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„Fiind, dar, împreunã-lucrãtori cu Hristos,
vã îndemnãm sã nu primiþi în zadar
harul lui Dumnezeu.
Cãci zice: «La vreme potrivitã te-am ascultat
ºi în ziua mântuirii te-am ajutat»; iatã acum
vreme potrivitã, iatã acum ziua mântuirii.
Nedând nici o smiuntealã întru nimic,
ca sã nu fie slujirea noastrã defãimatã.
Ci în toate înfãþiºându-ne pe noi înºine
ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multã rãbdare,
în necazuri, în nevoi, în strâmtorãri,
În bãtãi, în temniþã, în tulburare,
în osteneli, în privegheri, în posturi;
În curãþie, în cunoºtinþã, în îndelungã-rãbdare,
în bunãtate, în Duhul Sfânt,
în dragoste nefãþarnicã;
În cuvântul adevãrului, în puterea lui Dumnezeu,
prin armele dreptãþii cele de-a dreapta
ºi cele de-a stânga.“ (II Corinteni, 6, 1-7)
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Mântuirea este o lucrare
sinergeticã. „Fiind, dar, împreunã-
lucrãtori cu Hristos” – dupã cum afirmã
Sfântul Pavel despre sfinþii din Corint
(II Cor 6, 1) – se cuvine sã ne oprim
la început de cale pentru revista
Protoieriei Oneºti intitulatã para-
digmatic „Împreunã Slujitori” la ce
înseamnã primirea acestui har ºi cum
trebuie înmulþit pentru a nu ne afla cã
l-am primit în zadar.

Într-o vreme când prea mulþi
irosesc harul împreunã-lucrãrii cu
Hristos la mântuirea lumii, iniþiativa
Protoieriei Oneºti de a zãmisli o revistã
de culturã ºi spiritualitate ortodoxã
este, pe cât de salutarã, pe atât de
mãrturisitoare a credinþei în Fiul lui
Dumnezeu Care ne-a iubit ºi S-a dat
pe Sine pentru noi (cf. Gal 2, 20).

De primirea harului acestei
împreunã-slujiri se fac vrednici toþi cei
care în Hristos s-au îmbrãcat prin Taina
Botezului, dar o conturare mai precisã
ºi o revãrsare mai puternicã de har peste
har o primeºte fiecare candidat la Taina
Preoþiei prin punerea mâinilor ierarhului.
A lepãda acest har al lui Dumnezeu (Gal
2, 21) sau a-l primi în zadar (II Cor 6,
1) a fost de la începutul Bisericii teama
mai-marilor ei, cunoscând prin Duhul
lui Dumnezeu cât de aplecatã este firea
omului spre neconlucrarea cu Hristos,
ignoranþã care face acest har zadarnic.
Împreunã-slujirea sacerdoþilor este
semnul prezenþei lui Hristos – Marele
Arhiereu care pe toate le uneºte ºi dã
sens oricãrei unitãþi. În Hristos toate
devin una, pentru cã Unul este
Dumnezeu în Treime lãudat, iar Trupul
Sãu ecleziastic este expresia haricã a
comuniunii în jurul aceluiaºi Potir. Preotul
este chemat sã manifeste prin misiunea

sa vocaþia existenþei în
comuniune de iubire
interpersonalã între
membrii unei comu-
nitãþi parohiale ºi mãr-
turia  legãturii harice
dintre Dumnezeu ºi om.

Împreuna-slujire
a preoþilor în jurul
Cuvântului scris sau
liturghisit este semnul
prezenþei lui Hristos
Învãþãtorul care Se
face cunoscut minþii
omului mereu în cãu-
tare de argumente,
înnobilând-o ºi înãl-
þând-o pe Taborul
scãldat de lumina
cunoºtinþei revelate.

A c t i v i t a t e a
Protoieriei Oneºti pe
plan cultural-misionar este una de frunte
în Arhiepiscopia Romanului ºi Bacãului
fiind dovada preocupãrilor frumoase ale
preoþilor oneºteni care întotdeauna au
rãspuns prin faptã ºi cuvânt provocãrilor
societãþii contemporane româneºti,
mereu în schimbare ºi în cãutarea
identitãþii de sine dupã perioada
decembristã. Pe aceastã cale, adresãm
un cuvânt de apreciere colectivelor de
redacþie ale revistelor deja cu tradiþie
de pe teritoriul ei canonic, „Sarea
pãmântului” la Târgu-Ocna, „Izvorul
numãrul Unu” la Slãnic Moldova,
„Potirul Viiºoarei” la Viiºoara ºi ale altor
publicaþii parohiale în care sunt reflectate
realizãrile cultural-religioase ale
ostenitorilor clerici ºi mireni din acest
þinut binecuvântat de Dumnezeu. Se
cuvenea ca ºi la nivel protopopesc sã
fiinþeze o revistã de culturã ºi

spiritualitate, iar numele ei inspirat ales,
„Împreunã Slujitori”, responsabilizeazã
nu doar Colectivul redacþional, ci
întreaga comunitate sacerdotalã
oneºteanã întru deplina vrednicie a
rãspunderii la care a fost investitã de
Dumnezeu, aceea de a fi cu adevãrat
împreunã lucrãtoare cu Hristos la
mântuirea lumii.

Binecuvântãm apariþia acestei
publicaþii, fiicã duhovniceascã a revistei
eparhiale „Cronica Romanului ºi
Bacãului”, ºi-i dorim sã devinã ºi ea o
împreunã-slujitoare cu Hristos pentru
unitatea ºi pacea Bisericii ºi slava
Preasfintei Treimi.

† Ioachim
Arhiepiscopul Romanului

ºi Bacãului
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Apariþia acestei reviste de
culturã ºi spiritualitate în Protoieria
Oneºti aparþine amplei misiuni
duhovniceºti promovatã de IPS
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului.

Preotul este devotat lui
Dumnezeu ca ºi pãstor al sufletelor
sub ascultarea ierarhului, dar ºi un
împreunã-slujitor cu ceilalþi preoþi din
Biserica lui Hristos-Dumnezeu.
Folosul duhovnicesc al credincioºilor
este mântuitor în mare mãsurã dacã
preoþii se preocupã ºi prin scris de
lucrarea ºi trãirea poruncilor lui
Dumnezeu.

Revista „Împreunã Slujitori” se
doreºte a fi o candelã aprinsã pentru
sufletele doritoare de culturã
religioasã.

Beneficiarii împlinirii acestui act
cultural sunt credincioºii parohiilor
care, prin prezenþa activã,
participarea simþitã ºi smeritã în
cadrul cultului, devin o prioritate, iar
o astfel de chemare nu poate fi tratatã
oricum, ci cu multã atenþie din partea
preoþilor slujitori.

Împreuna slujire dintre preoþi ºi
credincioºi manifestatã ºi printr-un
astfel de editorial reprezintã ºi
crearea unei cronici ce puncteazã
manifestãrile din zonã ale Eparhiei
Romanului ºi Bacãului.

Pentru participarea la Cuvântul
scris al Revistei se doreºte o pregãtire
lãuntricã ºi spiritualã la care se adaugã
cea exterioarã, concretizatã într-un
material scris, bine întocmit, ce are
drept bazã activitãþi concrete ºi studiu
intensiv.

În esenþã, credincioºii se pot
bucura în Bisericã, în cadrul generos
al rânduielilor de cult, de pregãtirea

necesarã ºi de împãrtãºirea cu
Hristos, fiind demni beneficiari ai
Sfintei Liturghii. Scopul acestui
editorial este o împreunã-slujire a
Dumnezeieºtii Liturghii, fiecare de pe
treapta ierarhicã ce o are, respectiv
preoþii ºi credincioºii angajându-se
plenar în a susþine ºi în a se împãrtãºi
de Liturghia de dupã Liturghie.

Cititorii acestei reviste pot
resimþi cã sunt mãdulare vii ale
Bisericii spre a împlini binecunoscutul
îndemn  al Mântuitorului: „Du-te ºi
spune cât bine þi-a fãcut þie
Dumnezeu!” (Luca 8, 39)

Împreunã slujitori înseamnã
împreunã recunoscãtori sau mul-
þumitori ai Liturghiei sfinte pe care o
slujim împreunã cu Ierarhul nostru.
Împreunã slujitori e starea de dreaptã
vieþuire creºtinã ce devine preo-
cupare cotidianã: „Toate le pot în
Hristos, Cel ce mã întãreºte!”
(Filipeni 4, 13).

Împreuna slujire creºtinã stã la
baza dogmelor, adicã a Învãþãturii
Bisericii, a Revelaþiei divine transmisã
prin Sfânta Scripturã ºi Sfânta Tradiþie
a Bisericii, ºi constã în cunoaºterea ºi
împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu.
Poruncile Bisericii, alãturi de Sfintele
Canoane ale Sinoadelor Ecumenice ºi
Sfântul Sinod reprezintã îndreptarul
vieþii creºtine.

Pe acest tãrâm, credinciosul nu
trebuie sã fie un trãitor comod, ci un
jertfitor pe altarul credinþei,
mãrturisind Biserica din care este
parte activã.

Împreuna slujire are la bazã deci
iubirea jertfelnicã ºi milostivã a lui
Hristos-Dumnezeu. Preotul ºi
credincioºii sãi nu sunt doar douã
categorii distincte, cu statute diferite,

ci sunt factorii care interacþioneazã
în aºa fel încât turma sã aibã un
pãstor vrednic, iar pãstorul sã aibã
la rându-i creºtini bine intenþionaþi ºi
pregãtiþi în obþinerea mântuirii.

Împreunã slujirea reprezintã un
factor cointeresat în a iniþia ºi a pãstra
un climat de bunã colaborare ºi
conlucrare, pentru ca activitãþile vieþii
parohiale ºi respectiv ale
protopopiatului sã se împlineascã
efectiv ºi optim.

Credinciosul, prin asumarea
drepturilor sale în Bisericã, fie
doctor, profesor, muncitor, tânãr sau
orice altã categorie binecuvântatã,
mamã, tatã, bunic sau pãrinte
duhovnicesc, este chemat la
mãrturisirea lui Hristos, la împreunã
slujire.

Felicitãm din suflet Colectivul de
Redacþie ºi ne rugãm ca Duhul Sfânt
sã trimitã inspiraþie scriitorilor,
înþelepciune, smerenie ºi rãbdare
întru propovãduirea Evangheliei lui
Hristos-Dumnezeu.

Protopop,
Preot Ioan Bârgãoanu
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... Un om aºa cum trebuie!

(Cuvânt al Pr. Prof. Constantin Mosor
la înmormântarea

Părintelui Dumitru Ciobotaru

Date biografice
Se nãºtea la 12 decembrie 1939,

în comuna Pãuneºti, judeþul Vrancea,
din pãrinþii Vasile ºi Maria Ciobotaru.
Împreunã cu ceilalþi doi fraþi, Nicolae ºi
Ioana, pãrintele este crescut în credinþa
noastrã sfântã, în fricã de Dumnezeu ºi
respect faþã de cele sfinte.Toate aceste
virtuþi aveau sã stea la temelia
nezdruncinatã a activitãþii sale misionar-
pastorale de mai târziu. Copilãria ºi-a
petrecut-o în casa pãrinteascã, fiind
înscris, la vârsta de 8 ani, la ªcoala
Generalã din comuna Pãuneºti ºi
absolvind cele 7 clase în 1955, dupã
cum era rânduiala de atunci.

În toamna aceluiaºi an se înscrie
la Seminarul Teologic din Buzãu, unde
învaþã doar pe perioada a douã clase,
deoarece în urma trecerii fostului raion
Adjud la Eparhia Romanului ºi Huºilor,
pãrintele este transferat din oficiu la
Seminarul Teologic de la Mãnãstirea
Neamþ, pe care-l absolvã în 1960. Se
angajeazã apoi în funcþia de contabil
la Uzina de Panificaþie din Pãuneºti iar
în toamna anului 1961 se înscrie ºi ia
Examenul de Admitere la Institutul
Teologic din Bucureºti ale cãrui cursuri
le terminã în anul 1965. Dupã toate
aceste studii îl întâlnim pe Dumitru
Ciobotaru, tot în aceeaºi funcþie de
contabil, de data aceasta la
Întreprinderea Forestierã din Adjud,
de unde va transferat la Uzina de
Vinificaþie Pãuneºti, rãmânând aici
pentru o perioadã de 3 ani.

Anul 1968 este unul care-i va
marca întreaga existenþã. Viitorul
sacerdot îºi înþelege adevãrata vocaþie
de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar.
La 28 februarie se cãsãtoreºte cu mult
iubita sa soþie, Olga Diaconu din

localitatea Diocheþi, Vrancea, pentru
ca la sãrbãtoarea Sf. Apostoli Petru ºi
Pavel (29 iunie) sã fie hirotonit preot
pe seama parohiei Scãriºoara,
comuna Corbasca. Suplineºte pânã la
1 aprilie, 1973, ºi parohia Rogoaza,
ca preot cel mai apropiat de acest
þinut.

De la aceastã ultimã datã este
transferat la parohia Grozeºti, pe postul
de preot II. Cu data de 1 octombrie, va

fi numit protopop de Târgu-Ocna, în
urma pensionãrii pãrintelui Ioan
Negrea...

Ne aflãm în rãstimpul de graþie
dintre slãvita Înviere ºi Înãlþarea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. ªtim
cu toþii cã, în tradiþia noastrã creºtinã cei
care pleacã în veºnicie în aceastã
perioadã gãsesc cerurile deschise. Chiar
ºi mulþi întemniþaþi primeau în trecut
graþiere pãmânteascã, tocmai datoritã
însemnãtãþii acestui interval temporal în
viaþa popoarelor. Tot ce ne înconjoarã
acum ºi vedem în jurul nostru, în primul
rând natura primãvãratecã, revenitã din
frigul iernii, ne face mai accesibilã ºi ne
uºureazã percepþia despre propria
noastrã trecere din moarte la viaþã.

Ne-am adunat cu toþii sã-l
conducem la locul de veºnicã odihnã pe
fratele ºi prietenul nostru, Dumitru
Ciobotaru, despre care s-au punctat ºi
subliniat însuºiri deosebite. De ce stãm
cu toþii lângã acest catafalc? Nu ne-ar fi
foarte greu sã rãspundem, ci, dimpotrivã,
vom spune cã pe el este aºezat un om
care a fost aºa cum trebuie. Mã numãr
printre cei care au participat la hirotonia
defunctului, ºi pe urmã au avut ocazia
sã-i observe începutul ºi evoluþia sa, ca
preot. Ce mare lucru este sã spui despre

un om în general, dar mai ales depre un
preot cã a fost un soþ bun, un pãrinte ºi
prieten adevãrat credincioºilor, un
duhovnic la care sã te duci cu sufletul
deschis ºi sã-i spui tot oful tãu!

 Zâmbetul pãrintelui Dumitru
reflecta o bunãtate imensã, în care parcã
încãpea toatã lumea, ºi asta mai ales
atunci când era nevoit sã dea un sfat
fiilor sãi duhovniceºti. Asemenea oameni
se nasc rar, iar Sfânta noastrã Bisericã
are nevoie de ei, mai ales în vremurile
noastre tulburi de astãzi. Drept urmare,
o altã întrebare care se naºte este dacã
suntem vrednici de memoria celui pe
care astãzi îl petrecem la loc de odihnã,
în Biserica Cereascã. Toate aceste
rãspunsuri, pe care am putea sã le
primim de la cei din jur, ne însufleþesc ºi
ne pot da speranþe îndreptate spre
viitorul Bisericii ºi al þãrii în care trãim.

Dumnezeu sã-l ierte pe pãrintele
protopop Dumitru Ciobotaru ºi sã-l
odihneascã în pace!
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În aceastã toamnã, Înaltpreas-
finþitul Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului a fost alãturi de
copiii ºi cadrele didactice din Oneºti,
care au primit Inalta Binecuvântare la
început de Nou An ªcolar. Eveni-
mentul de joi, 28 septembrie 2017, s-a
desfãºurat în piaþeta „Regina Maria”,
lângã Monumentul Eroilor, frumuseþii
sãrbãtorii adãugându-i-se emoþia
sfântã izvorâtã din Slujba de pomenire
a celor care s-au jertfit pentru
libertatea, demnitatea ºi integritatea
poporului român. Rugãciunile pentru
ºcolari s-au împletit cu entuziasmul
manifestat în mod deschis de cei mici,
care  au intrat, la sfârºit, cu pãrintele

lor spiritual într-un adevãrat ,,dialog al
bucuriei.”

,,Vã mulþumesc pentru cã aþi venit
cu toþii, aici, sã luaþi binecuvântare la
acest început de an ºcolar! Dumnezeu
sã vã ocroteascã, sã vã lumineze
mintea ºi sufletul cu dragostea Sa!” -
a remarcat Înaltpreasfinþia Sa la
sfârºitul acestui emoþionant moment.

În continuare, s-a derulat un alt
eveniment important pentru eparhia
noastrã, respectiv inaugurarea ºi
sfinþirea de cãtre Înaltpreasfinþitul
Ioachim a noului Sediu al Proto-
popiatului Oneºti, ocrotit de Sfântul

Apostol ºi Evanghelist Ioan, clãdire
aflatã în imediata apropiere a Primãriei
municipale ºi a Monumentului ,,Regina

M a r i a ” .
Iatã, dealtfel
ce a declarat
în acest sens
jurnaliºtilor,
Consilierul
Administrativ
al Arhiepis-
copiei Ro-
manului ºi
Bacãului ,
p ã r i n t e l e

Daniel Zamfir: ,,Aflarea unui loc în care
sã fie un nou sediu al protopopiatului,
care sã rãspundã nevoilor acestuia,
unde sã aibã
loc întâlniri
cu cei care
într-un fel
sau altul inte-
racþioneazã
cu noi, a fost
o prioritate
stabilitã de
noul proto-
pop al O-
neºtiului, Pr.

Ioan Bârgãoanu (ce succede pãrintelui
Constantin Alupei). În actualul sediu a
funcþionat cu mai mulþi ani în urmã
Centrul Rezidenþial «Alexandra». Am
gãsit aici nu o ruinã, ci «o clãdire care
plângea!» Azi vedem o clãdire «care
zâmbeºte», existând mai multe etape
pentru dezvoltarea sa în timp.”

La inaugurare au fost prezente
autoritãþi centrale ºi locale,
reprezentate de d-l Sorin Braºoveanu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Bacãu, d-na Maricica Coºa, prefectul
judeþului, Nicolae Gnatiuc, primarul
municipiului Oneºti precum ºi edili ai
mai multor comune din
apropiere. Refãcutã ºi
amenajatã într-un timp foarte
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În vara anului 1917, ambele
tabere aflate în luptã ºi-au propus
scopuri ofensive. Comandamentul
româno-rus a preconizat o amplã
operaþie ofensivã prin care sã se
încercuiascã ºi sã nimiceascã
principala grupare de forþe a
inamicului – Armata a 9-a germanã.
Lovitura principalã urma sã fie
executatã de cãtre Armata 1 românã,
în sectorul Nãmoloasa, pe direcþia
generalã Râmnicu Sãrat. La ea
trebuia sã participe ºi Armata 4 rusã.
Pentru a spori efectul manevrei ºi a
atrage cât mai multe forþe la nord de
Focºani, s-a organizat o loviturã
secundarã, executatã de Armata 2
românã, care înainta pânã în valea
Putnei. Operaþiunea ofensivã a
Armatei a 2-a trebuia sã preceadã
acþiunea forþelor de pe direcþia loviturii
principale.

Puterile Centrale au preconizat la
rândul lor, o manevrã pe direcþii

exterioare, în nordul ºi sudul Moldovei,
urmãrind scoaterea României din
rãzboi ºi pãtrunderea în adâncimea
regiunilor cerealiere din nordul Mãrii
Negre, ale Rusiei ºi Ucrainei.

Operaþia ofensivã din sudul
Moldovei urma sã se producã tot în
sectorul Nãmoloasa, urmând apoi
vãile Siretului ºi Bârladului, cu
prelungire în spaþiul de la nordul Mãrii
Negre. Aceasta trebuia dublatã de o
ofensivã pe valea Oituzului pentru a
prinde într-un cleºte, forþele româno-
ruse din sudul Moldovei.

Punerea în aplicare a acestor
proiecte a dat naºtere marilor bãtãlii
de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz.

Acþiunile au debutat cu operaþia
ofensivã a Armatei a 2-a române,
comandatã de generalul Alexandru
Averescu (11/24 iulie – 17/30 iulie
1917), încununatã de un succes
deosebit trupele române eliberând un
teritoriu de 600 km2.

Datoritã însã înfrângerilor suferite
de armata rusã în Galiþia ºi Bucovina,
prin care se crea pericolul întoarcerii
întregului dispozitiv din Moldova,
comandamentul româno-rus a oprit
ofensiva victorioasã de la Mãrãºti, a
anulat ofensiva din zona Nãmoloasa,
a scos o serie de trupe ruse de pe
front pentru a forma o grupare care
sã restabileascã situaþia ce evoluia
spre dezastru în nordul Moldovei. Locul
trupelor ruse scose de pe front trebuia
luat de mari unitãþi ale Armatei 1-a,
care realizaserã în bunã mãsurã
dispozitivul ofensiv. În acest moment
trupele Puterilor Centrale au
declanºat ofensiva, dar nu în sectorul
Nãmoloasa, ci mai la nord, pe direcþia
Focºani-Mãrãºeºti. Operaþiunea
defensivã de la Mãrãºeºti s-a
desfãºurat între 24 iulie/6 august – 21
august/3 septembrie 1917
ºi s-a încheiat cu o
strãlucitã victorie, una din

scurt, conform cu cele mai
moderne standarde, clãdirea în

care va activa Protopopiatul Oneºti
asigurã desfãºurarea aici a mai multor
activitãþi pastoral misionare ºi
administrative, întâlniri periodice ale
preoþilor protoieriei precum ºi acþiuni
cu caracter cultural ºi filantropic.
Dealtfel, între cele 6 Protoierii ale
Arhiepisopiei Romanului ºi Bacãului,
cea cu sediul în Oneºti este cunoscutã
la nivel eparhial ca una dintre cele mai
dinamice unitãþi administrativ-
bisericeºti de acest fel.

În cuvântul rostit, ierarhul a
mulþumit celor care au înþeles rolul ºi
importanþa Bisericii în viaþa
comunitãþ,  implicându-se în
realizarea acestui obiectiv. ,,Am
cãutat cu timp ºi fãrã timp, sã gãsim
un spaþiu, un loc unde preoþii acestui

protopopiat sã se întâlneascã cu
ierarhul pentru a discuta felurite
aspecte ale vieþii administrativ-
culturale ºi filantropice. Le mulþu-
mesc tuturor celor care au fost
receptivi ºi au gãsit posibilitãþile
pentru ridicarea acestui sediu.
Trebuie sã ne angajãm la înnoire ºi
sperãm ca, având ajutorul oamenilor
de bine, sã continuãm aceste lucrãri”,
a afirmat Înaltpreasfinþia Sa,
evidenþiind ºi implicarea deosebitã a
pãrintelui Ioan Bârgãoanu, protopop
de Oneºti.

La rândul sãu, pãrintele a scos în
evidenþa munca susþinutã depusã
pentru darea în folosinþã a acestui nou
edificiu reprezentativ pentru urbea
oneºteanã: ,,Cu binecuvântare
arhiereascã, lucrãrile de reamenajare
s-au extins pe durata a 124 de zile, iar

costurile pentru noul sediu s-au ridicat
la 300.000 lei, bucurându-ne de
sprijinul Centrului Eparhial Roman, al
Primãriei municipiului Oneºti ºi al
preoþilor din protopopiat. Înainte noi
ne-am desfãºurat activitatea într-un
spaþiu foarte mic, pus la dispoziþie de
Parohia «Pogorârea Sfântului Duh» dar
acum avem un spaþiu generos pentru
organizarea întâlnirilor cu preoþii ºi cu
profesorii de religie de pe raza de
jurisdicþie a Protopopiatului. Este de
relevat faptul cã dacã vechiul sediu
avea doar 150 metri pãtraþi, acum
beneficiem de peste 500 metri pãtraþi.
Mai avem ceva de lucru la o salã de
mese, pentru a oferi sãptãmânal «o
masã a bucuriei» copiilor de la Centrul
Alexandra.!”

A consemnat Pr. Daniel Nichita
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cele mai mari din istoria
neamului românesc.

Concomitent cu desfã-
ºurarea operaþiunii de la Mãrãºeºti,
Armata a 2-a românã a fost
angajatã într-o nouã ºi puternicã
confruntare cu forþele germane ºi
austro-ungare, intratã în conºtiinþa
publicã sub numele de „bãtãlia de
la Oituz“.

În ajunul bãtãliei de la Oituz
dispozitivul Armatei a 2-a avea la
flancul drept Corpul 4 armatã,
comandat de generalul de divizie
Gheorghe Vãleanu, care ocupa fâºia
între valea Doftanei ºi exclusiv
înãlþimea Sboina Neagrã: Corpul avea
în compunere Diviziile 7, 6 ºi 8
infanterie; la flancul stâng între Sobina
Neagrã ºi satul Valea Sãrii, era dislocat
Corpul 2 armatã, sub comanda
generalului de divizie Arthur Vãitoianu,
care avea în compunere Diviziile 12,
1 ºi 3 infanterie.

Divizia 7 infanterie, comandatã de
generalul de brigadã Nicolae
Rujinschi, era dispusã la flancul drept
al Corpului 4 armatã, ocupând fâºia
între Valea Doftanei, unde realiza
joncþiunea cu Corpul 24 armatã rus ºi
exclusiv Valea Oituzului.

Lãrgimea fâºiei de apãrare a
diviziei era de 18 km în linie dreaptã
ºi 24 km urmând linia tranºeelor.
Dispozitivul realizat avea la dreapta
Brigada 13 infanterie, cu ambele
Regimente, 27 ºi 15 infanterie în
prima linie, între pãdurea Sãrãcie
pânã la dealul Bortiº, cota 556. În
rezerva brigãzii se afla Batalionul 3
din Regimentul 15 infanterie. În
continuare de la cota 556 pânã la
valea Leºuþului era dislocatã
Brigada 14 infanterie, cu ambele
Regimente 14 ºi 16 în prima linie.

Comandamentul Puterilor Cen-
trale a preconizat ruperea apãrãrii
române în sectorul Oituz ºi
dezvoltarea ofensivei pe direcþia
Ferãstrãu-Grozeºti-Oneºti, angajând
în acþiune Grupul Gerock. Acesta
avea Corpul 8 dispus între Valea
Doftanei ºi Mãgura Caºinului, cu trei
mari unitãþi în primul eºalon – Divizia
70 infanterie austro-ungarã între Valea
Doftanei ºi Slãnic: la centru, pe Valea

Oituzului, pe direcþia loviturii principale
Divizia 117 infanterie germanã, întãritã
cu Brigada 15 bavarezã; divizia 71
austro-ungarã între râul Oituz ºi
Mãgura Caºinului.

În continuare Grupul Gerock
avea dispuse Brigada 8 munte
austro-ungarã, Divizia 1 cavaleria
austro-ungarã precum ºi unitãþi din
diverse divizii.

În sectorul loviturii principale, pe
un front de 7 km, în zona de joncþiune
a Diviziilor 7 ºi 6 infanterie române,
inamicul a grupat 34 de batalioane
ºi 136 de guri de foc de artilerie,
realizând un raport de forþe de 4,85/
1 la infanterie ºi 19,42/1 în artilerie.

La 26 iulie/8 august dupã o
puternicã pregãtire de foc, Grupul
Gerock, cu Divizia 1 infanterie austro-
ungarã a declanºat ofensiva. ªocul a
fost resimþit din plin de cãtre Divizia 6
infanterie, ale cãrei unitãþi au fost
obligate sã se replieze. În sectorul
Brigãzii 13 infanterie (regimentele 27
ºi 15 infanterie), valurile de atac ale
Diviziei 70 honvezi s-au îndreptat spre
vârful Pravila, dar ele au fost respinse.
Atacul reuºeºte însã la vecinul din
stânga – Regimentul 16 infanterie –,
inamicul ocupând, la 27 iulie/9 august
1917, dealul Ungureanu. Din aceastã
cauzã, Regimentul 15 infanterie este
nevoit sã se retragã pe aliniamentul
Pârãul Sãrat groapa Popei, dealul
Muncelu, dealul Cireºoaia (cota 772).

În ziua de 28 iulie/10 august
Brigada 207 honvezi a atacat
întregul front al Brigãzii 13 infanterie,
sperând sã cucereascã dealul
Cireºoaia ºi dealul Coºna, de unde
ar fi stãpânit cu foc Valea Trotuºului
ºi ar fi ameninþat direct localitatea
Târgu-Ocna. Din acest moment
cele douã înãlþimi au devenit spaþiul
unei crâncene încleºtãri, în care
ostaºii Regimentului 15 „Rãzboieni“
au înscris pagini de eroism
legendar. În ziua urmãtoare, 29 iulie/
11 august Diviziile inamice 70
infanterie ºi 7 cavalerie ºi-au
concentrat eforturile asupra
Regimentului 15 infanterie. În
apãrarea Cireºoaiei s-a distins
Batalionul 1 din regiment. Cad mulþi
din ostaºii sãi, printre care ºi

plutonierul Nicolae ªerban, co-
mandant de pluton.

Pe 30 iulie/12 august inamicul a
atacat din nou poziþiile regimentului ºi
ale unitãþilor vecine reuºind sã punã
stãpânire pe dealurile Cireºoaia,
Mãgura ºi Coºna. Trupele Brigãzii au
fost silite sã se retragã pe malul stâng
al Trotuºului. În dupã-amiaza zilei,
comandantul diviziei, generalul
Nicolae Rujinschi, a decis executarea
unui contraatac cu Brigada 13
infanterie întãritã cu Regimentul 46/61
infanterie, batalionul de vânãtori de
munte ºi susþinut de Divizia 2 infanterie
rusã pentru a lua în stãpânire vârful
Cireºoaia. Contraatacul s-a desfã-
ºurat la ora 16:00, Regimentul 15
infanterie atacând cota 772 pe la sud.
Brigada 207 honvezi a fost nevoitã sã
se replieze, regimentul capturând 136
de prizonieri, 16 cai, 36 samare, 5
mitraliere ºi o mare cantitate de muniþii.

În urma acestui contraatac al
infanteriºtilor, cavaleriºtilor ºi
vânãtorilor de munte, ofensiva
Corpului 8 armatã este opritã. Luptele
au continuat, însã comandantul
Corpului 4 armatã, generalul Gh
Vãleanu hotãrând continuarea
ofensivei pentru a doua zi, cu scopul
de a arunca inamicul cãtre vest.
Atacul s-a desfãºurat cu Diviziile 6, 7
infanterie ºi 1 cavalerie. Divizia
infanterie a atacat la dreapta cu
Brigada 13 infanterie în direcþia satului
Slãnic, iar la stânga, la nord de cota
789 (Coºna), cu Brigada 14 infanterie.
În faþa impetuozitãþii atacului Brigãzii
13 infanterie, Divizia 70 honvezi o ia
la fugã. Regimentul 15 infanterie, dupã
un atac la baionetã, a scos inamicul
din poziþiile de pe dealul Mãgura,
ocupând partea de sud-vest a
acestuia.

Prin atacul din ziua de 31 iulie/13
august, Corpul 4 armatã român a
reuºit sã îndepãrteze Corpul 8 armatã
austro-ungar din Valea Trotuºului,
trupele române, deþinând din nou
înãlþimile Coºna ºi Mãgura.

În perioada 1/14 – 5/18 august, în
Bãtãlia Oituzului a intervenit o pauzã
operativã. În acest interval,
Regimentul 15 infanterie a
ocupat poziþia: Gura Defileului
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Slãnic ºi dealul Mãgura. Vecinul
din dreapta era Batalionul de
vânãtori de munte, iar cel din

stânga un detaºament din Regimentul
14 infanterie.

În ziua de 6/19 august 1917,
Batalionul 1 din regimentul 15 a
schimbat Batalionul de vânãtori de
munte, fãcând legãtura, la flancul sãu
drept cu regimentul 27 infanterie.

La aceeaºi datã, a douãspre-
zecea zi a bãtãliei Oituzului, Grupul
Gerock a reluat ofensiva, dând lovitura
principalã, cu Divizia 117 infanterie,
între vãile Slãnic ºi Oituz, peste dealul
Coºna spre Buhoci. Pe direcþia loviturii
principale s-a aflat Divizia 1 cavalerie
românã.

În fâºia Diviziei 7 infanterie a
atacat Divizia 70 honvezi, care a reuºit
sã întoarcã flancul drept al
Regimentului 27 infanterie, vecinul din
dreapta al celor din 15 „Rãzboieni“.
Compania 1 din Regimentul 15 a
contraatacat fixând inamicul pe cotele
707 ºi 764. În acest timp batalionul 3
care predase poziþia ocupatã pe dealul
Cândea, Brigãzii 14 infanterie, a trecut
în rezerva regimentului. La ora 14:00,
Batalionul 3 a primit ordin sã
contraatace inamicul ce se infiltrase
între Regimentele 15 ºi 27 infanterie.
Din întreg Batalionul se formeazã o
singurã companie sub comanda
locotenentului Curpen Emil ºi
împreunã cu o companie din
Batalionul de vânãtori de munte, a
declanºat atacul la ora 18:00.
Impetuozitatea infanteriºtilor ºi
vânãtorilor de munte a restabilit
legãtura dintre cele douã unitãþi.
Pierderile regimentului în aceastã zi
s-au ridicat la 5 morþi ºi 328 de rãniþi.

În ziua de 7/20 august 1917,
regimentul 15 infanterie ocupã
urmãtorul dispozitiv: Batalionul 1, de
la Poiana „La Aur“ pânã la cota 707,
iar Batalionul 2 în continuare la pârâul
Slãnic.

Pe aceastã poziþie de apãrare,
regimentul a luptat pânã la 26 august/
8 septembrie 1917, respingând
acþiunile locale ale inamicului.

Deºi ofensiva inamicului a fost
stopatã, în urma luptelor el deþinea
încã poziþii importante, stãpânind

vârfurile Cireºoaia ºi Coºna, înãlþimi
ce dominau valea Trotuºului. În
vederea lichidãrii acestui intrând,
generalul Alexandru Averescu,
comandantul Armatei 2, a organizat
o amplã ofensivã. Concepþia
manevrei prevedea o acþiune de
fixare a inamicului realizatã de Divizia
7 infanterie ºi o parte din forþele
Diviziei 1 infanterie care trebuia sã
înainteze spre vârful Cireºoaia (cota
772). Aceastã acþiune urma sã se
desfãºoare în cooperare cu trupe din
Armata 9 rusã. Întrucât colaborarea
cu aliatul rus a decurs greoi, operaþia
preconizatã pentru 25 august/7
septembrie a fost amânatã cu douã
zile. Ea s-a declanºat la 27 august/9
septembrie, dar nu a mai fost o
surprizã pentru inamic.

În vederea acestui atac regimentul
15 infanterie ºi-a construit un dispozitiv
format din Batalioanele 2 ºi 3 în prima
linie, iar Batalionul 1 în rezervã.

Atacul desfãºurat în ziua de 27
august/8 septembrie nu a reuºit
datoritã poziþiilor puternic fortificate ale
inamicului ºi rezistenþei sale
deosebite.

Timp de trei zile, 27 august/8
septembrie – 29 august/11
septembrie, ostaºii Regimentului
împreunã cu celelalte unitãþi au dat
atac dupã atac, fãrã însã sã-ºi poatã
îndeplini misiunile. Jertfele au fost
însã grele, unitatea pierzând 3 ofiþeri
(1 mort ºi 2 rãniþi) ºi 509 trupã (340
de morþi ºi 169 rãniþi). Printre ei ºi
bravul plutonier Talpau, comandant
de puton în compania a 5-a.

Cu aceste eforturi ofensive ale
Armatei 2 s-a încheiat practic operaþia
de apãrare de la Oituz. Trupele
române au obþinut o victorie
importantã, Grupul Gerock, nereuºind,
cu toate sforþãrile sã înainteze spre
est ºi sã facã joncþiunea cu Armata 9
germanã care spera sã înainteze pe
la sud de munþi.

Inamicul a realizat doar o
pãtrundere cu o dezvoltare frontalã de
18-20 km ºi o adâncime de 2-6 km.
Valea Trotuºului a rãmas în stãpânirea
trupelor române.

La aceastã importantã victorie, o
contribuþie deosebitã a avut

Regimentul 15 „Rãzboieni“. Cireºoaia,
Coºna, Slãnic, Oituz, Mãgura, Pârâul
Sãrat ºi multe alte locuri sunt repere
ale vitejiei ºi eroismului ostaºilor
acestei unitãþi.

Am prezentat succint acþiunile de
luptã ale Regimentului 15 infanterie în
zona oituz, Coºna, Mãgura, Cireºoaia
în vara anului 1917 pentru cã
majoritatea militarilor din compunerea
sa, mai ales rezerviºtii, proveneau din
satele din imediata apropiere a acestei
zone fierbinþi.

În compunerea subunitãþilor
Regimentului erau, deºi acesta avea
garnizoana de reºedinþã la Piatra-
Neamþ, foarte mulþi luptãtori din Târ-
gu-Ocna, Târgu-Trotuº, Viiºoara,
Bârsãneºti, Brãtila, Helegiu, Berzunþi
ºi alte localitãþi învecinate.

În timp ce luptãtorii rezistau în
tranºeele de la Oituz, Cireºoaia,
Coºna ºi Mãgura, acasã, pe fiecare
înãlþime mai proeminentã, soþiile ºi
copiii lor amenajau, aºa cum se
pricepeau, alte ºi alte lucrãri
genistice pentru situaþia cea mai
grea în care inamicul i-ar fi obligat
sã se retragã.

Aceste vechi lucrãri genistice de
apãrare sunt ºi astãzi mãrturie a
acelor cumplite zile de foc ºi pot fi
observate cu uºurinþã pe toate
înãlþimile din zonã.

Poate unii profesori de istorie vor
avea bunãvoinþa de a se documenta
ºi de a prezenta elevilor, acolo pe
teren, unele lecþii de istorie autenticã,
aºa cum se procedeazã în alte þãri
din apropierea României.

Autorul acestor rânduri a avut
prilejul sã afle ºi alte amãnunte care,
poate nu se vor scrie niciodatã, de la
bunicul sãu, caporalul Nicu Apostol,
comandant de Grupã de infanterie, în
Regimentul 15, care a luptat cu eroism
pe dealul Cireºoaia, ºtiind cã dacã se
va retrage pe alt aliniament, satul sãu,
Bârsãneºti, se va situa sub focul
inamicului, iar populaþia, inclusiv soþia
ºi copii sãi, va suporta ororile pe care,
cu un exemplar curaj, le-au suportat ºi
le-au depãºit locuitorii din Târgu-Ocna.

General (r) Conf. Univ. Dr.
Vasile Jenicã APOSTOL
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Satul Hârja este situat în partea de
sud-vest a judeþului Bacãu, în istorica
Vale a Oituzului. Dupã mãrturiile unor
cercetãtori se presupune cã pe la
mijlocul secolului al XVII-lea a luat fiinþã
primul nucleu al satului, prin stabilirea
câtorva familii de ciobani ºi agricultori,
iar originea populaþiei de mai târziu, prin
secolul al XVIII-lea, ar fi provenit  din
localitãþile Rucãr ºi Dragoslavele
(Muscel). În prezent satul are o bisericã
ortodoxã, un Aºezãmânt social-

filantropic ºi un cãmin cultural. Cei mai
în vârstã dintre locuitori sunt muncitori
forestieri, se ocupã mai puþin cu
agricultura (satul fiind situat în regiune
muntoasã) ºi creºterea vitelor. Cu
privire la denumirea satului, existã douã
teorii: prima care susþine cã numele ar
proveni de la o femeie cârciumãreasã
Erjica sau Hârjoaia, iar a doua de la

apelativul
unui cioban,
Cârjan, care
împreunã cu
cei nouã fe-
ciori ai sãi s-a
stabilit în
aceste locuri.

În tim-
pul Primului
R ã z b o i
M o n d i a l ,
odatã cu sa-
tul a ars ºi
prima bise-
ricã cu hramul „Sfântul Gheorghe”,
construitã din lemn în anul 1749 de
cãtre Aga I. Cantacuzino ºi soþia sa,
Maria Racoviþã. Cea de-a doua
bisericã, cu acelaºi hram, a fost
construitã din fondul ctitoresc al
enoriaºilor între anii 1923-1930, în
formã de cruce, din piatrã ºi cãrãmidã
ºi s-a acoperit cu tablã.

Piatra provine din clãdirea fostei
Vãmi Oituz care a strãjuit la graniþa
dintre România ºi Austro-Ungaria, pânã
în anul 1918. Privitã din exterior are un
aspect bine proporþionat, construitã în
stil bizantin, cu douã turle ºi un pridvor
în exterior. Pictura muralã, lucratã în
ulei, constã în câteva tablouri religioase
ºi motive naþionale. Icoanele din
catapeteasmã au fost executate în anul
1929 de pictorul Theodor Zarma din
Turnu-Severin, prezentând carac-
teristicile picturii din epoca Renaºterii.
Catapeteasma este sculptatã în lemn de
tei, cu minunate broderii, de cãtre
sculptorul Iorgu Sãpãtorul din oraºul
Roman în anul 1928. Biserica este
înzestratã cu toate obiectele  necesare
cultului. Rod al muncii ºi jerfeltniciei
enoriaºilor, biserica a fost târnositã la
16 noiembrie 1930 de cãtre Episcopul
Romanului, Lucian Triteanu. Ca valori

Preot Inspector Ilarion Mâþã
Preot Bogdan-Ionel Piºtea

istorice ºi documentare parohia posedã
un numãr de cãrþi de ritual cu litere
chirilice din secolele XVIII-XIX în care
se reflectã rolul cultural ºi religios al
bisericii noastre, precum ºi legãturile ei
cu Biserica Ortodoxã din Ardeal ºi care
cu sacrificii au fost salvate ºi pãstrate
de cãtre slujitorii bisericii în timpul celor
douã rãzboaie mondiale. Astãzi, datoritã
vicisitudinilor vremurilor (rãzboaie,
cutremure ºi alte calamitãþi), biserica se
aflã într-un amplu proces de renovare.

 În curtea Bisericii, vizibilã din
ªoseaua Naþionalã ce leagã localitatea
Oneºti de judeþtul Braºov, se aflã o
troiþã ridicatã în amintirea eroilor
români ce ºi-au jertfit viaþa în timpul
Rãzboiului de Reîntregire. Troiþa
eroilor români din Primul Rãzboi
Mondial a fost sfinþitã în anul 1929, ca
un simbol pentru jertfa eroilor de
atunci. Micul monument este construit
din gresie ºi are înãlþimea de
aproximativ 3 metri. Pe o placã din
marmurã sunt inscripþionate numele
eroilor din localitate.
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La fel ca ºi alte aºezãri de pe cuprinsul
þãrii, localitãþile de pe Valea Trotuºului au
fost prinse în vâltoarea evenimentelor
Primului Rãzboi Mondial, trupele noastre
începându-ºi în 1916 ofensiva pe frontul
Carpaþilor. Timp de o lunã de zile (august-
septembrie 1916) luptele au continuat, pânã
ce raportul de forþe s-a schimbat în favoarea
trupelor germano-austro-ungare,
care încercau strãpungerea
barierei muntoase a Carpaþilor
Orientali. În aceastã conjuncturã,
Valea Oituzului devine unul dintre
cele mai importante puncte
geografice, în planul strategic
stabilit. Situaþia frontului se
schimbã în noiembrie 2016, când
apãrãtorii trecãtorii Oituz puteau
sã spunã cu mândrie cã ºi-au
respectat celebrul consemn ,,Pe
aici nu se trece!” Iatã ce spunea
atunci preotul militar Ion Dana-
lachi, fãcând elogiul ostaºilor
români cu piepturile oþelite: ,,Viaþa unui
om, oricât de lungã ar fi, nu reprezintã
aproape nimic în faþa veºniciei. A-þi încheia
viaþa mai târziu sau mai devreme, n-are
importanþã, însã foarte important este felul
cum þi-ai încheiat-o ºi ce moºtenire ai lãsat
urmaºilor tãi. Acel om se poate socoti pe
deplin fericit, pe care sfârºitul vieþii l-a gãsit
fãcându-ºi datoria.”1

Odatã cu sosirea iernii ºi apoi a
primãverii anului 1917, armata românã se
pregãteºte în varã sã reia ofensiva pe linia
Mãrãºeºti-Oituz, printr-o înzestrare
tehnicã adecvatã, dar ºi o instrucþie
temeinicã. În timp ce la Mãrãºeºti ofensiva

germanã fusese opritã, pe frontul de la
Oituz situaþia devine criticã, mai ales în
zilele de 10 spre 11 august 1917, când
unitãþile germane ºi austro-ungare
înainteazã ºi cuceresc o serie de înãlþimi
situate în imediata apropiere a satului
Poieni, printre care Mãgura ºi Dealul
Cireºoaia. Acestea constituiau puncte

strategice de maxim interes ºi singurele
obstacole în drumul germanilor spre valea
Trotuºului. Asupra localitãþilor de aici,
Târgu-Ocna, Nicoreºti, Bogdãneºti
precum ºi asupra punctelor de interes
economic ºi politic se abãteau cu sãlbãticie
proiectilele armatelor inamice, încât
locuitorii sunt nevoiþi sã ia drumul bejeniei.
În aceastã situaþie aproape catastrofalã
sunt trimise primele întãriri, astfel cã în
Oneºti sosesc soldaþii Diviziei 1 Cavalerie,
comanda tuturor forþelor fiind preluatã
direct de cãtre generalul Alexandru
Averescu. Iatã cum se adresa acest mare
strateg, ofiþerilor sãi: ,,Arãtaþi lãmurit

soldaþilor voºtri pentru ce vã aflaþi aici, ca
sã se deprindã ºi ei cu gândul cã au fost
sortiþi sã lupte ºi sã moarã pentru salvarea
patriei.”2

Încurajaþi de aceste cuvinte pline de
patriotism, ostaºii români contraatacã
prin surprindere, resping forþele inamice
producându-le grele pierderi ºi reuºind

sã le opreascã din drumul lor.
Mai mult, pe 12 august 1917
începe recucerirea poziþiilor
de pe înãlþimile  Mãgura,
Vrânceanu ºi Cireºoaia, prin
ordinul de luptã dat Diviziei 7
Infanterie, Batalionului Vânã-
tori-de-Munte ºi Regimentului
196 rus. Conform Comuni-
catului oficial al Marelui
Cartier General, ,,trupele
româneºti au pus inamicul pe
fugã, în dezordine ºi au
ocupat mai multe înãlþimi. S-au
luat peste 600 de prizonieri

ºi 4 mitraliere.”
În zilele urmãtoare (13-18 august)

asistãm din nou la un puternic atac din
partea trupelor inamice, întãrite de
rezervele aduse în grabã, ceea ce face
face ca trupele noastre sã pãrãseascã
vârful Cireºoaia, iar luptele vor continua
pentru cucerirea culmii numitã Coºna.
Faptele de eroism ale infanteriºtilor,
vânãtorilor-de-munte ºi cavaleriºtilor sunt
nenumãrate; între 8 ºi 22 august 1917
efectivele trupelor noastre s-au redus cu
12.350 de luptãtori, iar numai în luptele
pentru vârful Coºna inamicul a pierdut
circa 1.700 de soldaþi.

Începând cu cea de-a doua
jumãtate a lunii august, pe întregul front
al Oituzului luptele au scãzut în

intensitate, rãmânând ca înãlþimile ce
dominau împrejurimile Târgu-Ocnei ºi
ale Slãnicului sã se afle în mâna

inamicului. În acest rãstimp,
analizând situaþia creatã,
comandamentul român a
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înþeles cã punctul slab al
inamicului este Dealul Cire-
ºoaia, de asaltul cãruia

depindea rezistenþa întregului front.
Bãtãlia de la Cireºoaia începe la 9
septembrie 1917, dupã o pregãtire de
artilerie ce a durat trei ore. Atacul, la
care au participat Regimentele 8
Vânãtori-de-Munte, 17 Infanterie,
Divizia 7 Infanterie precum ºi alte
corpuri de armatã, s-a dovedit a fi
însã unul foarte anevoios ºi cu mari
pierderi, deoarece inamicul a folosit
întregul potenþial militar de care
dispunea. Aprigele confruntãri au
demonstrat extraordinara capacitate
combativã a armatei române,
precum ºi puterea de coordonare ºi
analizã a punctelor de comandã din
zona de conflict. Pierderile au fost
însemnate, peste 1.200 de ostaºi
români însângerând pãmântul
strãmoºesc ºi stârnind prin aceasta
admiraþia contemporanilor. La
Cireºoaia au murit lt. Gheorghe Ioan
Prioteasa (Reg. 43 Infanterie), poetul
bucovinean Ion Grãmadã, sublt.
Neculai Bejinaru, caporalul
Constantin Muºat, medicul Mircea
Bruteanu º.a., numele lor devenind
nemuritoare.

În urma acestui imens sacrificiu
uman adus de ostaºii ce au luptat în
zona Oituzului ºi a oraºelor Târgu-
Ocna ºi Slãnic, vor fi ridicate
nenumãrate monumente istorice,
mãrturii peste veacuri ale eroismului
lor. Unul dintre acestea este ºi
Ansamblul din Poieni, situat pe
ºoseaua ce leagã Târgu-Ocna de
Comãneºti. Dealtfel, fostul sat Poieni
are o istorie bogatã intersectatã cu cea
a oraºului Târgu-Ocna, al cãrui cartier
este în prezent. Astfel, dacã alte aºezãri
ale acestei zone sunt menþionate
documentar începând cu sec. al XV-lea
(Stoeneºti - 1410, Tiseºti -1448), cea
a Poienilor este amintitã pe la sfârºitul
veacului al XVIII-lea. Evoluþia sa este

strâns legatã atât de exploatãrile
resurselor naturale (sare, þiþei ºi pãcurã,
ape minerale º.a.), cât ºi de poziþia
geografico-economicã excelentã, în
care „drumul ocnei” se continuã cu
„drumul Braºovului”, dar ºi cu

„culoarul Ghimeºului.” Nu întâmplãtor,
la intrarea dinspre oraº în cartier,
întâlnim  prima sondã cu foraj
mecanic din România ce dateazã din
anul 1861, precum ºi câteva zeci de
puþuri petroliere sãpate în aceeaºi
perioadã.

Doar astfel putem explica
construirea celor douã biserici, cea
ortodoxã ºi cea catolicã, dintre care
prima dateazã din 1844 ºi poartã
hramul Schimbarea la Faþã a
Mântuitorului Hristos. Ridicatã prin
dania lui Vasile Ene Bacalu ºi a soþiei
sale Sanda, biserica a suferit mai multe
reparaþii (1857, 1958). Însã cea mai
importantã a fost cea din 1929, în
urma nenumãratelor stricãciuni
provocate de luptele purtate în 1917
pe dealul Cireºoaia. Dealtfel, în partea
de nord a lãcaºului de închinare, la
circa 20 de metri, douã cruci de beton
armat, ridicate în august 1923, evocã
vitejia ostaºilor Batalionului 2 Vânãtori

1 Arhivele Naþionale Istorice Centrale, fond
Ministerul de Rãzboi, Inspectoratul General
al Armatei, Dosar nr. 2, f. 79-80, apud. Conf.
dr. Aurel PENTELESCU, Conf. univ. dr. Gavriil
PREDA, Jertfa preoþilor mobilizaþi în
Rãzboiul pentru Întregirea Neamului
(1916–1919).

2 Corneliu STOICA, Istoria ilustratã a
oraºului Târgu Ocna din cele mai vechi
timpuri pânã la 1918, Editura Aristarc,
Oneºti, 2003, p.20.

3 Dupã o inscripþie descoperitã de
Pr. Cristian Mazilu în piciorul Sf. Mese
din Altar.

Preot Dr. Daniel Nichita

de Munte, în timpul Rãzboiului de
Întregire. Lucrãrile au fost coordonate
de preotul ªtefan Dorneanu, iar
resfinþirea s-a fãcut de cãtre Arhiereul
Vicar Ilarion Bãcãoanul.3

Multe dintre corpurile neîn-
sufleþite ale acestor viteji au fost
ridicate de pe Dealul Cireºoaia abia
la un an dupã bãtãlia de aici ºi
îngropate în curtea bisericii, dupã
care, mai târziu ºi-au gãsit odihna de
veci în Ansamblul monumental
amintit mai sus. La iniþiativa
Societãþii Cultul Eroilor, acesta s-a
construit în anul 1934, ca Monument
plus Cimitir, cu formã trapezoidalã,
cu latura micã de 16,33 m iar cea
mare de 44 m, ambele împrejmuite
cu un zid de piatrã. Osuarul central
adãposteºte osemintele a 80 de eroi
cãzuþi în luptele de la Cireºoaia,
Obeliscul, de formã dreptunghiularã,
din imediata apropiere, purtând
inscripþia: „Aici odihnesc ostaºii
necunoscuþi / Ostaºi ce aþi cãzut

pentru þarã / Vitejii ai credinþei
soldaþi / Ori unde-n morminte voi
staþi / Vã fie þãrâna uºoarã, ce
aparþine scriitorului Mircea D.
Rãdulescu.
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ISTORIC:
Începuturile parohiei Grozeºti

se pierd în negura vremii, dar
câteva date istorice ne fac sã
credem cã aºezarea a existat cu
mult înainte de prima sa atestare
documentarã. Valea Oituzului a fost
locuitã încã din perioada geto-
dacicã, vechile dave stând
mãrturie în acest sens.

Consideratã adevãratã
poartã printre munþi ce face
legãtura între est ºi vest,
trecãtoarea a facilitat
dezvoltarea zonei drept
punct vamal de interes
comercial dar ºi militar,
armatele romane neîntâr-
ziind a folosi poziþia
strategicã deosebitã a
zonei în drumul lor cãtre
Sarmisegetuza. Ceramica
ºi tezaurele monetare
descoperie, precum ºi cimitirile
atestã o populaþie care de multe ori
a trebuit sã se retragã din  calea
populaþiilor migratoare - pecenegi,
cumani (sec. X-XII d. Hr.) sau tãtari
(sec. al XIII-lea d.Hr) - ce se
îndreptau spre Transilvania.

Adresa: Sat Oituz, Judeþul Bacãu
Hramuri: „Sf. Împ. Constantin ºi Elena”

(Biserica mare a Oituzului);
 „Naºterea Maicii Domnului”

(Biserica filiei Ferãstrãu);
Adormirea Maicii Domnului”
(Capela Cimitirului din Oituz);

Slujitori: Preot Paroh Simion Purice
Preot II Bogdan-Ionel Piºtea

Parohia Ortodoxã
poartã numele Grozeºti,
ca mãrturie a vechimii, iar
locul bisericii ce deservea
comunitatea s-a schim-
bat în numeroase rânduri
din cauza vicisitudinilor
istorice.

Prima menþiune
documentarã a satului
Grozeºti o întâlnim într-un

Uric din timpul domnitorului
Alexandru cel Bun (1400-1432 d.
Hr.), datat 15 martie 1410, ziua Sf.
Lazãr. Mai apoi, în sec. al XV-lea
domnitorul sfânt ªtefan cel Mare
(+1504 d.Hr.) poposeºte aici, pentru
ca în 1600 paºii sã-l poarte pe
aceste meleaguri pe Mihai Viteazul
primul Reîntregitor al þãrilor
româneºti. De asemenea, populaþia
Oituzului a jucat un rol important în

Revoluþia de la 1848 dupã cum cum
vedem din mãrturiile scriitorului
Gheorghe Sion,1 iar printre eroii
Rãzboiului de Independenþã s-au
numãrat ºi locuitori ai Vãii Oituzului.
Toate aceste contribuþii, la care se
adaugã jertfele umane ºi materiale

din cele douã conflagraþii mondiale
ne descoperitã pe aceste
meleaguri oameni minunaþi, cu
credinþã puternicã în valorile
nepieritoare ale Bisericii ºi
neamului românesc.

BISERICA MARE
A OITUZULUI

Într-o pisanie din 1956, luna
octombrie, se pãstrau cuvintele
urmãtoare:

„Ziditu-s-a acest Dumnezeiesc
locaº, cu hramul „Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena“, din piatrã
cioplitã, acoperitã cu tablã de zinc,
în anii 1902-1913, din contribuþia
statului ºi enoriaºilor. Antreprenori
ai lucrãrilor: zidãria – maistru Doru;
sculptura de profesor Bocec – Iaºi,

iar pictura de Pavlu. S-a târnosit în
anul 1913, septembrie, 27, de
episcopul Teodosie al Romanului.
Vrednic de amintire pentru
priceperea, energia ºi
gustul artistic cu care a fost
zidit, împodobit
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ºi înzestrat acest locaº,
a rãmas numele Preotului
Iconom Stavrofor Ioan

Tudorache, ctitor ºi al corului
bisericii ºi al casei parohiale. ”

 Având formã de cruce, cu 24
m înãlþime, 16 m lungime ºi ziduri
de 85 cm grosime, biserica s-a
ridicat ºi cu sprijinul familiei General
Eremia Grigorescu, precum ºi al

Comitetului ctitorial format din D-l N.
K. Dragomir, Preot Dr. Ioan
Tudorache ºi donatorii Hariclia ºi Gh.
Negropontes. Dintru început a fost
o bisericã bogatã, deosebitã faþã de

cele din zo-
nã, dotatã din
belºug cu o-
doare de preþ
din aur, argint,
ºi cristal de
M u r a n o ,
având chiar
ºi o pianinã.
Parohia avea
ºi peste 24,6
ha de teren,
dobândit prin
împroprietã-

rirea din 1864.
Vicisitudinile istoriei au dus la

sãrãcirea lãcaºului de cult de toate
aceste valori. Din întreaga suprafaþã,
o parte a fost donatã pentru zidirea
ºcolii vecine cu
casa parohialã,
alta pentru reali-
zarea Monumen-
tului ºi o alta
pentru Cimitirul
Eroilor cãzuþi în
Primul Rãzboi Mon-
dial, unde sunt
înhumate rãmãºi-
þe ale aproximativ
22.000 de soldaþi.
În perioada regi-
mului comunist
ateu terenurile
parohiei au fost predate statului prin
Decizia 308/1953, date ulterior spre
folosinþã anumitor persoane din sat,
fapt ce a dus treptat la înstrãinarea
unei pãrþi semnificative, astfel încât
la  momentul actual, doar circa 13
ha au fost identificate.

Gardul de piatrã ºi troiþa în
formã de cruce au fost zidite în
1938. Dealtfel, cea din urmã a fost
distrusã în urma unui accident,
refãcutã dupã cea originalã,
purtând aceeaºi inscripþie: „Troiþã
de o fiinþã, fie-ne-ntr-ajutinþã. Tot

ce simte româneºte pe tine te
preamãreºte.”

Ca urmare a stricãciunilor
provocate de luptele purtate pe
aceste locuri, asistãm la multiple
lucrãri de refacere a bisericii, între
anii 1953-1955, mai precis, în
timpul Pr. Ic. Stavr. Grigore Dimitriu.
De asemenea, picturii interioare
iniþiale a bisericii, executatã în
tehnica  tempera, i s-a suprapus o
alta, realizatã de data aceasta de
cãtre Monahia Sevastiþa Nedelcu,
în ulei, între 1980 ºi 1981. Sfinþirea
lãcaºului cu podoabã nouã a avut
loc pe 30 august 1981, fiind oficiatã
de cãtre vrednicul de pomenire
Episcop Eftimie al Romanului.

Numeroasele cutremure ce au
urmat, precum ºi infiltraþiile din
precipitaþii au impus demolarea
parþialã a Bisericii din Oituz, astfel cã
din anul 2005 s-a aflat într-un amplu
proces de consolidare, dar ºi

extindere cu aproximativ 15 m. Acest
curajos proiect a fost demarat la
iniþiativa parohului de la acea vreme,
Pr. Ioan Bitir. Pânã în anul 2011 s-a
realizat consolidarea ºi extinderea
bisericii; în interior pereþii au fost
pregãtiþi pentru picturã în tehnica
mozaic, încãlzirea bisericii s-a aºezat
prin pardoseala de granit, iar
acoperiºul a fost realizat din ºarpante
metalice acoperite cu tegola - carton
bituminat cu foiþã de cupru.
Din cauza gradului avansat
de degradare, mobilierul



Nr. 1 / 2017
15

iniþial al bisericii nu a mai
putut fi restaurat. Date fiind
dificultãþile de ordin financiar,

cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului, s-a optat pentru schim-
barea tehnicii de picturã în acrilic, la
interior singurele elemente de mozaic
rãmânând Mântuitorul Pantocrator
înconjurat de Îngeri ºi pandantivele cu
cei patru Evangheliºti.

Dupã o pauzã de 4 ani în ceea
ce priveºte ºantierul din curtea
bisericii Parohiei Grozeºti, începând
din februarie 2015, odatã cu
numirea noilor slujitori, Preot Paroh
Simion Purice ºi Preot Slujitor
Bogdan-Ionel Piºtea, s-au reluat
lucrãrile în vederea finalizãrii
bisericii Sfinþii Împãraþi. Pânã la
momentul de faþã amintim reali-
zarea catapetesmei sculptatã de
Pr. Mircea Ursache, pictarea
icoanelor pentru aceasta de Rusu
Nicolae-Adrian, realizarea stranelor
de cãtre acelaºi sculptor ºi a
mobilierului pentru Sfântul Altar.

S-au întregit pandantivele Sfinþilor
Evangheliºti, s-au tencuit pereþii în
vederea realizãrii picturii interioare,
finalizându-se pictura altarului ºi s-au
montat vitraliile care au ca temã
despãtimirea în Pronaos, iluminarea
în Naos ºi îndumnezeirea în Sfântul
Altar. S-a placat cu piatrã exteriorul
porþiunii de extindere a bisericii de
cãtre pietrarii Ghitiu G. Victor ºi Ghitiu
V. Victor, cu sprijinul substanþial al
Consiliului Local al Comunei Oituz;
s-au montat 9 piese de mozaic în
ocniþele de pe abside, fiecare având
Sfinþi reprezentativi pentru cele 3 mari
provincii istorice româneºti, motivaþia
gãsindu-se în rolul decisiv pe care
Oituzul l-a avut în Rãzboiul pentru
Reîntregirea Neamului. S-a amenajat
ºi pavat curtea; gardul ºi porþiunea
veche a bisericii realizatã din moloni
de piatrã au fost spãlate ºi curãþate,
iar Sfânta Masã ºi pridvorul au fost
recondiþionate de cãtre aceiaºi
pietrari. În viitor, cu ajutorul lui
Dumnezeu, vom construi în incinta

bisericii un lumânãrar, o Troiþã ºi o
Columnã realizate din piatrã, cea din
urmã amintind
pe de o parte de
sângele latin ce
curge în vinele
românilor, iar pe
de altã parte de
patronul paro-
hiei, Sf. Împãrat
Constantin cel
Mare, cu refe-
rire ºi la Cente-
narul bãtãliilor
din Primul Rãz-
boi Mondial
(2017) ºi cel al Reîntregirii Neamului
Românesc (2018).

BISERICA
,,NAªTEREA

MAICII
DOMNULUI”-
FIERÃSTRÃU

(FILIALÃ)
Aºezatã pe un pinten al muntelui

Stejãriº, ce dominã ieºirea din Pasul
Oituz cãtre Moldova, biserica ce la
început s-a dorit a purta „hramul Sf.
Voievozi” a fost supranumitã ulterior
„Biserica Eroilor Neamului”. Biserica
a fost construitã de cãtre credincioºii
parohiei Grozeºti între anii 1974 –
1981, dupã ce în 1970 la temelia ei a
fost pusã crucea de piatrã. A fost
sfinþitã pe 29 august 1981 de
Episcopul Eftimie al
Romanului, urmând
ca  pictura în ulei sã
fie realizatã de
Monahia Sevastiþa
Nedelcu, între 1986-
1987. Pictura exte-
rioarã de la baza
clopotniþei fiind de-
preciatã de ploi, a
fost  înlocuitã în 2004
cu aceleaºi icoane,
dar în tehnica mozaic

executate de cãtre firma Art – Georgis
din Iaºi. În 1996 a fost înãlþatã o Troiþã

în memoria eroilor, alãturi fiind
înhumate câteva rãmãºiþe ale
acestora. Mobilierul ºi catapeteasma
au fost realizate în atelierele
Mãnãstirii Bogdana, iar icoanele de
pe catapeteasmã au fost pictate, în
2007, de cãtre Pr. Ciprian Purice, pe
atunci dascãl al parohiei Grozeºti.

CAPELA
CIMITIRULUI OITUZ

A fost construitã iniþial în 1704, din
lemn, fãcutã de obºte, distrusã de un
incendiu ºi refãcutã de Radu Racoviþã
la 1734, a dãinuit pânã la 1916, când
a fost pârjolitã de focul luptelor de la
Oituz. Pentru nevoile credincioºilor
(întrucât biserica parohialã era în
construcþie) s-a refãcut pe
vechiul amplasament dupã
90 de ani, în 90 de zile, fiind

Capela din Cimitirul Oituz

Biserica Ortodoxã
din Ferãstrãu
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târnositã
de Înalt-
preasfinþitul

Ioachim, la acea
vreme, Episcop
Vicar al Epis-
copiei Roma-
nului ºi Bacãului,
pe 26 noiembrie
2006, în timpul
Preotului Paroh
Ioan Bitir ºi al
Preotului Slujitor
Florin Cristea
Sopunaru.

Încheiem amintind ºirul preoþilor
care au slujit în parohia Grozeºti
între anii 1901-2017: Pr. Dr. Ic. Stvr.
Ion Tudorache; Pr. Valeriu
Tudorache; Pr. Ic. Stvr. Gheorghe
Comãnici; Pr. Ic. Stvr. Grigorie
Dumitriu; Protosinghel Isaia
Cotârleþ; Pr. Ic. Stvr. Dimitrie
Ciubotaru; Pr. Ic. Stvr. Constantin
Genes; Pr. Vasile Schirliu; Pr. Ioan
Sãtulu; Pr. Adrian Cãrãuºu; Pr. Ioan
Hârjoabã; Pr. Ic. Stvr. Ioan Bitir; Pr.
Gabriel Hârjoabã; Pr. Ic. Florin
Cristea Sopunaru; Pr. Simion
Purice; Pr. Bogdan-Ionel Piºtea.

MONUMENTE
ALE EROILOR

COMUNEI
GROZEªTI- OITUZ

1. Monumentul Eroilor
Cavaleriei din Primul

Rãzboi Mondial

Opera sculptorului Vasile
Ionescu-Varo (1887-1966), monu-
mentul are forma unui obelisc înalt
de 10m ºi este amplasat pe un
postament din blocuri de piatrã.
Obeliscul este placat cu marmurã
ºi are la bazã 4 lucrãri în bronz: un
cavalerist în poziþie de atac, un cal,
un scut heraldic cu stema Româ-

niei, iar în partea superioarã se aflã
un vultur din bronz.

 La inaugurare (19 septembrie
1931), monumentul avea postatã pe
faþada principalã, în partea
superioarã, un medalion din bronz cu
chipurile Regelui Ferdinand I ºi
al Reginei Maria - întruchipatã ca ºi
sorã de caritate. Între acesta ºi scutul
heraldic se gãsea o placã memorialã
din marmurã rozã, ce avea gravat cu
litere de aur urmãtorul text: „În
amintirea eroilor din Divizia 1
Cavalerie, Regimentelor 1, 4, 5, 9, 10
Roºiori, 3 Cãlãraºi ºi 1 Cavalerie pe
jos, compania 1 ºi compania 2 cicliºti,
Divizionul artilerie cãlãreaþã. Brigada
II-a Cãlãraºi, Reg. 7 si 9 Cãlãraºi
cãzuþi în timpul rãzboiului pentru
întregirea neamului 1916-1918”.

În cadrul pregãtirilor pentru
comemorarea a 600 de ani
de atestare documentarã a
comunei Oituz, din 15 august 2010,
cu contribuþia Asociaþiei Naþionale
„Cultul Eroilor” ºi a Consiliului Local
Oituz, Monumentul a fost restaurat
în totalitate ºi s-a construit o scarã
cu 106 trepte pentru a facilita
accesul.2

2. Cimitirul eroilor

Amplasat in centrul comunei
Oituz, pe partea stângã a ºoselei
naþionale ce duce spre Braºov,
cimitirul adãposteºte osemintele a
2.000 de eroi români cãzuþi în

luptele din Valea Oituzului în anii
1916-1918. Cimitirul are o
suprafata de 570 mp. La intrare în
cimitir, pe zidul din piatrã, se înalþã
douã coloane de beton cu vultur în
vârf. În cimitir, de o parte ºi alta a
osuarului, se gãsesc douã
morminte comune ºi 60 morminte
individuale. Pe pietrele funerare
sunt trecute numele eroilor ºi
unitatea din care a facut parte.

3. Crucea Caporalului
Constantin Muºat

Pe Dealul Coºna din Oituz,
loc al sângeroaselor bãtãlii din
Primul Rãzboi Mondial, ºi-a dat
viaþa Caporalul Constantin Muºat
(n. 10 septembrie 1890, judeþul
Ilfov – d. 13 august 1917, Oituz),
cãzut pe câmpul de luptã în a treia
bãtãlie de la Oituz (1917). Înrolat
încã de la intrarea României în
Rãzboi (1916) a fost rãnit în Munþii
Vrancei, fiindu-i amputat braþul

stâng în Spitalul Militar din Iaºi.3 A
refuzat sã fie clasat, continuând
sa participe sã lupte ºi sã arunce
grenade cu braþul drept. ªi-a
pierdut viaþa eroic la data de 13
august 1917, la Oituz, în timp ce
arunca o grenadã cu singurã
mânã, îmbãrbãtându-i pe
ostaºi cu celebrele cu-
vinte ,,Grenade, bãieþi!

Cimitirul Eroilor, din Oituz

Monumentul
Eroilor Cavaleriei,
din Oituz
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Daþi grenade!” A fost
înmormântat în Cimitirul
Eroilor din comuna Bog-

dãneºti  ( judeþul Bacãu), în
apropierea comunei Oituz.

 În 1923, prin contribuþia
mil i tar i lor din Regimentul 2
Grãniceri, la locul jertfei a fost

r idicatã o Cruce de piatrã.4

Aceasta a fost mutatã în 1977
lângã Monumentul Eroilor de pe
dealul Mãgura, închinat celor
14.000 de ostaºi morþi în timpul
luptelor de la Oituz. Pe ampla-
samentul vechii cruci a fost ridicat
ulterior – cu sprijinul locuitorilor din
zonã - un alt monument. 

Preot Simeon Purice
Preot Bogdan Piºtea

1 În cunoscuta lucrare Suvenire
contempurane, Bucureºti, apãrutã la
Bucureºti, în anul 1888.
2 Valeria Bãlescu, Monumentul Eroilor
Cavaleriºti, în: România Eroicã, XIII
(2010), nr. 3-4, p. 16.
3 Corneliu Stoica, Istoria ilustratã a
orasului Târgu Ocna, Din cele mai vechi
timpuri pânã la 1918, Editura Aristarc,
Onesti, 2003, p.148.
4 Corneliu Chirieº, Judeþul Bacãu, altar
de jertfã ºi eroism, Editura Babel,
Bacãu, 2001, p.80.

La umbra fagilor bãtrâni ce stau de strajã pe coline
Oituzu-ºi poartã unduios a sale ape cristaline.
El curge astãzi liniºtit, dând sunet blând ca de cimpoi;
O, de-ar vorbi, câte ne-ar spune din anii aceea de rãzboi!?
 
Ne-ar spune cã acum un veac, aceastã vale moldovanã
Purta doar sânge de soldaþi, cãzuþi în lupta trans-montanã.
În orice susur de izvor disting, ca-ntr-un prelung ecou,
Profundul geamãt de mister scãpat din pieptul de erou.
 
Pe creste mai gãsesc ºi azi câte-un stejar uitat de ani,
În trunchiul lui tainic s-ascund schije ºi gloanþe de duºmani.
ªi arborii ce cresc pe munþi, aduc prinos de mulþumiri
Cã-ºi trag toþi seva din pãmânt udat cu sânge de martiri.

Chiar bolovanii de pe stânci, purtaþi în vale de ºuvoi,
Au devenit altar sfinþit, zidit pe oase de eroi.
În nopþi senine parcã vãd pe cer luceferi strãlucind
Sunt sufletele de eroi ce au cãzut pe front luptând.
 
Aici, livezile sunt cimitir, iar pomii toþi care rodesc
Sunt cruci ce moºii le-au sãdit ºi de eroi ne amintesc,
Când clopotele-n sãrbãtori ne cheamã iar la liturghie,
Ecoul lor mai pomeneºte pe cei cãzuþi la datorie.
 
Poienile din munþi sunt pline de iarbã bunã pentru oi,
Dar glia lor este-nþesatã de oseminte de eroi.
Tot pelerinul care astãzi strãpunge munþii prin Oituz,
El mai aude la tot pasul, sinistrul zgomot de obuz.
 
Aceastã Vale-i catedralã ce-a devenit demult simbol,
Iar bogãþia ei perenã sunt oasele de la subsol.
Veniþi sã facem anamnezã de bravii noºtri sfinþi eroi,
Sã trecem liberi azi pe vale, cã este pace, nu rãzboi.

poem alcãtuit de IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
cu prilejul comemorãrii a 100 de ani de la intrarea
României în Primul Rãzboi Mondial
(Poiana Sãratã, 7 octombrie 2016)
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Masivul Cireºoaia,aflat în
imediata apropiere a oraºului

Episcopia Romanului a aprobat, în data de 1
ianuarie 2000, înfiinþarea Mânãstirii purtând
denumirea «Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare“,  în
Târgu-Ocna, la punctul numit Cireºoaia, în partea
de vest a cartierului Poieni. Accesul se
realizeazã pe un drum petrolier pietruit, în
lungime de aproximativ 5 kilometri. Drumul
porneºte din ªoseaua Naþionalã DN 12A, între km
97-98.  Amplasamentul se aflã la o altitudine de

circa 600 de metri, înscriindu-se în aceeaºi curbã
de nivel cu Mânãstirea „Mãgura Ocnei“.
Amplasamentul, înconjurat de fâneþe ºi vegetaþie
forestierã, formatã din rãºinoase ºi foioase, este
în plan aproape orizontal, fiind necesare uºoare
nivelãri ale terasamentului. Din acest punct, se
poate vedea Valea Trotuºului spre est pânã în
aval de Oneºti-Borzeºti, iar în amonte, trei sate
din comuna Dofteana.

important teatru de rãzboi, dar ºi
loc de jertfã pentru eroi. Astfel, a
rãmas marcat cu nenumãrate
cruci de mesteacãn care, în timp,
au putrezit, s-au rupt ºi au cãzut.
În anul 1935, acestea au fost
înlocuite. Dupã Al Doilea Rãzboi
Mondial, au putrezit ºi acestea,
locul nemaibucurându-se de
atenþie. Astãzi s-au mai
pãstrat „Masa Reginei“, o
cruce cu 110 eroi, aflatã

Smerenia Noastrã, CLAUDIU IEROMONAHUL, cumpãrat-am
acest pãmânt, pe locul numit „Balta Ilioaiei“, cu suma de 5.000.000
lei, de la numitul DIACONU NICOLAE din HÃGHIACUL DOFTENEI
ºi început-am zidirea Sfintei Mânãstiri a „CIREªOAIEI“, cu hramul
„Cuviosul Eftimie cel Mare“, la jumãtatea anului 2000 ºi, de la
Facerea Lumii, 7508.

Smerenia Noastrã o închinã eroilor cãzuþi pe aceste locuri
în Marele Rãzboi de reîntregire a Patriei, din 1916-1917.

Sfinþitu-s-a locul în ziua de 18 iunie a anului 2000, participând
un numeros sobor de preoþi ºi mulþi credincioºi de pe Valea
Trotuºului.

Sãvârºitu-s-a prima Sfântã Liturghie la sfârºitul lunii
octombrie, în ziua „Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“ a
aceluiaºi an.

Primul hram s-a sãrbãtorit pe 20 ianuarie 2001, având un
însemnat sobor de preoþi, iar în frunte pe Vlãdica IOACHIM
BÃCÃUANUL. La momentul potrivit, hirotonitu-s-au un diacon,
apoi un preot, ºi s-a hirotesit un duhovnic pentru nevoile
Eparhiei Romanului.

Pãzeºte, Doamne, aºezãmântul acesta ºi îi dã lui înflorire ºi
slujitori devotaþi în veacul veacului.

Stareþ,
PROTOSINGHEL CLAUDIU CONSTANTIN PANÞIRU

25 octombrie 2002

HRISOV

Târgu-Ocna. a fost în timpul
Primului Rãzboi Mondial un



Cruce albã de mesteacãn,
Rãsãritã printre creste,
Cine te cunoaºte-n lume,
Cruce fãrã de poveste?

Peste braþele-þi întinse
Din poiana fãrã flori,
Uneori s-apleacã-n noapte
Cârdurile de cocori.

ªi-n tãcerea nesfârºitã
Sub arcadele de brad,
Nu s-aude decât plânsul
Cetinilor care cad.

Artur Enãºescu

Cruce albã de mesteacãn
Biciuitã de furtuni,
Peste lemnu-þi gol, doar luna
Pune albele-i cununi.

Ca de-o mânã nevãzutã
Slovele-þi se ºterg de ploaie;
Tot mai multe bate vremea,
Vânturile te îndoaie…

ªi ca mâine fulgii iernii
Te vor prinde-n a lor salbã,
ªi vei dispãrea din lume
Cruce de mesteacãn albã.

Sfântul îngropat sub tine
Cine-l va mai ºti de-acum,
Cruce albã, rãtãcitã
Lângã margine de drum?

Braþele-þi de vânturi smulse
Se vor pierde pe poteci,
Numai brazda de þãrânã
Nu-l va pãrãsi pe veci.

Preot Petru Roncea

la 1 km de locaþia Mânãstirii
„Sfântul Cuvios Eftimie cel
Mare“, o altã cruce cu 110

eroi, pe vârful Cireºoaia, tot la 1
km, ºi o a treia cruce îngrãditã cu
gard de fier, în 1978, de cãtre o
unitate de transmisioniºti.

Rostul acestei Mânãstiri, într-o
zonã geograficã unde se aflã zeci
de locaºuri de cult ºi de monumente

istorice, spaþiu de
puternicã spiri-
tualitate creºtinã,
alãturi de Mânãs-
tirea „Mãgura Oc-
nei“ ºi Monumen-
tele Eroilor, este de
a omagia ºi a
întreþine cultul ero-
ilor în zona Cire-
ºoaia, ca una ce a
fost martora unora
dintre cele mai
dramatice ºi sân-
geroase lupte din
Primul Rãzboi
Mondial.

Iniþiativa zidirii acestei
Porþi cãtre cer, acolo unde
sufletele eroilor din Primul
Rãzboi Mondial se odih-
nesc, aparþine vrednicului
protosinghel Claudiu
Constantin Panþiru.
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Valea Caºinului, þinut de legendã,
loc de întâlnire a pãstorilor moldoveni,
ungureni ºi vrânceni, se aflã la hotarul
dintre trei judeþe: Bacãu, Vrancea ºi
Covasna. Aici, în þinutul Vrancei, ,,pe
o gurã de rai” a fost plãmãditã Mioriþa,
pe care mai târziu Vasile Alexandri o
va numi „bulgãrele de aur al  poeziei
româneºti”.

Într-adevãr, particularitãþile
geografice ºi economice ale zonei vor
oferi de-a lungul veacurilor condiþii
optime de trai, datoritã resurselor
naturale ale solului ºi subsolului. Pãmânt
fertil pentru agriculturã ºi creºterea
vitelor, lemn pentru construirea caselor,
vânat bogat, piatrã, sare º.a., iatã
suficiente argumente care ne îndeamnã
sã afirmãm cã valea a fost locuitã încã
din cele mai vechi timpuri.

Istoria cunoscutã a locului începe
odatã cu voievodul Gheorghe ªtefan
(1653-1658), care înalþã aici loc de
rugãciune, unul dintre cele mai frumoase
ºi impunãtoare monumente istorice pe

care le are judeþul Bacãu. Cum s-a
ajuns la ridicarea Bisericii din Mãnãstirea
Caºin? Fiu al vornicului Dumitraºcu
ªtefan zis „Ceaurul”, mare logofãt al
Þãrii de Jos, cu moºii ce se întindeau

din sus de Roman, pe Siret, Bistriþa,
Tazlãu ºi Trotuº, pânã în munþii Zãbrãuþi
din Vrancea, Gheorghe ªtefan primeºte
moºtenire de la tatãl sãu moºiile
Buciuleºti –Neamþ, Caºin ºi unele averi
la Iaºi. Dupã cum aflãm din Istoria
României, spre deosebire
de ceilalþi fraþi, Vasile ºi
Grigore, domnitorul a
studiat în Polonia, ajungând
logofãt al Moldovei alãturi
de ºapte boieri greci, în
divanul domnitorului Vasile
Lupu (1634-1653).
Ulterior, el a fost cel care a
iniþiat miºcarea de alungare
a grecilor din divanul
Moldovei, ajutat fiind de
Matei Basarab (1632-1654) ºi
Gheorghe Rakoczi al II-lea (1648-
1660), susþinut de boierii moldoveni ºi
de þãrani. Tot cu ajutor muntenesc ºi
transilvãnean, Gheorghe ªtefan ajunge
domnitor, prin înlãturarea lui Vasile
Lupu, în urma bãtãliei de la Finta,

Dâmboviþa (1653), având
ºi confirmarea din partea
Porþii Otomane.

Instruirea sa deose-
bitã a fãcut ca domnitorul
moldovean sã fie apreciat
de cãrturarii cronicari care
au scris frumos despre el.
Spre exemplu, Miron
Costin scria despre
Gheorghe ªtefan cã era
,,om deplin, capu întregu,

hira adâncã, cât poþi zice cã nascu ºi
la Moldova oameni”. De asemenea,
spãtarul Nicolae Milescu (1636-
1708), reprezentant de seamã al
umanismului românesc, îndeplinind

nenumãrate misiuni diplomatice pe
lângã curþile regilor europeni, prezintã
acestora scrisori în care cere diferie
ajutoare pentru domnitor.

ªtiind cã va fi nevoit sã-ºi
pãrãseascã tronul, cãci Vasile Lupu se

va întoarce cu ajutor cãzãcesc în
Moldova, Gheorghe ªtefan
construieºte la Mãnãstirea Caºin o
bisericã fortificatã pe care o
întrebuinþeazã ca ultim popas înainte
de a lua drumul pribegiei. Va trece
munþii Caºinului peste Clãbuc, în
Transilvania, ajungând pânã pe þãrmul
Balticii - la Stettin, unde regele Suediei
îi va dãrui un castel. Moare în  1668,
având la cãpãtâi pe cãlugãrul Antonie
de Moldoviþa ºi pe ªtefana
Mihailovna, ultima-i confidentã
credincioasã, despre care se spune cã
ar fi adus osemintele domnitorului ºi
le-ar fi înhumat la Mãnãstirea Caºinului,
fãrã a se ºti unde anume. Dupã
plecarea domnitorului Gheorghe
ªtefan, biserica Mãnãstirii Caºin a fost
închinatã Sfântului Munte Athos,
situaþie care a durat pânã la
secularizarea averilor
mãnãstireºti din timpul lui
Alexandru Ioan Cuza (1863).



În aceastã perioadã a suferit
mult de pe urma jefuirii de cãtre

tãtari, turci ºi ruºi, precum ºi din cauza
numeroaselor cutremure.

Purtând hramul Sfinþilor Arhan-
gheli Mihail ºi Gavriil, ea a fost
construitã pe locul unui schit populat
de ºapte cãlugãri, dintre care
cunoaºtem cu numele doar pe Isidor

Pospican, Iacob Gavriloaie ºi Pricope
Iantine, toþi meºteri folosiþi ºi de cãtre
Vasile Lupu la ridicarea Goliei ºi a
Mãnãstirii Trei Ierarhi din Iaºi.
Domnitorul Gheorghe ªtefan
intenþiona sã facã din Mãnãstirea Caºin
o vatrã de culturã, de aceea va aduce
aici un cãlugãr cãrturar, egumenul
Agatonie, care traduce cele 21 de
Cuvântãri ale lui Grigorie Þamblac.
Tot acum se realizeazã ºi tâlcuirea din
limba greacã a Istoriilor lui Herodot.
Din însemnãrile vremii, biblioteca a avut
spre pãstrare opere ale unor clasici
greci ºi latini - Aristofan, Aristotel,
Herodot, Homer, Platon, Cicero,
Horaþiu, Vergiliu - bãnuindu-se de
cãtre istorici cã ar fi existat chiar ºi o
tiparniþã.  În cuprinsul arhivei parohiale
a fost descoperit, în anul 1965, textul
baladei istorice intitulatã Moartea lui
Grigore Ghica, scrisã în limba
slavonã, nesemnatã, alcãtuitã probabil

de cãtre unul dintre cãlugãri imediat
dupã uciderea acestui domnitor de
cãtre turci ºi anexarea Bucovinei de
cãtre austrieci (1774). De asemenea,
în comuna Braniºtea, judeþul Galaþi a
fost gãsit la un cetãþean un exemplar
al Cazaniei lui Varlaam, cu însemnarea
cã a aparþinut cândva bibliotecii
Mãnãstirii Caºin.

În timpul rãzboiului
austro-turc (1716-
1718), peste 2000 de
ostaºi germani ºi
maghiari sunt adãpostiþi
în interiorul mãnãstirii,
caii fiind þinuþi chiar în
bisericã. Turcii dãduserã
ordin ca toate fortifi-
caþiile sã fie dãrâmate.
Domnitorul Mihail
Racoviþã (1716-1726) executã ordinul
ºi în 1717 dãrâmã zidurile fortificate
de la toate cetãþile ºi mãnãstirile din
Moldova. Au scãpat doar cele de la
Cetatea Neamþului.

Între anii 1820-1830, cunoscuþii
egumeni ai Mãnãstirii Caºin, Ierotei ºi
Isaia Þarigrãdeanu, au început
reparaþiile la sfântul locaº. S-a încercat
tot atunci acoperirea inscripþiei de pe
mormântul domnitorului ctitor ºi
înlocuirea acesteia cu alta, purtând
numele celor doi monahi, însã cronicile
vremii n-au putut fi schimbate iar
inscripþia de deasupra uºii bisericii
trãdeazã aceastã falsificare a istoriei.

PRIMUL RÃZBOI
MONDIAL,

VALEA CAªINULUI
ªI REGINA MARIA

Momente de mare însemnãtate
istoricã au fost marcate pe Valea
Caºinului în timpul Primului Rãzboi
Mondial, pe linia frontului Mãrãºeºti-

Mãrãºti- Caºin- Oituz- Coºna. Timp
de 2 ani (1916-1918), Regele
Ferdinand (1914-1927) ºi Regina
Maria au fost prezenþi permanent pe
frontul de la Caºin, ocupându-se de
marile probleme ale desfãºurãrii
rãzboiului. Regina României, devenitã
mama rãniþilor, era recunoscutã
datoritã dragostei sale, ºi ca

ocrotitoare a Oituzului ºi Caºinului. Nu
uitã nici  o clipã cele douã localitãþi,
nici dupã terminarea marii conflagraþii,
iar când rãnile grozãviilor petrecute în
aceastã zonã începeau sã se
cicatrizeze, ea efectuã, în anul 1920,
o vizitã, la care se gândise încã de la
Paºtele din 1918, petrecut la Oneºti.
Va mãrturisi mai târziu în Memoriile
sale: „Tot timpul m-am gândit la
Paºtele din 1918, când, cu inima plinã
de tristeþe ºi cumplitã urã faþã de cei
care îmi distrugeau Þara, am venit aici
cu micile mele lumânãri aprinse, jurând
sã mã întorc la un alt Paºte, dacã þara
mea va fi eliberatã. Conform
cotidianelor vremii, ,,trenul regal a sosit
în staþia Oneºti vineri, 9 aprilie 1920,
ora 5:30“. În aceeaºi zi, viziteazã
Grozeºtiul (astãzi Oituz), una din
localitãþile care au suferit cel mai mult
în timpul Rãzboiului. Însoþitã de
generalul Ballif, generalul comandant
al garnizoanei Bacãu, ºi prefectul
judeþului, Regina a fost întâmpinatã de
o numeroasã populaþie. De aici,
Regina ºi personalul care o
însoþea s-au deplasat pe
valea Oituzului, la Ferãstrãu
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ºi Hârja, acolo unde, aºa cum
însãºi spunea, nu a putut merge

în timpul Rãzboiului, întrucât erau în

mâinile inamicului. La ora 16:30 a
ajuns din nou la Oneºti, iar la ora 8:00
seara a mers la biserica din oraº,
participând la slujba din Vinerea Mare.

În ziua de sâmbãtã 10 aprilie
1920, dupã ce a vizitat Slãnicul,
Vâlcelele, Coþofãneºtiul ºi ,,Boiºtea
Galia”- sãtucul sãu de suflet, seara, pe
la ora 11:30, delegaþia ce o însoþea pe
reginã a pornit de la Oneºti la
Mãnãstirea Caºin pentru Slujba de
Înviere. Regina Maria noteazã în
Povestea vieþii mele: ,,Am intrat dupã
aceea în bisericã pentru cealaltã parte
a slujbei. Am stat pe înaltul tron
sculptat, îmbrãcatã în costum naþional
roºu, cu o hainã roºie strãlucitoare ºi
un voal alb pe cap, tinând în mânã o
imensã lumânare”. Acest tron înalt
despre care vorbea regina este de fapt
strana construitã special pentru ea,
aºezatã de sãteni cu dragoste în
bisericã, stranã pãstratã cu sfinþenie
pânã astãzi.

În semn de frumoasã amintire ºi
sentimente deosebite pentru Valea
Caºinului, Regina Maria a depus o
parte din economiile personale pentru
construirea la Bucureºti a unei
frumoase biserici, numitã chiar
Mãnãstirea Caºin.

În afarã de familia regalã, Valea
Caºinului a gãzduit o serie de
personalitãþi ºi oameni de culturã ºi de
artã: sculptorul Ion Jalea, pictorul

ªtefan Dimitrescu, scriitorii Constantin
Kiriþescu, Constantin Gane, Ion
Missir, istoricul Nicolae Iorga º.a..

Între anii 1865-
1921,  în incinta mãnãstirii
a funcþionat ºcoala pri-
marã, primii dascãli fiind
preoþii, apoi au venit
învãþãtori numiþi de cãtre
stat.  Mai trebuie precizat
faptul cã în întreaga
existenþã, aºezãmântul
religios Mãnãstirea Caºin
a rãspândit în rândul

populaþiei de pe întreaga vale a
Caºinului viaþã spiritualã ºi culturã
necesarã, specificã epocii, iar locuitorii
s-au înfruptat cu interes din ea.
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Preot Dan Miloiu
Preot Alexandru Pânzaru

„Toatã viaþa am fost puternic
înzestratã cu darul milei, ce a fost la
temelia tuturor faptelor mele, ceea
ce lãmureºte amestecul de putere ºi
de slãbiciune ce se rãzboiesc în mine
ca douã fiinþe vii.“

„Parcã îmi venea ameþeala când
îmi dãdeam seama de mãrinimia
soartei. Nu e vorba, pornise poporul
nostru în rãzboi cu cântecul pe buze,
fiindcã se ducea sã lupte pentru visul
lui de veacuri, însã între timp se
iviserã clipe atât de negre, încât azi
aproape mã temeam sã privesc
lumina zilei.“

„Mai era un lucru: izbânda
noastrã însemna prãbuºire ºi
nenorocire pentru atâþia alþii, încât cu
firea mea nu puteam decât sã mã
înfior la acest gând. Trebuise sã se
dãrâme atâtea state ca sã se
înfãptuiascã Unirea noastrã ºi aveam
destulã conºtiinþã ca sã mã
înspãimânt de hotãrârile soartei. S-ar
fi putut tot atât de bine sã fim noi cei
învinºi, cãci nu plecaserã ºi toate
celelalte neamuri în luptã cu
încredinþarea cã era sfântã cauza lor?
ªi chiar dacã s-ar fi înºelat guvernele,
regii ºi prezidenþii, oºteanul pornise
cu bunã-credinþã, gata sã-ºi
jertfeascã viaþa pentru ceea ce
învãþase sã creadã cã e datoria lui
pentru patrie. Vai! ªi câte jertfe, ce
mãcel, câtã moarte. Mai tragice, ºi
cu mult mai tragice decât mormintele
celor biruitori, sunt multele morminte
ale celor învinºi. ªi s-au luptat
vitejeºte, nebuneºte, cu disperare,
însã, zadarnic. Gândul atâtor vieþi
risipite numai pentru a fi învinse la
sfârºit era pentru mine un chin ce îmi
întuneca ceasul de triumf.“

(Povestea vieþii mele, vol. III)



Istoric
La Borzeºti, în judeþul Bacãu, se

poate distinge silueta uneia dintre cele
mai frumoase ctitorii ale binecredin-
ciosului voievod ªtefan cel Mare ºi
Sfânt: biserica cu hramul Adormirea
Maicii Domnului.

Înfruntând vitregiile istoriei,
monumentul, de la zidirea cãruia se
împlinesc  510 ani, pãstreazã pe
aceste meleaguri mioritice mireasma
spiritualã a marelui voievod, ctitor de
þarã ºi de locaºuri sfinte. Biserica din
Borzeºti impresioneazã privitorul prin
alura ºi sobrietatea, zvelteþea ºi
eleganþa, mãreþia ºi frumuseþea
atribuite de vrednicul ei fondator.
Din pisania originalã, aflatã la
intrarea în bisericã pe partea dreaptã
(sculptatã în piatrã cu litere slavone),
aflãm cã marele voievod a zidit acest
lãcaº împreunã cu iubitul sãu fiu
Alexandru:

„Ioan Stefan Voevoda cu mila
lui Dumnezeu Domnitorul þerei
Moldavei, ºi cu pre iubitul seu fiu
Alexandru au zidit acest templu,
carele este la Borzeºci pe Trotuºi,
Adormire pre sântei Nãscãtoarei de
Dumnezeu, întru rugã ºie ºi spre
pomenirea rãposaþilor întru
santitate strãmoºilor ºi pãrinþilor 
lor. Carele a început a se zidi  în anul

7001, luna Iulie
9, (1493), ºi s’a 
severºit în anu.
7002, erã al
Domniei lui anul
38-le curgãto-
riu, luna Octomb.
12.” (Traducere

comunicatã Academiei Române de
C. I. Istrati, în ºedinþa din 19 martie
1904.)

Poziþionatã pe partea dreaptã a
râului Trotuº, la 4 km de Municipiul
Oneºti ºi în apropierea ºoselei Oneºti
– Adjud, ea strãjuieºte împrejurimile,
fiind ridicatã pe o înãlþime numitã
„tãpºanul Borzeºtilor”.

Dupã tradiþie, biserica a fost
construitã pe rãdãcinile legendarului
stejar în care ar fi murit, strãpuns de
sãgeþile nãvãlitorilor tãtari, Mitruþ,

prietenul de copilãrie al voievodului.
Unii cercetãtori în istorie afirmã cã
ªtefan cel Mare ºi Sfânt este nãscut la
Borzeºti. Nicolae Iorga este mai
sceptic faþã de aceste afirmaþii, însã
episcopul Romanului, Melchisedec
ªtefãnescu, susþine cã voievodul ºi-a

petrecut frumoºii ani ai copilãriei la
Borzeºti unde avea moºi ºi strãmoºi.

Piatra de temelie a bisericii s-a pus
la 9 iulie 1493, iar zidirea s-a terminat
la 12 octombrie 1494. Locaºul de
închinare este printre puþinele ctitorii
ale lui ªtefan, nu într-un oraº de mare
importanþã pentru vremea sa, sau pe
un câmp de luptã (cum este cazul
bisericii Rãzboieni-Neamþ), ci într-o
localitate de care el era legat sufleteºte.
În calitate de bisericã voievodalã, îºi
va menþine importanþa sa istoricã ºi
culturalã de la întemeiere pânã astãzi,
fiind menþionatã în numeroase
documente. Din cauza deteriorãrilor
provocate de cutremure sau incendii
devastatoare, biserica a fost reparatã
de mai multe ori. Cea mai importantã
intervenþie a avut loc  în secolul al
XVIII-lea când i s-a adãugat un zid-
catapeteasmã, care va fi pictat (biserica
nu a fost niciodatã pictatã).

Reparaþii parþiale s-au întreprins
între anii 1904-1905, apoi în 1924,
1938-1940, precum ºi în anul 1952,
când biserica a fost redatã cultului
pentru comunitatea ortodoxã formatã
în jurul ei. La cutremurul din 4 martie
1977, a suferit avarii însemnate, ceea
ce a impus efectuarea unor ample
lucrãri de consolidare, executate în mai
multe etape, pânã în anul 1992, când
biserica a împlinit 500 de ani de la
fondare, iar ctitorul ei a fost trecut de
Biserica Ortodoxã Românã în rândul
sfinþilor.

Biserica are o clopotniþã din lemn
de stejar în stil maramureºan acoperitã
cu ºindrilã (1952).Tot atunci
s-a sãpat sub masa altarului
ºi s-au gãsit resturi din

Adresa: Strada ªtefan cel Mare, Calea
Adjudului, nr. 1 DN11A Adjud-Oneºti,

localitatea Oneºti, judeþul Bacãu
Hram: Adormirea Maicii Domnului

Preot Paroh: Cautiº Petricã
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trunchiul stejarului (s-a datat ca
fiind din secolul XV).

Descriere
Construitã sub forma unei cetãþi de

apãrare, biserica are 10 metri lãþime, 11
înãlþime ºi 22 lungime, iar zidurile acesteia
mãsoarã 1,5 metri grosime, fiind realizate
din „bolovani de pe râul Trotuº”, armate
la exterior cu ocniþe mari ºi mici din
cãrãmidã ºi o frizã de butoni smãlþaþi
(ceramicã) în douã culori. Scheletul
bisericii este de stejar, pilonii de la interior,
ce dau nobleþe construcþiei, fiind din
piatrã de Slãnic. Trei brâuri verzi de
cãrãmidã smãlþuitã încing clãdirea
începând de sub nivelul ferestrelor ºi
pânã deasupra ocniþelor mari. Biserica
este construitã din piatrã de râu ºi se
aseamãnã cu celelalte biserici
moldoveneºti din perioada Sfântului
ªtefan. Pentru liant se pare cã s-au
folosit fie ouã, fie sânge de animal.

Picturi exterioare nu au fost, însã
biserica are ornamente tipic ºtefaniene,
precum arcada de cãrãmidã, butoni
smãlþaþi ºi acoperiºul cu ºindrilã. În anii
2003-2004, biserica a fost pictatã în
frescã, dat fiind cã pereþii erau înnegriþi,
locaºul de cult fiind cunoscut pentru o
bunã perioadã de timp sub denumirea
de Biserica Neagrã a Borzeºtiului.

Ancadramentele uºilor ºi fe-
restrelor au fost sculptate de meºteri
saºi în stil gotic (arcuri frânte, baghete
în formã de cruce, flori). Bolþile, patru
la numãr, sunt de inspiraþie bizantinã,
micºorate pe arcuri moldoveneºti.
Catapeteasma este de zid pictatã în
frescã de monahul Nifon Zugravul
(1775). Tot el a realizat în pronaos o
icoanã a Mântuitorului în frescã. În
pronaos existã mormântul Irinei
Rusetiva, soþia vornicului Manolache
Ruselt, fãcut din marmurã albã cu
inscripþie slavonã (+1716).

În interior, biserica are douã bolþi
construite pe sistemul de arce ºi

pandantive în stil moldovenesc, însã
ferestrele au împrumutat stilul gotic.
Biserica dispune de ornamente de o
rarã sobrietate ºi autenticã frumuseþe.

Are plan dreptunghiular, fãrã turlã boltitã
ºi cu calote sferice dispuse în filã.

În interior, un detaliu frapeazã
ochiul cãlãtorului: mãrimea uºii dintre
naos ºi pronaos. Se spune cã aceastã
uºã a fost ziditã dupã mãrimea scundã
a domnitorului ªtefan, având coroanã
pe cap. Se mai spune cã se obiºnuia
sã se facã uºi mici bisericilor pentru a
împiedica nãvãlitorii sã intre cãlare ºi
sã profaneze lãcaºul religios.

În pronaosul dominat de arcade al
bisericii se observã o icoanã care a fost
scrijelitã cu sabia de tãtari, cu scopul
vãdit al unei astfel de profanãri. În partea
stânga, frumos îngrãdit cu lemne, un
mormânt de marmurã din anul 1718
pãstreazã rãmãºiþele credincioasei Irina
Rosetina, care a fãcut numeroase donaþii
bisericii ºi a dus o viaþã religioasã austerã.

Catapeteasma, turnatã în piatrã, o
datã cu biserica, pãstreazã pictura de
veacuri ºi conferã notã de vechime.
Greu, foarte greu îþi vine sã crezi cã,
sub masa Sfântului Altar se aflã rãdãcina

stejarului din Borzeºti, de care, spune
legenda, a fost spânzurat unul dintre cei
mai buni prieteni din copilãria
voievodului ªtefan cel Mare.

În momentul de faþã interiorul bisericii
este pictat integral de cãtre maestrul
Grigore Popescu, pentru a reda vitalitatea
ºi vivacitatea bisericii. Pe partea interioarã
a ferestrelor sunt desenate scene din
aceastã legendã - spânzurarea lui
Gheorghiþã, în stejar, de cãtre copii ca
semn al înfrângerii cetei pe care o
conducea ºi omorârea lui de cãtre tãtari.

„Dupã marea sãrbãtoare care i-a
conferit o notorietate naþionalã (1904
– împlinirea a 400 de ani de la moartea
lui ªtefan cel Mare), îºi va relua rolul
de educaþie moralã, civicã ºi patrioticã,
mai ales patrioticã, în primele decenii
ale secolului al XX-lea însemnând o
mare efervescenþã naþionalã, nu doar
la noi, ci ºi în toate teritoriile aflate sub
robia marilor puteri.

Spre deosebire de alte biserici din
alte zone, cea din Borzeºti a luat parte
efectiv la efortul naþional. S-a aflat la puþini
kilometri de epicentrul bãtãliei
decisive pentru România, cea
din august 1917 de la Oituz.



Biserica a încercat
permanent sã aducã alinare

rãniþilor de la spitalul din Oneºti sau
localnicelor care au devenit brusc
vãduve, copiii lor – orfani.

Biserica ºi borzeºtenii vor avea
ºi o implicare umanitarã în efortul
de rãzboi. Împreunã cu gospo-
dinele rãmase singure acasã, vor
organiza o cantinã unde erau hrãniþi
copiii orfani sau cei nevoiaºi. În
acest efort au beneficiat ºi de înaltul
sprijin al Reginei Maria, prezenþã
permanentã în zonã, poposind
uneori la biserica din Borzeºti
pentru clipe de reculegere ºi
odihnã spiritualã. Uneori, era
însoþitã ºi de generalul Berthelot,
conducãtorul misiunii franceze
care, deºi era de altã confesiune,
se ruga ºi el împreunã cu sãtenii1.

Sfârºitul rãzboiului va aduce în
curtea bisericii toatã suflarea spre a
prãznui împreunã nu doar pacea, ci
mai ales Marea Unire, pentru care s-au
jertfit ºi borzeºteni”2.

Complexul
muzeal Borzeºti

În incinta bisericii funcþioneazã de
zece ani „Muzeul de culturã ºi artã
religioasã”, în clãdirea vechii ºcoli de
la 1838, unde sunt expuse obiecte de

cult religios de la biserici din judeþul
Bacãu ºi carte veche religioasã.

Înainte de a ajunge la bisericã, ne
întâmpinã o clãdire care adãposteºte un
muzeu de artã bisericeascã, valoros mai
ales prin faptul cã aici sunt expuse
obiecte provenind din secolul al XIV-lea
pânã în secolul al XIX-lea.

Muzeul este construit din blocuri
masive de piatrã, zidurile sale având
grosimea de un metru ºi jumãtate, ºi
slujeºte ca loc de pelerinaj pentru iubitorii
de istorie, plecaþi pe urmele lui ªtefan.

Muzeul pãstreazã cu bucurie o
frumoasã colecþie de obiecte valoroase:
alãturi de cãrþi vechi de cult (Cazania lui
Varlaam - 1643 ºi a doua ediþie a Bibliei
de la Blaj - 1795), se gãseºte ºi o
imagine din anul 1934, cu siguranþã
ineditã, în care apare Nicolae Iorga ºi,
se pare, Octavian Goga, în faþa bisericii

din Borzeºti. Pe atunci, ilustrul istoric
fãcea parte din Comisia Monumentelor
Istorice, iar Borzeºtiul era în plinã
restaurare. De o deosebitã valoare este
catapeteasma din lemn de tei, din secolul
al XVIII-lea, donatã muzeului de
Mãnãstirea din Bogdana - ctitoritã în
1660 de logofãtul Solomon Bîrlãdeanu,
în apropierea Borzeºtiului - a cãrei picturã
a fost realizatã de Nifon de la Neamþ.

Complexul Borzeºti devine un loc
unde istoria a fost imortalizatã în creaþii
rãmase vii prin conþinutul artistic, dar mai
ales spiritual, prin pãrticica de suflet pusã
de fiecare creator în opera lui. Aici este

un fragment de mare importanþã, din
lunga zbatere a oamenilor printre
veacuri, timpuri în care credinþa în
Dumnezeu a fost sprijin ºi crez, alãturi

de neatârnarea naþionalã, de unitatea
de limbã ºi de tradiþie.

„Patru sute de ani trecut-au peste
þarã întovãrãºiþi de voi ºi de nevoi, dacã
ºi astãzi când merg cãlãtorii sã viziteze
biserica cea neagrã din Borzeºti, simt o
tainicã strângere de inimã, aducându-ºi
aminte cã pe acele lespezi de piatrã a
cãlcat odinioarã ªtefan, care a fost
sufletul de viaþã, cheagul neamului
românesc ºi astãzi încã ochii lor parcã
vãd în întunecimea bolþilor marea lui
umbrã, care de acum va pluti peste noi
în adânca viitorime ca un spirit
proteguitor.” (Eusebiu Camilar)

„Borzeºtiul reînnoit devine astfel
Betleemul lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt,
iar Putna, Ierusalimul românesc de
unde voievodul vegheazã de cinci
veacuri cum românii îºi structureazã
identitatea spiritualã ºi naþionalã   într-o
þarã pe care el a pregãtit-o nu numai
pentru sine, ci pentru urmaºii urmaºilor
sãi, în veacul vecilor.” (IPS Dr. Ioachim
Arhiepiscop al Romanului ºi Bacãului)

1 MARIA REGINA ROMÂNIEI,
Povestea vieþii mele, Vol. III, Ediþia a
III-a, Bucureºti, 2013, p. 128.
2 MARIA DOHOTARU, VICTOR
MARINOVICI, Borzeºti - Ctitoria lui
ªtefan cel Mare ºi Sfânt, Editura Magic
Print, Oneºti, 2012, pp. 38-40.

Preot Elisei Roncea
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1. ,,Biserica Neamului”

Adresa: Sat Poiana Sãratã, Comuna
Oituz, Judeþul Bacãu
Hramul: „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” ºi „Sfântul Prooroc Ilie
Tesviteanul”
Preot Paroh: Sinel Lãzãrel

La începutul sec. al XIX-lea, mai
precis în 1821, împãratului Francisc I
al Austrie(1792-1835) i se propunea
de cãtre baronul colonel Johann
Purcell von Roreston, comandantul
celui de-al Doilea Regiment Secuiesc
de Graniþã cantonat la Târgu Secuiesc,
întemeierea unui sat grãniceresc lângã
importanta vamã a Oituzului. Gãsind
regiunea prielnicã pentru acest lucru,
împãratul emite un ordin în Cancelaria
Imperialã de la Viena, prin care în
1823 ia fiinþã Satul Sãrat, denumit mai
târziu Poienile Sãrate, în maghiarã,
Sósmezõ iar în limba germanã
Salzfelden, ce aparþinea pe atunci de
judeþul Trei Scaune din Transilvania.1
La începutul punerii în practicã a
hotãrârii imperiale, planul nu a fost
agreat de cãtre nici un etnic maghiar
din zonã, rãmânând ca doar un grup
de „economi de oi”, români din
Comuna Breþcu, sã facã demersurile
necesare începerii populãrii zonei.

Mai întâi, în Poienile Sãrate s-au
aºezat 24 de familii de oieri, numãrul lor

completându-se ulterior cu încã 100
familii de moºneni. Aceºti adevãraþi
,,descãlecãtori ai Poienilor” ºtiau ca nimic
nu se poate realiza fãrã binecuvântarea
lui Dumnezeu ºi de aceea între anii 1834-
1835, ridicã în vatra satului o bisericã
ziditã din piatrã ºi cãrãmidã, pardositã
cu lespezi mari ºi acoperitã cu draniþã.

Sfântul lãcaº a
fost un permanent
sprijin pentru cre-
dincioºi, pânã în
timpul Primului
Rãzboi Mondial.
Aici îºi gãseau
poienarii liniºtea, îºi
trãiau bucuriile,
jucând Hora Sfân-
tului Ilie ºi înte-

meind familii creºtine, ºi tot aici se
odihneau strãmoºii lor în drumul spre
veºnicie. Din pãcate, sfârºitul Primei
Conflagraþii Mondiale (1918) nu a adus
pentru români doar bucuria distrugerii
hotarelor ce separau fraþii de o parte ºi
de alta a Carpaþilor, ci ºi nãruirea multor
edificii simbolice pentru români, cum era
ºi aceastã bisericã. Dupã un adevãrat
calvar al suferinþelor ce durase 2 ani,
mare parte a sãtenilor se întorsese acasã
din Moldova, unde fusese refugiatã, în
urma retragerii Armatei Române
din anul 1916.  Ajunºi în satul de
baºtinã, oamenii au început  sã-ºi
refacã gospodãriile distruse în
proporþie de 80%, însã ceea ce îi
putea þine în continuare uniþi era
Sfânta Bisericã.

Astfel, dupã cum citim ºi în
inscripþia de deasupra uºii de la
intrare, parohul locului, dar în acelaºi
timp ºi Protoiereu de Oituz (din anul
1924), Pãrintele Ioan Rafiroiu, sprijinit
de Ministrul Cultelor ºi Artelor, pe
atunci Gheorghe Popp (fiu al satului),

precum ºi de fiii neamului românesc,
hotãrãsc ridicarea actualei ctitorii
Biserica Neamului, cu hramul „Sfinþii
Voievozi Mihail ºi Gavriil”.2 Încã de la
început biserica s-a dorit a fi un simbol
al epopeei derulatã pe Valea istoricã a
Oituzului în timpul luptelor din Primul
Rãzboi Mondial, un „sanctuar al
credinþei strãmoºeºti ºi a vitejiei
româneºti, cuib de odihnã veºnicã a
ºoimilor Carpaþilor, strãnepoþi ai
marilor voievozi ªtefan cel Mare ºi
Sfânt ºi Mihai Viteazul.”3 De asemenea,
din corespondenþa timpului aflãm cã
s-a hotãrât ca sub Sf. Masã, pe lângã
moaºtele de martiri sã se adauge ºi
osemintele unui erou român.

Biserica, aºa cum aratã ea astãzi,
s-a ridicat într-o perioada relativ scurtã
(1922-1930), pe vechiul loc din 1834,
dar cu o temelie mãritã, ca simbol al
veºnicei prezenþe româneºti pe aceste
meleaguri. Lãcaºul are o înfãþiºare
monumentalã, îmbinând în arhitectura
lui stilul bizantin cu cel brâncovenesc.
Are formã de cruce, strãjuitã de douã
turle impunãtoare.  Din acest punct de
vedere, cei doi arhitecþi, Leon
Vulcãnescu, din Bacãu, ºi Alexandru
Nagy, din Târgu-Secuiesc, ºi-au
demonstrat înalta mãiestrie pe care o

atinseserã în domeniul lor. Interiorul a
fost pictat începând cu 29 martie 1930
de celebrii pictori ai ºcolii
bizantine, Gheorghe ºi
Dimitrie Belizarie din Piteºti,

Vedere panoramicã a localitãþii
Poiana Sãratã
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Inginer Ciprian Hugianu

Actuala bisericã din Poiana Sãratã

Cimitirul Internaþional al
Eroilor din Poiana Sãratã

1 Ciprian HUGIANU, Poiana Sãratã - un
sat românesc din Carpaþi, în
vâltoarea istoriei. Editura
Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016,
p. 13.
2 Redãm aici textul complet al
Inscripþiei menþionate: ,,Biserica
Neamului, cu hramul Sfinþii
Arhangheli a fost reziditã pe temelia
celei vechi, sfãrâmatã în luptele
rãzboiului pentru întregirea de neam,
prin neobosita stãruinþã a preotului
paroh al locului ºi protopop al Oituzului
Ioan Rafiroiu, în zilele Marelui rege
Ferdinand I ºi regina Maria, între anii
1922-1930, prin jertfele obºtei drept-
credincioase din aceastã comunã, prin
dãruirile fiilor ei îndepãrtaþi de vatrã,
prin obolul binevoitor al altor creºtini
iubitori de lege, cu sprijinul Ministerului
de Culte, cu concursul D-lui Gh. Popp,
fiu al comunei ºi s-a sfinþit sub domnia
Majestãþii Sale Regele Carol II în ziua
de 8 Noemvrie 1930 de cãtre ÎPS
Nicolae Bãlan, Mitropolitul Ardealului,
la 107 ani de la data întemeierii acestui
sat, predându-se sfintei sale meniri spre
mãrirea lui Dumnezeu ºi mângâierea
credincioºilor.”
3 +PIMEN, Mitropolitul Moldovei,
Mãrãºeºti, locul biruinþei cu Biserica
Neamului, Editura Tipografiei
Mãnãstirii Neamþ, Neamþ, 1924, p.27.

iconografi ai Catedralei
patriarhale din Bucureºti.
Eforturile poienarilor, ºi nu

numai, de a zidi o astfel de bisericã,
au fost zãdãrnicite de începerea celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, în 1939.
Multe a avut de îndurat aºezarea în
acest rãstimp dureros al istoriei:
oamenii a trebuit sã se refugieze în
Moldova, în timp ce turlele bisericii au
fost strãpunse de obuze, iar interiorul

a adãpostit animalele profanatorilor de
mai târziu. Cu toate acestea, Dumnezeu
nu a îngãduit dispariþia casei Lui, aceasta
dãinuind pânã astãzi, cu toate reparaþiile
ºi restaurãrile ulterioare.

2. Cimitirul Internaþional
al Eroilor

A fost zidit în anul 1933, în
amintirea veºnicã a eroilor ce ºi-au
jertfit viaþa în timpul Rãzboiului de
Reîntregire (1916-1918).  Aici au
fost înhumaþi 107 eroi cunoscuþi,
aparþinând diferitelor naþiuni
combatante (români, aus-trieci,
germani, turci, ruºi ºi maghiari).
Însemnele de la cãpãtâiul eroilor
precum ºi gardul cimitirului s-au realizat
din beton. În acelaºi an, 1933, au fost
depuºi în criptã încã 33 de eroi, numãrul
total al celor înhumaþi fiind astfel de 140.

În zilele de 7 ºi 8 octombrie 2016,
au avut loc la Poiana Sãratã, sub
genericul ,,Jertfã ºi Rãs-cumpãrare în

timpul Primului Rãzboi Mondial”,
diferite manifestãri, prilejuite de
comemorarea a 100 de ani de la
intrarea României în Rãzboi, alãturi de
Antantã (1916). Au fost prezenþi
reprezentanþi ai Guvernului României,
Ministerului Apãrãrii Naþionale,
Prefecturii, Consiliului Judeþean Bacãu,
Asociaþiei ,,Cultul Eroilor”, Asociaþiei
Veteranilor de Rãzboi, ai unitãþilor
militare ºi de jandarmi din zonã, precum

ºi numeroºi locuitori
ai Vãii Oituzului ºi
comu-nelor limitrofe.
Dupã ce sâmbãtã, 7
oc-tombrie, a fost
oficiatã de cãtre
Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Ioachim,
slujba de sfinþire a
A º e z ã m â n t u l u i
s o c i a l - c u l t u r a l
,,Sfinþii Martiri

Brâncoveni”, au fost lansate Expoziþia
de documente ºi artefacte din
Primul Rãzboi Mondial, precum  ºi
Monografia satului Poiana Sãratã
intitulatã ,,Poiana Sãrata – un sat
românesc din Carpaþi în vâltoarea
istoriei”, aparþinând d-lui ing. Ciprian
Hugianu. 

Manifestãrile au continuat pe 8
octombrie, cu slujba Dumnezeieºtii
Liturghii oficiate de PS Andrei,
Episcopul Covasnei ºi Harghitei, la
biserica „Sf. Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, din Poiana Sãratã, în cadrul
cãreia au fost pomeniþi eroii
neamului românesc jertfiþi pe

fronturile de la Oituz, Mãrãºti,
Mãrãºeºti etc.

Dupã oficierea Sfintei Liturghii, a
urmat procesiunea spre Cimitirul
Internaþional al Eroilor din satul Poiana
Sãratã, unde a avut loc din nou o slujbã
de comemorare, prezidatã de IPS
Ioachim al Romanului ºi Bacãului, dupã
care au fost rostite diferite alocuþiuni
de cãtre oficialitãþile prezente.
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Un caz aparte în salba de
biserici ce brodeazã Valea
Trotuºului îl reprezintã un edificiu pe
al cãrui chip se pot observa ºi astãzi
urmele trecutului zbuciumat,
biserica „Sfântul Nicolae” din
Târgu-Ocna.

 La început de secol XVIII,
prestigiul aºezãrii situatã pe
cursul mijlociu al râului Trotuº
era în creºtere, fapt datorat în
special extracþiei de sare,
monopol al aºa numitei bresle
a ºalgãilor sau ºavgãilor.

Deºi încheiat în acea
perioadã, Evul Mediu româ-
nesc îºi lãsase anumite
creneluri spre zorii modernitãþii, iar
unul dintre ele era în mod
incontestabil transpunerea senti-
mentului religios sub diverse
concepte ºi forme în edificii ºi
lãcaºuri de închinare. Informaþiile ce
ne parvin despre începuturile
bisericii mai sus amintite nu sunt
foarte numeroase, unele fiind chiar
contradictorii. Acum un secol,
istoricul Nicolae Iorga afirma cã
„Biserica Sfântului Nicolae nu este
cu mult mai veche decât cea a
Precistei (1662 - vechiul edificiu ºi
1860 - cel comparat de istoric) ºi
aproximativ de o vârstã cu Biserica
Sfânta Treime (1810)“.

În conformitate cu stilul
arhitectural ºi eliminând datãrile ce
aparþin secolelor XVI (1568-1572) ºi
XVII (1650-1660), ne oprim la
varianta propusã de profesorul
Corneliu Stoica ºi anume jumãtatea
secolului al XVIII-lea (1758-1772).
Versiunea este susþinutã la nivel
arhitectural de  alte douã biserici
încã existente în oraºul Iaºi (Sfinþii
Teodori ºi Pogorârea Sfântului Duh-
Curelari) aparþinând aceleiaºi epoci
ºi care conþin elemente comune. La

nivel de informaþie versiunea devine
plauzibilã printr-o aprobare de
construcþie datã de domnitorul
Scarlat Ghica (1757-1758; 1758-

1761; 1765-1766) preotului Vasile
Harapu din Târgul Ocnei.

În epocã, doar câþiva ani mai
târziu, acelaºi domnitor, care nu se
remarcase prin nimic special în
afarã cã a împãnat toate dregãtoriile
cu greci, ca sã-ºi acopere datoriile
fãcute pentru câºtigarea tronului, va
deveni ctitorul bisericii „Sfântul
Spiridon Nou“ din Bucureºti (1767-
1768).

Sprijinul financiar al cons-
trucþiei a fost asigurat de hatmanul
Vasile Ruset, recunoscut ca una ºi
aceeaºi persoanã cu ctitorul
bisericii fostei Mãnãstiri Doljeºti cu
hramul Sfânta Treime ºi unul dintre
ctitorii bisericii „Sfântul Spiridon“ din
Iaºi.

Stilizatã dupã un plan triconc,
cu turn deasupra pronaosului,
biserica prezintã ca ºi caracteristici
coloanele groase care separã
pronaosul de naos, faþadele în stil
baroc ºi fapt inedit: lipsa zugrãvelii
ºi a picturii la interior dintru început.

Dificultãþile în susþinerea
financiarã a edificiului înzestrat cu
puþine proprietãþi ºi surse de venit
în comparaþie cu alte biserici din

Târgu-Ocna (Precista ºi Rãdu-
canu), aºezãminte închinate
Ivironului în acea perioadã, au
condus spre degradare Biserica

Sfântului Nicolae. În fapt,
aceastã lipsã a unei susþineri
s-a tradus prin numeroase
încercãri ale Precistei de a-ºi
subordona edificiul lui Vasile
Ruset, fapt ce nu a mai putut fi
evitat în 1893. De un secol ºi
mai bine, titulatura bisericii este
de filie a Bisericii Precista.

Lipsei de fonduri i se
adaugã ºi inconveniente de altã
naturã. O însemnare dintr-un
Octoih Mare - 1792 vorbeºte

despre o clãtinare a pãmântului în
Ziua Cuvioasei Parascheva a
anului 1800. Este destul de
probabil, din moment ce multe
mãnãstiri de piatrã s-au sfãrâmat,
cutremurul sã fi afectat ºi structura
bisericii.

 Undeva la jumãtatea secolului
al XIX-lea, în plin proces de
degradare, edificiului i se gãseºte o
nouã ,,utilitate”. Pentru a fi folosit ca
turn de observaþie pentru pompieri,
structura a fost înãlþatã cu
aproximativ 14 metri ºi i s-a modificat
acoperiºul. În 1890, o nouã forþã
disproporþionatã a naturii, un fulger
avea sã producã pagube ce vor
conduce la închiderea bisericii
pentru douã decenii. Reabilitarea din
anii premergãtori Primului Rãzboi
Mondial avea sã fie stopatã de
luptele din aceastã zonã ºi, mai
mult, de bombardamentele dirijate
spre târgul de pe Trotuº. În timpul
unui tir de artilerie al armatei ger-
mane, turnul bisericii avea sã se
prãbuºeascã. Imaginea, una de-
zolantã, îl determinase pe
generalul Alexandru Ave-
rescu sã afirme cã nu



înþelege rãzboiul în acest chip,
totul pãrând o întoarcere la

barbarie.
Demersurile iniþiate la finalul

rãzboiului pentru reabilitare au
prins contur în 1935. Din acel
moment, ca un bãtrân uitat de toþi,
biserica a început sã pãleascã tot
mai mult, notabilã f i ind doar
aducerea unei catapetesme în anul
1979 de la paraclisul Bisericii
Sfântul Nicolae din Bacãu.
Catapetesma originalã fusese
mutatã în 1960 la capela
Adormirea Maicii Domnului din
cimitirul oraºului, dar a fost mistuitã
de flãcãri odatã cu lãcaºul din
lemn în 1962.

Biserica a adãpostit un tezaur
bogat de carte ºi obiecte liturgice
valoroase, unele ediþii aparþinând
fondului de carte fiind rare ºi cu o
vechime între douã ºi trei secole.
Însemnãrile fãcute pe unele dintre
acestea scot în evidenþã light
motive precum ar fi: milostenia,
credinþa ºi jerfelnicia donatorilor
precum ºi valoarea în sine a
cãrþilor în majoritate de facturã
bisericeascã. În mentalul epocii,
evitarea profanãrii acestei forme
de reverenþã a donatorilor în faþa
Puternicului Dumnezeu  se
susþine ºi se pecetluieºte ºi în
aceste cazuri cu afurisenie ºi
blestem.

Dupã anii 2000, un amestec
eterogen, din care au fãcut parte

dezinteresul, uneori
nepriceperea, inertul
cadru legislativ, lipsa
specialiºtilor ºi a fon-
durilor pentru ,,monu-
mentele istorice”, a
condus spre ceea ce
zilnic se acutizeazã ºi
trece dincolo de a fi o
ranã a Bisericii ºi a
comunitãþii la una a
duhului ctitorilor, patro-
nului spiritual Sfântul
Ierarh Nicolae ºi Însãºi
a Lui Dumnezeu.

Cimitirul
cu tunuri

Complexul Bisericii Sfântul
Nicolae mai cuprinde, începând cu
secolul XX, un monument de
referinþã pentru oraºul Târgu-Ocna,
anume un Cimitir al Eroilor Români
cãzuþi în luptele din Primul Rãzboi
Mondial. Cu siguranþã mai inspirate,
generaþiile de înaintaºi înzestrate cu
un spirit mai înalt de jertfã ºi
patriotism au ales ca loc de odihnã
veºnicã pentru eroi umbra vechii

biserici. Ansamblul construit în anul
1932 de cãtre Societatea Cultul
Eroilor cuprinde un Obelisc, o placã
comemorativã ºi mormintele a 69
de soldaþi din diferite regimente

cãzuþi în zone de foc precum
Coºna ºi Cireºoaia în vara lui 1917.
Numele monumentului: Cimitirul cu
Tunuri, se datoreazã celor douã guri
de foc (tunuri), martore ale
sacrificiului din acea varã, care
strãjuiesc la intrarea în Cimitir,
acum într-o tãcere mormântalã.

O bisericã, unde conform
istoriografiei se organizau secolele
trecute, cu prilejul hramului în data
de 6 decembrie, mari sãrbãtori cu
caracter liturgic-filantropic, dar ºi
socio-cultural, ºi un Cimitir al eroilor
unui neam frãmântat de idealul
unitãþii amintesc celor care trec prin
zonã de vremuri parcã desprinse
din legende ºi basme.

În acest loc nici mãcar haotica
ºi agresiva arhitecturã comunistã
plasatã ostentativ spre a masca ºi
izola identitatea de credinþã ºi
neam nu a reuºit sã rãpeascã
menirea Bisericii Sfântul Nicolae
din Târgu-Ocna ºi anume de reper
arhitectural spiritual-naþional de
excepþie.
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Astãzi, când universul mediatic este
dominat de lectura electronicã, dorim
sã aducem în prim plan, prin aceastã
rubricã, bucuria rãsfoirii cãrþii ieºitã
de sub tipar. Odatã cu cartea, autorul
exprimã o experienþã ce nu poate fi
redatã de computer. Lecturarea clasicã
este o întâlnire personalã de la care
am dori sã nu lipseascã nimeni. În

contextul declarãrii lui 2017 ca An al
apãrãtorilor Ortodoxiei în timpul
comunismului în Patriarhia Românã,
dorim sã vã satisfacem curiozitatea de
cititor cu douã lucrãri importante,
privitoare la relatia Stat, în general, dar
ºi la coabitarea celor douã instituþii în
timpul  regimului comunist de la noi
dintre anii 1945-1989.

Partidul, Securitatea ºi Cultele
1945 - 1989, Volum coordonat
de Adrian Nicolae Petcu,
Editura Nemira - Colecþia ,,Bi-
blioteca de Istorie”, Bucureºti,
2005, 427 pp. (Recenzie)

Editatã sub egida Consiliului
Naþional pentru Studierea Arhivelor
Securitãþii (C.N.S.A.S) ºi prefaþatã de

Pr. Acad. Mircea Pãcurariu, lucrarea
este de fapt o vastã culegere de studii
istorice recente, semnate de cercetãtori
competenþi, dintre care amintim pe Liviu
Petre Niþu,1 Adrian Nicolae Petcu,2

Ieromonah Iosif Pavlinciuc3 º.a..
Punctul de plecare pentru fiecare dintre
autori îl constituie un interesant fond
arhivistic, care a fost inaccesibil pânã la
evenimentele din decembrie, 1989.
Vizând în principal Biserica Ortodoxã
Românã, ca instituþie eclezialã
majoritarã, autorii nu neglijeazã nici
celelate culte religioase creºtine,4 greu
încercate de ateismul oficial al regimului
comunist. Astfel, coordonatorul
principal, cercetãtorul Adrian Nicolae
Petcu, adunã douãsprezece studii, cu
o tematicã diversã, incluzând aici
„diaspora” vest-europeanã, Biserica din
Basarabia, precum ºi cea Greco-
Catolicã, desfiinþatã în mod abuziv în
1948.

Referitor la tematicã, putem
aminti câteva titluri: Reacþii ale elitei
româneºti faþã de Dictatul de la
Viena, cu evocarea directã a
personalitãþii mitropolitului transil-
vãnean Nicolae Bãlan, iniþiatorul ºi

conducãtorul societãþii secrete
,,Ardealul” (Petre Liviu Niþu),
Slujitorii altarului ºi Miºcarea
legionarã (Adrian Nicolae Petcu), în
care sunt prezentate suferinþele
clerului în timpul regelui Carol al II-lea,
a lui Ion Antonescu ºi în primii ani ai
regimului totalitar, precum ºi articolul
intitulat sugestiv Securitatea ºi Cultele
în anul 1949, ce reliefeazã modul în
care erau urmãriþi ºi controlaþi
ierarhii, preoþii ºi credincioºii, încã de
la începuturile înfricoºãtoarei instituþii
de reprimare ºi reeducare. Bisericii
Greco-Catolice îi sunt consacrate
douã studii: Ioan Dunca Joldea - un
preot greco-catolic în rezistenþa
anticomunistã (Camelia Ivan Duicã)
ºi  Episcopul Alexandru Todea în anii
comunismului naþional (Cristian
Vasile). Culegerea de studii se
încheie cu o deosebit de utilã
Bibliografie postdecembristã,
privitoare la Biserica Ortodoxã
Românã în timpul regimului comunist
(1945-1989), aparþinând aceluiaºi
Adrian Nicolae Petcu.
Volumul abordeazã astfel
teme absolut inedite ºi total
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necunoscute pânã acum,
punând într-o luminã nouã
rezistenþa Bisericii faþã de

intenþia regimului comunist de a o
aservi, limita ºi a-i controla
activitatea.

Ortodoxie ºi Putere Politicã
în România Contemporanã,
George Enache, Editura
Nemira - Colecþia ,,Biblio-
teca de Istorie”, Bucureºti,
2005, 589 pp. (Recenzie)

Folosind izvoare documentare
din arhiva fostei Securitãþi a statului,
istoricul George Enache, membru al
CNSAS, subliniazã în lucrarea sa
douã realitãþi  de netãgãduit:
presiunea Securitãþii asupra Bisericii,
materializatã în numeroasele arestãri,
precum ºi rezistenþa acesteia din
urmã. Sunt evocate personalitãþi
uriaºe ale luptei anticomuniste ca
Patriarhul Justinian, Episcopii
Nicolae Popoviciu ºi Antim Nica,
Pãrintele Dumitru Stãniloae, monahul
Daniil Sandu Tudor º.a. Intitulat
Ierarhia ortodoxã ºi puterea
comunistã, primul capitol are ca
subiect central biografia ºi opera

socialã a vrednicului de pomenire
Patriarh Justinian Marina, cel pe care
Biserica Ortodoxã Românã îl
comemoreazã în 2017. George
Enache parcurge cele 12 tomuri
denumite Apostolatul social ,
cuprinzând cuvântãri, discursuri ºi
articole ale Întâistãtãtorului rostite ºi
editate în anii de arhipãstorire
(1948-1977), pentru ca apoi sã le
punã faþã în faþã cu diferite relatãri
din arhivele fostei Securitãþi, reieºind
astfel confruntarea surdã care s-a
manifestat, nu în puþine rânduri, între
patriarh ºi organele statului ateu.

În opinia autorului, patriarhul
reuºeºte sã instituie un anumit model
de coabitare, , , încercând sã
speculeze toate oportunitãþile lãsate
cu zgârcenie de legislatia comunistã
ºi,  nu în ultimul rând, […]
valorificând din plin talentul sãu de
negociator” (p. 90). Patriarhul
Justinian Marina are de asemenea
marele merit de a fi iniþiatorul unui
set de regulamente privitoare la toate
aspectele vieþii bisericeºti (desfãºu-
rarea cultului, activitatea pastoralã,
continuarea învãþãmantului teologic
de diferite grade, asistenþa socialã ºi
lupta pentru pace) menite a pãstra
însãºi fiinþa Bisericii. Ierarhul reuºeºte
astfel sã facã din Biserica Ortodoxã
Românã vie, o instituþie credibilã
pentru comuniºti, cu toate prigoanele
ºi umilinþele la care a fost supusã în
acea perioadã de tristã amintire.

Al doilea capitol al cãrþii este
intitulat Clerul ortodox ºi
provocãrile regimului de
„democraþie popu-larã”, unde
George Enache aduce în dezbatere
cea mai întunecatã laturã a
comunismului, cea a interceptãrilor,
anchetelor ºi condamnãrii celor
consideraþi sau declaraþi „duºmani ai
poporului”. Din grupul preoþilor
condamnaþi pentru delictul de a fi
legionar amintim pe Tudor Demian,

Petru Boldur, Ilarion Felea, Traian
Vraciu, Teodor Bej º.a., toþi
condamnaþi la ani grei de închisoare.

Ultima parte (cap. III), Religie si
societate, aduce în prim-plan
contribuþia Bisericii Ortodoxe si a
Ortodoxiei în general, în ce priveºte
articularea a douã concepte
fundamentale în societate, acela de
culturã ºi de naþionalism.

Concluzia autorului este cã mai
ales în perioada interbelicã asistãm la
o redescoperire a spiritualitãþii
patristice, multe dintre personalitãþile
marcante ale vremii plasându-ºi
discursurile într-un cadru culturalist,
parcurgând de multe ori drumuri
incomplete.  Astfel studiile si eseurile
publicate între coperþile acestei cãrþi
au o valoare sinteticã, chiar dacã, aºa
dupã cum însuºi autorul menþioneazã,
ele nu epuizeazã subiectele tratate
constituind doar o etapã în plus în
cercetarea acestei teme foarte
complexe legatã de perioada
comunistã.

1 Membru CNSAS
2 Membru CNSAS
3 Ieromonahul Iosif Pavlinciuc s-a nãscut
în 1978, în Basarabia. ªi-a fãcut studiile la
Seminarul teologic din Chiºinãu cu sediul
la Mãnãstirea Noul-Neamþ din Chiþcani. În
1999 este cãlugãrit la mãnãstirea Noul-
Neamþ, iar în anul 2000 a fost hirotonit
ieromonah în biserica Înãlþãrii Domnului
din aceeaºi mãnãstire. Absolvent al
Academiei Teologice din Moscova cu titlul
de doctor în teologie, ºi-a continuat studiile
la Universitatea din Geneva. Din 2010,
ieromonahul Iosif este numit de cãtre
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse
responsabil de Catedrala Sfinþilor Trei
Ierarhi din Paris ºi doctorant la ªcoala
Practicã de Studii Înalte, ocupându-se de
comunitatea moldoveneascã din Paris.
4 Vezi art. intitulat Cultele neoprotestante
din România în perioada 1975-1989,
semnat de Elis Neagoe-Pleºa ºi Liviu Pleºa.

Preot Dr. Daniel Nichita
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Am ales sã încep aceastã
vorbire în faþa dumneavoastrã
invocând mãrturia unui om care nu
numai cã a fost implicat personal în
acest crunt proces ºi a experimentat
intens aceste suplicii, dar s-a
pãtruns cu toatã fiinþa de adevãrul
incontestabil al soluþiei unice de
rezistenþã fizicã ºi cu asupra de
mãsurã, spiritualã: încredinþarea
totalã milei ºi ajutorului lui
Dumnezeu. Fie cã acest ajutor era
invocat, în mod firesc ºi constant, în
rugãciune, fie cã lua forma unor
creaþii literare - rezultat ele însele al

„Aº dori sã spun câteva cuvinte
despre poeþii închisorilor (...) aceºti
îngeri, luminiþe calde ºi strãlucitoare
în iadul întunecat al temniþelor:
...anchete chinuitoare, bãtãi crunte,
torturi grozave, de neimaginat pentru
o minte normalã, foame, frig, murdãrie,
teroare, dispreþ, umiliri degradante,
muncã transformatã în supliciu,
pretexte infame pentru pedepse
cumplite, cu un cuvânt, toatã gama
satanic diversificatã în silnicii sadice.
Nici o fiarã n-ar fi putut îndura atâtea
rãni ºi atâta nefericire. (...) Scopul?
„...imbecilizarea persoanei”. (...) În
toiul urii dezlãnþuite, noi am luptat sã
ne disciplinãm asceza impusã ºi sã ne
oprim efectele de imbecilizare, prin
metodele noastre de rezistenþã. Am

înþeles cã slujirea unui ideal sfânt se
face prin jertfã, iar jertfa este voluntarã
ºi se face prin iubire.... Cea mai
apropiatã formã de iubire ºi la
îndemâna noastrã este rugãciunea.
(aici autoarea pune cel mai grav ºi
profund accent pe tot ceea ce a spus
mai sus): Prin rugãciune am reuºit sã
aducem în prezentul nostru nefericit
frânturi de timp pe care le trãiam ca
pe o fericire. Acest miracol se fãcea
prin rugãciunea în comun. (...) Ne
scufundam într-un ocean de pace ºi
de frumuseþe, acolo, între hâdele
ziduri ce se transformau miraculos în
spaþiu binecuvântat. Clipa trãitã în
timpul rugãciunii în comun se dilata
pânã la infinit, celula se fãcea cer, se
fãcea bisericã.”

iubirii dumnezeieºti pentru fãptura
atât de dragã - omul - pe care l-a
înzestrat cu darul folosirii în mod
miraculos ºi profund a puterii de
expresie a cuvântului.

Este vorba de doamna Aspazia
Oþel Petrescu - care a pãtimit în
temniþele comuniste timp de 14 ani!
- ºi care vorbeºte astfel în prefaþã la
volumul-culegere de poezie scrisã
în închisori intitulat „Poeþi dupã
gratii”. Despre aceºti poeþi, domnia
sa aduce mãrturii impresionante.
Citez: „Poeþii închisorilor au fost
apostolii care au fãurit un climat de

frãþietate, de trãiri comune, de plâns
împreunã, de suferit ºi rãbdat
împreunã, de visat ºi de sperat
împreunã (...). Ei au contribuit enorm
la salvarea noastrã ºi ne-au condus,
prin trãirile lor, la transfi-
gurarea suferinþei. Am
învãþat sã acceptãm

* Conferinþã susþinutã de
Doamna Lidia Popiþa Stoicescu
- Oneºti, 31 octombrie 2017
(fragment)
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suferinþa ca pe un dar divin ºi,
prin aceasta, i-am dat un
sens transcendental. Am

înlocuit clipele de revoltã cu o trãire
în duh, durerea a primit un sens
înalt, sublim, salvator.

(...) Zidurile au început sã
vorbeascã o limbã ciudatã, în puncte
ºi liniuþe, în sistemul «Morse». Þevile
reci ale caloriferelor au devenit
culoare de cuvinte fierbinþi, versurile
ºi cadenþele lor au devenit bãtãi de
inimi înfrãþite. (...)”

Nu voi putea - nici nu voi avea
curajul! - sã abordez poezia creatã
în închisori la modul exhaustiv în
actuala noastrã întâlnire. Tema este
vastã, iar profunzimea tematicã
presupune abordãri de întindere ºi
adâncime analiticã improprii unei
simple, deºi mult dorite, abordãri ca
aceea de astãzi. Mi se pare, însã,
oportun sã realizãm clasificare de
ordin tematic a câtorva din creaþiile
poetice aparþinând celor care ºi-au
irosit ºi consumat în suferinþã
cumplitã mulþi dintre anii cei mai
frumoºi - vorbim în unele cazuri de
10-15-25 de ani! - creaþii care ar trebui
ºi ar fi trebuit sã-ºi afle demult locul
cuvenit în culegeri ºi studii privind
literatura poeticã româneascã, pentru
valoarea ei literarã în sine, nu datoritã
specificului tematic conjunctural,
acesta din urmã aplicându-i o pecete
cu tentã oarecum concesivã privind
atestarea artisticã propriu-zisã.

Evident cã treptele valorice sunt
diferite, cã unele creaþii vãdesc ºi
aduc în atenþie mare creatori, altele
situându-se pe paliere mai modeste,
dar nu putem vorbi de nonvaloare.
Poate s-ar îngãdui aprecieri privind
mai mult intensitatea ºi dramatismul
trãirii, forma vãdind stângãcii de
expresie ºi originalitate pregnante.
Dar mi se pare cã tocmai aceste
aspecte sporesc, prin tenta de
smerenie ºi orgolii auctoriale
estompate, valoarea trãirii ºi a
aprecierii sensibile de ideea de
rugãciune.

Pe de altã parte, apropierea
sufletelor aflate în suferinþã, umilinþã
fizicã ºi moralã, ajungea adeseori la
miracolul de a se constitui într-un

grup unitar, atât în momentele -
ceasurile! - de rugãciune comunã,
ºoptitã, cât ºi în ascultarea, învãþarea
ºi repetarea, pentru pãstrarea în
memorie, pânã la întâlnirea - dacã
Dumnezeu va voi?!... - cu creionul
ºi fila de hârtie, a unor poeme întregi,
a ajuns uneori sã se constituie într-o
bisericã vie, în care Cuvântul
Evangheliei, rugãciunile Sfinþilor, dar
ºi „perlele” de frumuseþe ale
cuvintelor iscând metaforã ºi

imagine impresionantã pânã la
lacrimã coliturghiseau.

Acest mod de a înþelege
Adevãrul unic, în miezul cãruia stã
Hristos, a salvat de la prãbuºire -
fie ea fizicã sau, mai grav, moralã,
întruchipatã, aceasta din urmã, în
pãcatul trãdãrii, cu preþul aºa-zisei
libertãþi! Fiind vorba, desigur, de
libertatea de a pãºi pe poarta
închisorii, încrezãtor cã dincolo te
va aºtepta viaþa, familia etc., dar nu
ºi libertatea pe care þi-o poate da
numai împãcarea deplinã, în
adâncul sufletului, cu tine însuþi ºi,
mai ales, cu Dumnezeu! În acest
al doilea caz, preþul nu poate fi
evaluat în niciun fel cu mãsuri
omeneºti! Iar evaluarea pe care o
poate face numai Hristos ar trebui
sã cutremure...! ªi cutremurã!!!
Mai curând, mai târziu, sau fie ºi în
ultima clipã, când... s-ar putea sã
fie în zadar...!

Cert este cã aceastã implicare
în minunatul „joc” cu puterea de
sugestie nelimitatã a cuvintelor s-a
constituit, cum spuneam, într-un
solid suport moral, cu implicaþii
directe ºi, firesc, benefice asupra
rezistenþei biologice în întregul ei.

Subliniind ideea cã „Miza
literaturii scrise în detenþie a fost
supravieþuirea prin spirit...”, criticul
literar Emanuela Ilie precizeazã
totuºi cã „...acest tip cu totul special
de creaþie (poezia n.n.) a fost primit,
încã de la început, cu destul de
multe rezerve, cu scepticism, ba
chiar, în unele situaþii, concediat cu
un dispreþ critic suveran! (...)
considerând-o un teritoriu marginal
al poeticului, o niºã a literaturii de

sertar etc. (...) putem vorbi (deci)
de marginalizarea poeziei
carcerale...” Când, în realitate,
Emanuela Ilie subliniazã adevãrul
potrivit cãruia „...miza de fond a
acestor creaþii a fost aceea de a le
asigura încarceraþilor supravieþuire
prin/întru Spirit, în condiþiile cumplite
de chinuri fizice... (...), îndreptãþind
definirea închisorii drept «academie
ºi altar»”.

În acest sens, iatã ce spunea
ÎPS Valeriu Anania, care a compus
mental, încarcerat fiind la Aiud,
versuri ºi 2 piese de teatru - „Steaua
Zimbrului” ºi „Meºterul Manole” (care
însumeazã peste 10.000 de versuri
memorate):

„Munca aceasta - ºi mai ales
conºtiinþa creaþiei - mi-au menþinut (...)
un echilibru moral, de care nu mulþi
se bucurau. Acest univers interior al
meu m-a fãcut sã îndur numai cu
jumãtate de suferinþã toate privaþiunile
ºi promiscuitatea vieþii de puºcãrie:
foamea, frigul, oboseala, murdãria,
praful, spaima, percheziþiile, umilinþele
de tot felul, turnãtoriile, nervii
camarazilor din celulã. Nu am
cuvinte sã-I dau mulþumitã lui
Dumnezeu pentru acel dar!”.
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La aceastã mãrturie,
adaug pe aceea a pãrintelui
Nicolae Steinhardt, din

«Jurnalul fericirii»: „Din prima zi (la
Jilava) constat în toatã celula o sete
grozavã de poezie. Învãþare pe
dinafarã a poeziilor este cea mai
plãcutã ºi mai neostoitã distracþie a
vieþii de închisoare! Fericiþi cei ce
ºtiu poezii! Cine ºtie pe dinafarã
multe poezii e un om fãcut în
detenþie, ale lui sunt orele, care trec
pe nesimþite ºi în demnitate (s.n.)...”

Nu pot contesta cu fermitate -
ar trebui sã meditez mai mult ºi cu
o documentare mai amplã - ceea ce
afirmã, la un moment dat, aceeaºi
Emanuela Ilie, aplicând unele
judecãþi de valoare (poate justificate
de studiu aprofundat?!) asupra unei
cote valorice unanime a poeziei
carcerale, care, citez: „...la o analizã
la rece nu ar rezista, cu adevãrat,
multe din aceste texte ale
suferinþei!...”. ªi continuã: „... ele au,
însã, o încãrcãturã emoþionalã
impresionantã ºi o netã valoare
documentarã, (...) iar caracterul
propriu-zis estetic al operei sã fie
trecut în planul secund al receptãrii,
de nu, cumva, chiar cu totul ignorat.”.
Totuºi, mi se pare mult prea mult!!!
De altfel, aceeaºi autoare revine la
concluzii mai apropiate de realitate,
constatând o stare de fapt:
cunoaºterea superficialã a literaturii
carcerale, mai ales în mediile
scriitoriceºti actuale. Întrebatã fiind
dacã sunt sufiecient de cunoscuþi
aceºti autori în mediile literare, ºi nu
numai, rãspunde ºi chiar
amendeazã cu francheþe: „...Sigur
cã nu! (...) majoritatea scriitorilor de
azi sunt ºi mai strãini decât cititorii
obiºnuiþi sau publicul larg faþã de
poezia ºi, în general, literatura
carceralã. (ºi subliniazã apãsat ºi
sincer:) Poate ºi dintr-un fel de
autosuficienþã, ori chiar narcisism
literar, ei refuzã deseori sã citeascã
acest gen de creaþie, oricum niºatã,
cum spuneam (pusã într-un
sertãraº propriu, minor), propulsaþi
de diferite cercuri ºi grupuri de
influenþã editorialã, în vârful ierarhiilor

anuale. Iar modelele literare, ca ºi
cele socio-politice, sunt departe de
a fi spiritual/spiritualizate.

…Iatã câteva arii de abordare
tematicã în poeziile unora dintre
poeþii cei mai reprezentativi. Poate
cel mai dureros sentiment încercat
de cineva, pe care o împrejurare
nefastã, soarta, acþiunea negativã a
,,aproapelui” l-a smuls din mediul
propice unei existenþe, dacã nu
optime din punct de vedere material,
sigur suport plenar al trãirilor
sufleteºti, morale, este provocat de
smulgerea din sânul celor dragi, al
familiei, deopotrivã al prietenilor.1

Iar sentimentul care se naºte spontan,
supus unei intensificãri progresive,
pânã la accente de disperare, are un
cuvânt ce-l defineºte doar în limba
românã- DOR!

O altã temã este legatã de
evocarea închisorilor prin care s-a
trecut. Aici se cuvine sã subliniem
aluziile sau chiar menþiunea
concretã a sentimentului creºtinesc
al ,,iertãrii vrãjmaºilor”. Celula, frigul,
foametea, mizeria, singurãtatea,
duritatea tratamentului carceral
poartã accente de un mare
dramatism.2

Însã cea mai bogatã abordare
liricã o reprezintã, atât din punct
de vedere al subiectelor cât ºi al
mãiestriei stilistice, poezia ca un
altfel  de rugãciune .  Spaþiul
temniþei era, el însuºi, condamnat
la sfâºiere lãuntr icã ºi
exterminare spiritualã. Poezia-
Rugãciune a avut însã rolul de a
sacraliza acest spaþiu. Lirica lui
Valeriu Gafencu este o ilustrare
exemplarã a esteticii carceralului.
Capodopera liricii acestui poet-
mãrturisitor, supranumit ,,Sfântul
Închisorilor”, este Imnul Învierii.
Poetul face o chemare imnicã la
a lua lumina Învieri i chiar în
temniþã: ,,Vã cheamã Domnul
Slavei la luminã/Vã cheamã
mucenicii-n veºnicii/Fortificaþi
Biserica creºtinã/Cu pietre vii
zidite-n temelii.” […] Carceralul
sacral izat este un concept
definitoriu, atunci când avem în

vedere poezia temniþelor
comuniste. Divinitatea ºi umanul
se întâlnesc pentru a supravieþui
într-un spaþiu inuman.

Ca o concluzie aº putea
afirma cã în cazul poeziei din
închisorile comuniste, aceasta n-ar
trebui supusã ,,rigorilor” critice
(criticiste!), ci ,,consumatã” ca un
medicament pentru dezintoxicare
[...], ca un antidot la toxinele
propriei gândiri pervertite de
conjuncturi nocive, în pofida
superioritãþîî aparente, în acord cu
„progresul vieþii”. Poeziile carcerale
erau concepute exclusiv mental,
întrucât era aproape imposibil
procurarea unui suport ºi a unui
instrument de scris (eventual o
bucatã de sãpun, talpa unui papuc,
foarte adesea un colþ de perete
º.a.). De aceea asistãm la un
dialog-monolog al poetului cu sine,
totul pe tãcute, dublat de efortul
memorãrii fiecãrui vers, implicit a
mai multor variante ale aceluiaºi
rând, pãnã când prin sita
gândurilor ideile se limpezeau, iar
înþelesul se contura cu precizie.
Mai apoi, poemul era comunicat cu
glas tare celor din celulã care, la
rându-le, se preocupau cu toþii ca
aceastã firimiturã de frumuseþe ºi
sens sã-i atingã cu aripa ºi pe alþi
tovarãºi de suferinþã. […] Textele
inundau memoria celor aflaþi pe
recepþie ºi se instalau pe ,,filele”
invizibile ale circumvoluþiunilor
receptoare ºi pãstrãtoare, asemeni
unor - pe atunci inexistente - hard-
discuri electronice vii! De aceea
nãdãjduim cã ºi noi, cei care
aducem pios omagiu poeþilor din
închisorile comuniste, atunci când
le citim poemele vom fi auziþi de
ei, acolo sus!

1 Vezi RADU GYR - Vorbitor  sau poezia
Carte poºtalã; ANDREI CIURUNGA –
Jucãrii ºi Aceste mâini.
2 Vezi PETRE STRIHAN - Mãrturisire;
AUREL DRAGODAN - Spovedania unui
schingiuit; NICHIFOR CRAINIC - Cântecul
foamei; CORNELIU DENEªAN - Craniul.
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Sf. Luca al Crimeei (1877-1961)
Sfânt rus al veacului nostru, fiind mai întâi medic al trupurilor (chirurg), iar mai apoi ºi

al sufletelor (episcop). Întreaga sa viaþã se poate rezuma în câteva din cuvintele scrise în
autobiografie: ,,Am iubit pãtimirea, fiindcã minunat curãþeºte sufletul!” În plinã teroare
bolºevicã, chirurgul Luca Voino-Iasenetki refuzã sã opereze fãrã icoana Maicii Domnului pe
peretele sãlii. Sfântul, mãrturisitor al credinþei în Hristos ºi titan al ºtiinþei, oferã lumii
contemporane o minunatã lecþie de jertfire de sine, de slujire a semenilor ºi de sfinþenie. Va fi
canonizat în 1966, în ziua de 18 martie, cu ziua de prãznuire 11 iunie. Sf. Moaºte sunt aºezate
în Catedrala Sfânta Treime, din Simferopol-Crimeea.

Rugãciunea este cea mai însemnatã dintre lucrãrile
omeneºti fiindcã, prin rugãciune, duhul omului intrã în

,,A fost o vreme când era nevoie de jertfe, fiindcã
acestea erau preînchipuire a singurei Jertfe adevãrate, celei
de pe Golgota. Dar, dupã ce s-a sãvârºit aceastã înfricoºatã
ºi ultimã Jertfã, vechile jertfe au încetat ºi a venit o erã
nouã, era milostivirii ºi a dragostei pe care a adus-o pe
pãmânt Domnul Iisus Hristos. El vrea de la noi bunãtate,
milostivire faþã de oamenii nefericiþi, slabi, faþã de cei cãzuþi
ºi dispreþuiþi, chiar ºi faþã de cei pe care s-ar pãrea cã
avem depline drepturi de a-i considera lepãdaþi: faþã de
hoþi, de bandiþi, de prostituate, de ucigaºi. […] Da, tocmai
cu ei trebuie sã fim mai atenþi, tocmai faþã de ei trebuie sã
avem cât mai mult tact în cuvinte, fiindcã ei sunt grav bolnavi
cu duhul. Nu-i aºa cã faþã de trupul bolnav avem mai multã
grijã ºi gingãºie decât atunci când este sãnãtos? Sufletul lui
poate fi renãscut printr-o vorbã bunã, dacã arãtãm respect
pentru demnitatea lui de om cãzutã atât de jos; astfel putem
sãvârºi în el o întorsãturã asemenea celei pe care a sãvârºit-o
Hristos în inima vameºului Zaheu - ºi el va merge dupã voi,
va începe sã vã slujeascã, vã va plãti cu un adânc
devotament pentru faptul cã nu îl blestemaþi, cã nu îl osândiþi,
pentru vorba voastrã bunã cu care nu era deloc obiºnuit.”
(pp. 16-17)

Textele sunt preluate din cartea La Porþile Postului Mare-
Predici la Triod, Editura Biserica Ortodoxã, Bucureºti, 2004.

Despre Pocãinþã

Puterea Rugãciunii

„Cât de greu este când vezi cã poporul nostru nu
mai are aproape nici o idee despre post, cã aproape n-au
mai rãmas oameni care þin posturile. Cei ce postesc sunt
batjocoriþi, sunt numiþi „fãþarnici”. Sã ne gândim: aºa era
pe timpuri? Postea întreg poporul, începând cu
conducãtorul sãu, ºi þineau nu numai Postul Mare, ci ºi
toate celelalte posturi, miercurile ºi vinerile. Copiii mirenilor
erau educaþi în frica lui Dumnezeu, în adânc respect faþã
de toate regulile Bisericii, inclusiv faþã de cea privitoare la
post. Ei se pãtrundeau din copilãrie de adâncã cinstire faþã
de post ºi socoteau cã este un pãcat greu cãlcarea lui. ªi
era cucernic poporul - iar acum cât de puþin a mai rãmas
din vechea cucernicie!” (p. 80)

împãrtãºire nemijlocitã cu Duhul Cel Dumnezeiesc. […]
Pe de altã parte, nimic nu este mai greu, fiindcã lucrãrile
omeneºti sunt cu atât mai grele cu cât sunt mai însemnate.
Prin propriile noastre sforþãri, nu putem pricepe întreaga
însemnãtate a rugãciunii ºi cu atât mai mult nu ne putem
ruga în chip plãcut lui Dumnezeu. Toþi oamenii, pânã la
unul, au nevoie, în aceastã mare lucrare, de atotputernicul
ajutor al Duhului Sfânt, fiindcã iatã ce spune Sf. Apostol
Pavel: „Duhul vine în ajutor slãbiciunii noastre, cãci noi nu
ºtim sã ne rugãm cum trebuie, ci Însuºi Duhul Se roagã
pentru noi cu suspine negrãite.” (Romani 8, 26) (p.19)

Postul de altãdatã!
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