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Preot Valentin ILIE

Sfânta ºi dumnezeiasca Scripturã, în
Vechiul Testament, la cartea III Regi
cap. 17-22 ºi IV Regi cap. 1-2, ne
prezintã despre marele profet Ilie.

Cel mai popular proroc, Ilie, s-a suit
la cer într-un car ca de foc ºi se va
întoarce la a doua venire a Mântuitorului
Hristos.

Îmbãtat de victoriile militare, de
înfrumuseþarea capitalei în plinã

Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
expansiune, de dezvoltarea comerþului,
devenit internaþional, ºi de prosperitate
economicã nemaîntâlnitã, regele
evreilor, Ahab (cca. 873 – 852 î.Hr.),
dã dovadã de suficienþã trufaºã.
Supuºii, mândri de succesele dobândite,
sunt cuprinºi de un naþionalism
exacerbat, iar în casa de fildeº pe care
ºi-a ales-o drept locuinþã, soþia acestuia,
regina Izabela n-are alt gând decât sã
rãspândeascã tot mai mult cultul zeului
Baal, zeu al strãmoºilor ei, cãruia, dupã* Rev. „Condeiul ardelean”, anul XI, serie
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Trãim vremuri de încercare, de
restriºte, în care omul pare constrâns
sã facã nu ce vrea, în limita legilor
existente dintotdeauna, ci doar ce vrea
din ceea ce îi este permis de noile
restricþii impuse în condiþiile „noii
epidemii”. Una dintre interdicþii vizeazã
ºi libera manifestare a rugãciunii
colective în locaºurile de cult, fiind
interzisã orice fel de adunare publicã.
În astfel de situaþii se sugereazã
creºtinului varianta slujbelor on-line,
transmise prin intermediul mijloacelor
audio-video. Însã, aºa cum spune
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola cãtre
Romani (10, 17), dacã „credinþa este
din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui
Hristos”, lucrarea acestei credinþe
înlãuntrul nostru þine de un efort ºi o
alegere personalã.

Pocãiþi-vã… ºi veþi schimba faþa lumii
A fi harnic ºi perseverent cu un

canon de rugãciune, a te ruga „cu timp
ºi fãrã timp”, a participa la slujbele
religioase, chiar ºi la TV în perioada
de crizã… da, este parte din lucrare,
este vehiculul acestei lucrãri de
îndumnezeire, dar nu este Lucrarea.
Aceasta cere mult mai mult decât
acestea, cere sã „ardem” de dorul de
a-l vedea pe Dumnezeu ºi în limbaj
teologic aceastã vedere implicã o
primire totalã a celuilalt, o pãrtãºie la
viaþa Lui.

Dacã în istoria mântuirii oamenilor
singurul model de pocãinþã ar fi
zguduitorul  exemplu al  Mariei
Egipteanca, ar f i  suf ic ient ca

Despre Sfântul Ilie Tesviteanul,
unul din cei mai interesanþi profeþi, nu
ºtii dacã este om sau înger. Te miri de
puterea ce-o avea atunci când alerga
mai tare decât carele regelui Ahab.
Icoanã a Înaintemergãtorului la
Întruparea Mântuitorului, Ilie va veni la
a doua venire a lui Hristos ca
înaintemergãtor al sfârºitului veacurilor.
ªi asta, pentru cã nu a gustat moartea,
fiind rãpit într-un car de foc la cer, cum
ne descrie cartea regilor lui Israel (IV
Regi, cap. 2).

Despre Sfântul Proroc Ilie se
vorbeºte în foarte multe rânduri în
Dumnezeiasca Scripturã. De 30 de ori
este amintit numele lui în tot parcursul
Noului Testament, ceea ce înseamnã
o prezenþã sau o amintire vie a
persoanei lui în conºtiinþa scriitorilor
Legãmântului celui nou. Mântuitorul
Însuºi, în cuvântãrile Sale, pomeneºte
numele prorocului, când face
referire la Sfântul Ioan Botezã-

O îndoitã putere
a lui Ilie

pentru vremea
sfârºitului
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torul: sã ºtiþi ºi voi, el este
Ilie cel ce trebuia sã vinã.

În chiar Evanghelia sãrbãtorii din 20
iulie, se face referire la Sfântul Proroc
Ilie când este amintitã femeia vãduvã
din Sarepta Sidonului care l-a hrãnit pe
proroc în vremea foametei ºi al cãrei
fiu, murind, omul lui Dumnezeu l-a
înviat.

Sã ne aducem aminte de hrãnirea
prorocului de cãtre corbi la pârâul Cherit.
În timpul foametei, corbii i-au adus
prorocului pâine ºi carne, ei care nu
aduc hranã puilor lor. Dupã ce ies puii
din ouã în cuiburile corbilor, pãrinþii
pleacã ºi îi lasã singuri. De aceea
psalmistul spune cã Dumnezeu dã
hranã puilor de corbi (Ps 146, 9),
asigurându-le roua cerului ca apã ºi
în mod tainic hrana pentru subzistenþã
(Lc 12, 24). Cu toate acestea, când
Dumnezeu porunceºte corbului, el nu
doar cã-L ascultã, ci se leapãdã de
firea lui, de obiceiul lui rãu, ºi aduce
prorocului carne ºi pâine. El, care nu
aduce hranã puilor lui, se apleacã
poruncii lui Dumnezeu ºi hrãneºte un
om. Când seceta s-a înãsprit ºi apa
din pârâu a secat, nemaiavând de unde
sã bea apã, Dumnezeu i-a zis lui Ilie
sã plece la o vãduvã în Sarepta
Sidonului care avea sã-l hrãneascã.

E distanþã mare de la pârâul Cherit,
care este în valea Hozevei, acolo unde
se aflã astãzi moaºtele Sfântului Iacov
Românul, pânã în Sidon, în partea de
nord a Þãrii Sfinte, acolo unde prorocul
a poposit la acea femeie vãduvã. Ea,
auzind de el ºi cunoscându-l, l-a primit
în casa ei. Prorocul i-a zis: fã-mi o turtã
sã mãnânc, cã mi-e foame. Nu am decât
un pumn de fãinã într-un vas ºi puþin
untdelemn într-un urcior, zise femeia. Voi
face o pâine pentru mine ºi copilul meu,
vom mânca ºi apoi vom muri, cã nu mai
avem cu ce ne hrãni. Fã-mi întâi mie, îi
porunci Ilie, ºi Dumnezeu va avea grijã
sã nu muriþi. Ea a ascultat de cuvântul
prorocului. O, ce mamã! Cum ºi-a putut
înfrânge grija de copil, dând mai întâi
strãinului pâinea ultimã. A dat pâinea celui
mai flãmând decât copilul ei, cu nãdejde
cã Dumnezeu nu o va lãsa. ªi Scriptura
spune cã, pânã s-a încheiat foametea,
fãina n-a încetat sã existe în vasul ei ºi
untdelemnul sã nu scadã din urcior, astfel
încât femeia a avut pâine sã mãnânce în
toatã vremea secetei.

 Adãpostindu-l în camera de sus a
casei sale, loc special pentru oaspeþi, în
timp ce prorocul gãzduia acolo, fiul femei

a murit. Ea se duce la proroc ºi-i spune:
Omule al lui Dumnezeu, eu ºtiu cã sunt
femeie pãcãtoasã. Tu ai venit în casa
mea, ai vãzut pãcatele mele ºi i le-ai spus
lui Dumnezeu. Iatã, Dumnezeu m-a
pedepsit ºi mi-a luat copilul. S-a întristat
Ilie, când a auzit cuvintele acestea. S-a
dus la copil, s-a rugat lui Dumnezeu ºi
Dumnezeu l-a înviat, iar el i l-a oferit
mamei sale. O, milã dumnezeiascã de
nemãsurat! Prin toate acestea,
Dumnezeu voia sã înduplece mânia
prorocului asupra poporului idolatru ºi sã

cearã sã coboare ploaie în arºiþa cumplitã.
Ilie nici de data aceasta nu s-a
înduplecat. Dupã ce au trecut cei trei ani
ºi jumãtate, cât a socotit prorocul cã
trebuie sã fie seceta, a chemat pe toþi
slujitorii lui Baal ºi ai Aºerei pe muntele
Carmel. Istoria jertfelor de pe Carmel nu
mai trebuie amintitã. E arhicunoscutã
mânia prorocului finalizatã în apele
înroºite ale Chiºonului.

Ilie aºa a rãmas. Dârz apãrãtor al
Adevãrului, fãgãduit a fi înaintemergãtor
al Domnului la doua Sa venire. Sã ni-l
închipuim doar cum va reacþiona la
vederea pãcatelor din urmã ale lumii.

Când nelegiuirea va ajunge la o aºa
mãsurã încât paharul rãbdãrii lui
Dumnezeu se va umple, mai înainte de a
rãsturna El cerurile ºi a coborî a doua
oarã, va trimite pe prorocul Ilie în lume.
El, care L-a vãzut pe Hristos în lumina
taboricã, cum se va simþi aflând acest
Trup de luminã, care este Biserica, adicã
pe noi, creºtinii, în veacul din urmã? La
vremea sa a aflat o gravã alunecare de la
credinþã, drept pentru care s-a comportat
cum stã scris în Vechile Scripturi. Oare
ce va afla el în vremea din urmã, în lume,
ce credinþã, ce fapte, ce va afla el pe
întinsul acestui pãmânt copleºit de
desfrânare, întinat de sodomie, murdãrit
de pãcatele înjurãturilor, ale certurilor,
tot soiul de pãcate care se întâmplã în
lumea aceasta? Ce va rosti el ca
pedeapsã, ce va cere de la Dumnezeu
pentru lume? Dacã atunci a cerut trei
ani ºi ºase luni de secetã ºi Dumnezeu
l-a ascultat pe Ilie ºi nu a fãcut nimic
altceva decât ceea ce-I poruncea
prorocul, ce-I va cere oare Sfântul Ilie
pentru necredinþa noastrã?

Mântuitorul, vorbind despre
vremurile din urmã, ne-a destãinuit cã
pedeapsa pentru pãcatele lumii va fi
un foc nãprasnic care va schimba din
temelii cerul ºi pãmântul. Ce-ar
însemna asta, o pandemie pustiitoare,
un rãzboi stelar, ceva ce-ntr-o
fracþiune de secundã ar sparge
armonia universalã, nu ºtim. Dar ce
va însemna prezenþa lui Ilie mai înainte
de Parusie, cum va grãbi el venirea
zilei Domnului iar nu ne putem
închipui. Sã rãmânem, dar, apropiaþi
de Hristos. ªtiind cã Biserica este
Trupul Sãu, sã ne apropiem de Sfântul
Potir cu fricã de Dumnezeu, cu
credinþã ºi cu dragoste, pentru a
sãlãºlui în noi leacul nemuririi.

Ne trebuie un ocean de putere ca
sã ne þinem de Crucea Domnului cu

ambele mâini, pentru ca sã nu ne ajungã
mânia prorocului Ilie. O îndoitã putere,
aºa cum a cerut ucenicul Elisei de la
învãþãtorul sãu, mai înainte de a se
despãrþi miraculos unul de celãlalt. O
datã, sã ai puterea de a împlini Cuvântul
lui Dumnezeu, ªi a doua parte de putere
pentru ca sã poþi mãrturisi unei lumi
potrivnice Evanghelia mântuirii.

Doamne, revarsã peste noi îndoitã
putere din darul prorocului Ilie, pentru
ca în veacul din urmã în care trãim sã-Þi
putem împlini voia ºi sã-Þi înãlþãm
Numele mai presus de orice nume.
Amin!

Mântuitorul, vorbind
despre vremurile din
urmã, ne-a destãinuit
cã pedeapsa pentru

pãcatele lumii va fi un
foc nãprasnic care va

schimba din temelii
cerul ºi pãmântul.

Ce-ar însemna asta, o
pandemie pustiitoare,
un rãzboi stelar, ceva
ce-ntr-o fracþiune de
secundã ar sparge

armonia universalã, nu
ºtim. Dar ce va însem-
na prezenþa lui Ilie mai

înainte de Parusie,
cum va grãbi el veni-
rea zilei Domnului iar
nu ne putem închipui.
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(urmare din p. 1)

pãrerea acesteia, i se datoreazã toatã
bunãstarea. I se înalþã lui Baal un templu
în inima þãrii ºi patru sute de proroci sunt
chemaþi sã-i slujeascã. Poporul ales al
lui Yahve (Cel ce este, Dumnezeu Cel
Unul care S-a revelat lui Moise) devine
încet-încet popor al lui Baal.

În aceste împrejurãri intervine Ilie ca
un fulger ce nimiceºte totul în cale.
Nãscut în Tesba, locuieºte în þinutul
Galaad ºi nu se face cunoscut pânã în
ziua când se înfãþiºeazã înaintea lui
Ahab ºi-i vesteºte fãrã înconjur trei ani
de secetã: nenorocire ce pare de
necrezut regelui biruitor. Acesta se
mânie, se declarã mai mult ca oricând
închinãtor al zeilor Izabelei ºi vrea sã-l
pedepseascã pe trimisul lui Yahve
(Dumnezeu Cel adevãrat). Ilie se
ascunde pe malul pârâului Cherit, bea
apã din izvor ºi se hrãneºte cu hrana
adusã în chip minunat de corbi.
Proorocia se împlineºte: þara dragã lui
Baal este cuprinsã deodatã de foamete
cumplitã. Ilie a avut dreptate.

Dupã ºase luni de retragere forþatã
la Cherit, Ilie se duce la Sarepta, la o
vãduvã sãrmanã. O întâlneºte pe când
ea aduna vreascuri pentru a-ºi pregãti
cea din urmã masã, deoarece nu mai
avea decât o mânã de fãinã ºi câteva
picãturi de untdelemn. Ilie îi cere, totuºi,
sã-i pregãteascã o turtã ºi ea îl ascultã
fãrã ºovãire. Proorocul îi fãgãduieºte,
drept rãsplatã, cã pânã ce ploaia nu va
cãdea pe pãmânt, uleiul ºi fãina nu se
vor împuþina în cãmara ei, iar proviziile i
se înmulþesc în aceºti ani de sãrãcie, ca
ºi cum Dumnezeu ar fi reînnoit minunea
cu mana cereascã cãzutã în pustiu.

Mai târziu, singurul fiu al vãduvei se
îmbolnãveºte ºi moare. Durere cumplitã
pentru mamã, pe care i-o face
cunoscutã ºi proorocului, aflat sub
acoperiºul ei. Ilie nu rãmâne nesimþitor
la suferinþa ei. Ia în braþe trupul copilului,
îl urcã în foiºorul unde locuia ºi-l aºeazã
pe pat. Strigã cãtre Dumnezeu, se
întinde de trei ori peste trupul lipsit de
viaþã al micuþului ºi obþine în cele din
urmã ca viaþa sã se întoarcã în trupul
neînsufleþit. Coborând din foiºor în casã,

îl dã pe copil mamei lui. Ilie a înviat, într-
adevãr, un mort.

Între timp, în Samaria domneºte încã
foametea. Ilie îl întâlneºte pe Obadia,
mai-marele curþii, ºi-i vesteºte vizita lui
apropiatã. Însã Ahab, tot mânios, îi iese
în întâmpinare ºi-l învinuieºte cã aduce
nenorocirea peste Israel. Proorocul îi
întoarce de îndatã învinuirea: pentru cã
l-a pãrãsit pe Dumnezeul lui Israel,
regele a adus nenorocirea ºi Ilie îl
încredinþeazã cã trebuie sã aleagã între
Yahve ºi Baal. De aceea, îi propune sã
adune, pe muntele Carmel, în faþa
întregului popor, pe proorocii ce slujesc
lui Baal, pe preoþii Aºerei ºi pe toþi
ghicitorii, vracii, vrãjitorii de pe tot întinsul
þãrii. Apoi îi provoacã sã se roage sã
facã sã cadã foc din cer pentru a mistui
jertfa de pe altar.

Întrecerea are loc câteva zile mai
târziu. Preoþii lui Baal au venit cu sutele.
ªi-au adus instrumente, amulete ºi obiecte
magice de tot felul. Dis-de-dimineaþã
înconjoarã rugul, dãnþuiesc, cântã, se
roagã, stãruie, plâng, îºi implorã zeul în
zadar. Iar Ilie râde de ei: „Zeul vostru
doarme oare? Poate e surd sau a plecat
în cãlãtorie?” Atunci ei strigã mai tare,
dãnþuiesc mai aprins, îºi cresteazã adânc
trupurile, sângereazã, suferã ºi se
jertfesc. Dar degeaba. Vine amiaza ºi
Baal rãmâne tot nepãsãtor: focul n-a
coborât ºi jertfa n-a fost mistuitã!

Când vine rândul lui Ilie, dificultãþile
au sporit. Proorocul e singur; altarul,
alcãtuit din douãsprezece pietre, dupã
cele douãsprezece seminþii ale lui Israel,
musteºte de apã, la fel ºi lemnele, jertfa
ºi ºanþul dimprejur. Ruga lui Ilie este
scurtã ºi fierbinte. Într-o clipitã,
asemenea fulgerului, focul se coboarã
ºi mistuie viþelul de jertfã, lemnele,
pietrele ºi apa din ºanþ. Poporul a
cunoscut de partea cui este adevãrul,
iar proorocii idolului sunt uciºi.

Ilie ºtie cã a restaurat în þarã cultul
Adevãratului Dumnezeu: atunci urcã în
vârful muntelui ºi-l implorã pe
Dumnezeu sã dea ploaie. Atât e de sigur
de eficacitatea rugãciunii sale încât, de
ºapte ori îºi trimite slujitorul sã cerceteze
dacã se zãresc nori în zare ºi-i spune

regelui sã se grãbeascã sã nu-l prindã
ploaia pe drumul de întoarcere. Când
Ahab se suie în carul sãu, proorocul
aleargã ca un crainic înaintea lui ºi cântã
slava lui Dumnezeu. Dar Izabela nu se
dã bãtutã ºi, aflând de uciderea preoþilor
lui Baal, se leagã cu jurãmânt cã profetul
lui Dumnezeu va avea parte de aceeaºi
soartã. Ilie s-a ascuns din nou în faþa
primejdiei. S-a îndreptat spre Sinai, a fost
cuprins de deznãdejde ºi ºi-a chemat
moartea. Dar Yahve nu-l pãrãseºte: un
înger vine sã-l hrãneascã ºi-i porunceºte
sã se pregãteascã pentru o lungã
cãlãtorie. A mers preþ de patruzeci de
zile ºi patruzeci de nopþi ºi a ajuns la
peºtera unde Dumnezeu i se arãtase
odinioarã lui Moise. Este cuprins de
întristare ºi înalþã plângere asupra stãrii
jalnice a lui Israel, aflat tot sub
stãpânirea închinãtorilor lui Baal. Când
proorocul iese din peºterã, Domnul trece
prin faþa lui. Teofanie asemãnãtoare
celei cunoscute de Moise în acelaºi loc:
mai întâi o vijelie nãprasnicã ce despicã
munþii ºi sfãrâmã stâncile, dar Domnul
nu e în vijelie. Apoi un cutremur, dar
Domnul nu e în cutremur. Apoi foc, dar
Domnul nu e nici în foc. El este în
adierea vântului lin (III Regi 19, 11-12).
Ale lui sunt puterea ºi stãpânirea, dar
bunãtatea ºi blândeþea îi sunt pe plac.
Ilie, supranumit biciul lui Israel, primeºte
atunci misiunea de a-ºi împlini mai
departe datoria ºi de a-l unge ca
succesor pe Elisei.

Sfinte Ilie, mãrite proroc ºi
înaintemergãtor al celei de a doua veniri
a lui Hristos, te rugãm dobândeºte
pentru noi prin rugãciunile tale
bineplãcute lui Dumnezeu: duhul
pocãinþei ºi al smereniei, duhul blândeþii
ºi al înfrânãrii, al iubirii, al rãbdãrii, al
temerii de Dumnezeu ºi al bunei cinstiri,
ca astfel, întorcându-ne de la cãile
necinstei la calea cea dreaptã a faptelor
bune, sã umblãm în lumina poruncilor
Domnului ºi sã ajungem la bunãtãþile
fãgãduite nouã, binecuvântând pe Cel
fãrã de început Dumnezeu-Tatãl, pe
Iubitorul de oameni Unul-Nãscut Fiul
Sãu ºi pe Sfinþitorul Duh Preasfânt,
acum ºi pururi ºi în vecii vecilor. Amin.

Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
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Proorocirea din vechime s-a adeverit, se ºtie,
Când la vremea hãrãzitã veni Mãritul Ilie,
Fiul lui Sovac din Tesvi ºi din neamul lui Aaron
Ce avea sã lãmureascã Marea Tainã pentru om.

Cum cã numai prin slujirea Dumnezeului Preasfânt
Va sãlãºlui-n luminã ºi în pace pe Pãmânt.
Cãci când chiar veni pe lume, mama sa când l-a nãscut,
Tatãl sãu, Sovac, Preotul, un vis tainic a avut.

Cum dãdeau mâna cu pruncul bãrbaþi albi înveºmântaþi
Îl învãluiau cu parã, iar vãpaie – dumicaþi.
ªi nedumirit, Preotul cãuta sã tãlmãceascã
Ce-nsemna vedenia-aceasta ºi cin’sã i-o tâlcuiascã.

La Ierusalim gãsit-a preoþi ce i-au tâlcuit:
Cã lumina va fi cuibul copilului nou-venit.
ªi va locui cu slavã în al Domnului lãcaº
Iar la Dreapta Judecatã tot Lui Îi va fi pãrtaº.

ªi cu hotãrârea-i dreaptã judecând pe Israel,
Râvna lui sfântã, curatã, va ajunge pân’ la El,
Iar cu-a sa dreptate-n mânã ºi cu sabia-i de foc
Desfãcu-n douã Iordanul, cu al sãu preasfânt cojoc.

Pogorât-a foc din ceruri de trei ori din cer de sus
Iarã ploaia la cuvântu-i s-a oprit precum i-a spus.

ªi s-a zãvorât vãzduhul bob de rouã n-a plouat
Iar pe cei plecaþi din lume el din  morþi i-a înviat.

ªi-apoi cât putinþã este a-L vedea pe Dumnezeu
În Horeb I-a vãzut faþa purtatã de alizeu.
Iar în car de foc alaiul ce înainta spre cer
Ameþise-ntreaga gloatã de tainã ºi de mister.

La a Domnului Schimbare-a Sa la Faþã pe Tabor
Sta alãturea de Moise urmând pe Învãþãtor
Drept aceea, când, la urmã, va fi Dreapta Judecatã,
El va sta cu drepþii alãturi, nu cu pãcãtoasa gloatã.

Care în mocirla vieþii jertfe i-a adus lui Baal
Pãrãsindu-L crunt pe Domnul fiind furaþi de-al lumii val.
Iar în cãile luminii n-au umblat, s-au abãtut,
ªi au întristat pe Domnul, fãcând numai ce au vrut.

Drept aceea, la Ilie, negreºit ºi tot mereu
Cel ce iubeºte pe Domnul e fiul lui Dumnezeu,
Iar cei ce cu pãcãtoasa turmã merg slujind lui Baal
Negreºit fãrã tãgadã vor fi luaþi de negrul val.

Fiindcã ei în astã viaþã apucat-au pe alt vad
Neascultând pe Ilie, drumul lor va duce-n Iad.
Cãci mânia-i iute vine cu dreptate; vede plânsul
Fericit este acela ce nãdejdea-ºi pune-ntrânsul.

Sfântul Proroc Ilie
Petrea PAªCU

Perseverenþa pãrintelui Cãtãlin Ilie
de a pune în valoare – de peste 14 ani,
prin paginile revistei „Izvorul Numãrul
Unu” – personalitãþile Slãnicului, a celor
ce ºi-au legat destinul – fie ºi pentru
câþiva ani – de aceste meleaguri, o
rãsplãtim cu evocarea scriitorului medic
Ioan I. Mironescu, care, pentru o vreme
a activat în frumoasa staþiune de la
poalele Nemirei. În purul grai
„moldovinesc”, al unui locuitor al judeþului
Neamþ, s-a menþionat cã „aista fu fiul
dascãlului-învãþãtore din Tazlãul di pi apa
Tazlãului. ªi-o mai fost dânsu’ prietin cu
Sadoveanu, Ibrãileanu, Tiripiceanu (ori,
cum i-o dzîce Topârceanu)… Cu carii
or ºî pus di prima Casã de vacanþie pintru
scriitorime, la Preluca… Pi un’ii acuma
tabãrã, ori poate cã sanatoriu ori di tãt
paraginã, di nu s-o hi privatizat ºî pi-acolo
vreun emanat dintre-iºtia…”

Ioan I. Mironescu s-a nãscut la 13
iunie 1883, fiind al doilea copil al soþilor

O personalitate de cinste a neamului românesc
Ioan Mironescu ºi Sofia. A urmat – între
1889 ºi 1894 – ºcoala primarã în satul
Tazlãu (aflat la jumãtatea drumului dintre
Moineºti ºi Piatra Neamþ), dupã care ºi-a
fãcut studiile liceale la Iaºi, la Liceul
Naþional ºi la Liceul Internat. Fiind elev la
Secþia clasicã, unul dintre profesorii sãi a
fost cunoscutul critic literar Garabet
Ibrãileanu. Din cauza bolilor frecvente
acelor vremuri a întrerupt adesea cursurile,
iar în anul 1905 s-a înscris la Facultatea
de Drept ºi la cea de Medicinã din Iaºi,
dar n-a urmat efectiv decât cursurile celei
din urmã. Împreunã cu unii colegi, interesat
de problema agriculturii ºi de situaþia
socialã a þãrãnimii, a participat la rãscoalele
þãrãneºti din anul 1907, fiind arestat la
Hârlãu ºi judecat la Iaºi.

Pânã în 1911 a urmat Facultatea de
Medicinã a Universitãþii din Iaºi, iar dupã
absolvire ºi-a continuat studiile la
Universitatea din Berlin, unde a efectuat
mai multe cercetãri. S-a întors la Iaºi

susþinând în 1912 doctoratul în medicinã.
În anii de dupã susþinerea doctoratului,
cu peste 105 ani în urmã, dr. Ioan I.
Mironescu a lucrat ca medic la Slãnic
Moldova, devenind director al acestei
staþiuni balneo-climatice. Evidenþiind
personalitatea doctorului Ioan I.
Mironescu menþionãm faptul cã acesta
a fost preºedinte al Societãþii de medici
ºi naturaliºti, a scris numeroase texte
medicale, iar „în toate demnitãþile a ºtiut
sã punã la contribuþie toatã energia ºi
puterea cunoºtinþelor sale” (dupã cum
declara prof. dr. I. Tãnãsescu, rector la
Universitatea din Iaºi). Cariera de medic
ºi de profesor universitar a continuat-o
la Iaºi unde „conferinþele sale nu au gãsit
niciodatã o salã încãpãtoare pentru a
cuprinde tot publicul doritor sã-l asculte”,
cum nota presa vremii.
(continuare în p. 28)

Ion MORARU – Caºin
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(urmare di p. 1)

meditând la etapele acestei ridicãri
din iadul pãcatelor la vederea luminii
dumnezeieºti, sã putem parcurge
treaptã cu treaptã lupta aceasta,
„lupta cea bunã”, prin care putem auzi
cuvintele Domnului: „Bine, slugã bunã
ºi credincioasã, peste puþine ai fost
credincioasã, peste multe te voi pune.
Intrã întru bucuria Domnului tãu”
(Matei 25, 21).

Pe Maria Egipteanca a þinut-o o
forþã nevãzutã în afara bisericii, pentru
a nu se atinge de Sfânta Cruce, când
sute, poate mii de creºtini intrau ºi
se închinau cinstitului Lemn. Dar sã
meditãm: despre care dintre cei mulþi
s-a scris mãcar un rând care sã fi
însufleþit o miºcare de revigorare
sufleteascã, decât despre cea opritã
de a intra? Nu momentul opreliºtii sale
de a intra ar fi însemnat ceva, dacã
acest moment nu ar fi fost urmat ºi
de o hotãrâre tare de schimbare a
vieþii, luând chezãºuitoare pe Însãºi
cea neprihãnitã, pe Maica Domnului.
Cãderea lui Petru nu a însemnat
sfârºitul lui, ci „plânsul cu amar” a
determinat rechemarea ºi aºezarea sa
în fruntea Apostolilor. Prigoana plinã
de râvnã a lui Pavel (Saul din Tars) nu
a reprezentat sfârºitul relaþiei lui cu
Hristos pe care î l  pr igonea, ci
chemarea pe drumul Damascului ºi
convertirea râvnei cele nebune în râvna
cea bunã care l-a fãcut „Apostolul
neamurilor”. Aºadar, nici oprirea
noastrã în „pragul bisericilor” nu este
sfârºitul, nu este judecata creºtinilor,
ci ceea ce va genera aceastã oprire
în sufletul fiecãruia.

În primul veac creºtin cei ce
primeau Botezul se pregãteau atât de
serios în perioada catehumenatului,
se antrenau aºa de bine într-o viaþã
virtuoasã, încât spovedania sau taina
pocãinþei aproape nu se manifesta.
Practica spovedaniei, aºa cum o
cunoaºtem noi astãzi, a început sã
prindã contur dupã începerea marilor
prigoane, când s-a pus problema
reprimiri i în Bisericã a celor ce
cãzuserã de la dreapta credinþã.
Aºadar în perioadã de prigoanã s-a
descoperit fiecare creºtin la mãsura
la care era ºi de lucrarea pe care o
avea cu adevãrat. În prigoanã a rodit

Biserica din plin, nu într-o înflorire
vãzutã ºi  efemerã sau slavã
lumeascã, ci mai degrabã în ceea ce
nu se vede, dar care dãinuie veºnic.
Prin urmare, pocãinþa primilor creºtini
îngãduia Dumnezeu sã fie mereu
hrãnitã de noi provocãri aduse de
lume, de diavol ºi de mai marii vremii,
uneori prin cumplite prigoniri, pentru
a arãta fiilor Lui unde se aflã sufleteºte
cu adevãrat.

Însã pocãinþa care se cere ºi astãzi
de la noi însumeazã în sine ºi
zdrobirea inimii. Spune Sfântul
Nicodim Aghioritul în „Dulce sfãtuire”:
„Þine seamã, cã în mãsura în care
durerea ºi zdrobirea inimii se gãsesc
în inimã, se aflã ºi omul în pocãinþã.
Îndatã însã ce va lipsi durerea din
inimã, lipseºte ºi omul de la pocãinþã”
(editura Credinþa Strãmoºeascã,
2000). Iar Sfântul Ioan Scãrarul,
adânceºte chemare spunând: „Ceva
este zdrobirea inimii, altceva
cunoaºterea de sine ºi altceva
smerenia”.

Zdrobirea se naºte din cãdere,
cãci cel care cade se zdrobeºte ºi apoi
începe sã se roage, cu neîncredere
în sine, dar cu lãudabilã încredere
în îndurarea lui Dumnezeu, sprijinindu-
ºi neputinþa în toiagul nãdejdii ºi
gonind prin acesta câinele deznãdejdii.

Cunoaºterea de sine este o
neclintitã înþelegere a mãsurilor proprii
(a forþelor proprii), amintire ºi înþelegere
neîntreruptã a celor mai neînsemnate
cãderi.

Smerenia este o cunoaºtere cu
totul superioarã a învãþãturii lui Hristos,
pe care cei vrednici o primesc în
cãmara sufletului lor ºi a cãrei forþã e
cu neputinþã a fi cuprinsã în cuvinte
(Scara Raiului ,  Ed. Amarcord,
Timiºoara, 2000, p. 395).

În panica unei lumi întregi, în
multitudinea de ºtiri care ocupã ore
întregi în zilele omului contemporan, în
zgomotul lumii grãbitã sã îºi asigure
traiul de zi cu zi, câþi creºtini aud astfel
de cuvinte duhovniceºti, adevãrate
mãrgãritare mântuitoare, din gura acestor
oameni care s-au sfinþit ºi au schimbat
mentalitatea a generaþii ºi generaþii ºi
mai ales câþi le pun în lucrare?

Aºadar, dacã suntem sinceri în
inima noastrã, înþelegem cã aceste

vremuri de încercare nu sunt altceva
decât marea milã a lui Dumnezeu
pentru noi, cã Domnul ne vorbeºte prin
tot ºi prin toate, cã nu îºi retrage nici
„o iotã sau o cirtã” din „smintitoarea
dragoste” ce o are pentru noi ºi cã nu
îºi retrage cuvântul de la crearea lumii
când privind ceea ce crease din nimic,
i-a plãcut ºi a spus cã toate sunt bune
ºi bune foarte.

Astfel ,  lucreazã neîncetat la
recrearea lumii ºi ridicarea ei din
pãcat, chemându-ne ºi pe noi la
împreunã-lucrare ca sã schimbãm
prin pocãinþã faþa lumii stricate într-o
alt fel  de lume, în care El sã
stãpâneascã ca Domn ºi Dumnezeu
într-o singurã ºi sigurã Împãrãþie,
sãlãºluitã în mii ºi mii de milioane de
inimi. Poarta de intrare în aceastã
Împãrãþie este pocãinþa, cântarea care
sãlãºluieºte în ea este rugãciunea,
tronul pe care ºade Împãratul este
Crucea, iar cetãþenii ei – toþi cei care
aleg calea cea grea a Cruci i ,
rãscumpãrând veacul acesta
stricãcios cu cel neînserat ºi veºnic.

Pocãiþi-vã… ºi veþi schimba faþa lumii

Perdeaua violet
Aripã a sufletului meu –
              perdeaua violet!
Ea îmi protejeazã nostalgia
din priviri.
Prea mult ozon –
fulgere de lasser –
mi-ar strãpunge geamul,
izbindu-se de el!
Simþiri mi-ar ucide
ºi mi-ar pãta ramul
cu flori reci, prea reci,
suflate de ger!
Un leagãn gol de copil
se mai leagãnã-n vânt!
Perdeaua violet
mã ascunde-n cuvânt!
Abecedarul sentimentelor
îl reînvãþ… dupã ea…
Perdeaua violet,
      violetã perdea!

Prof. George BEFU
4 octombrie ’87 „Flora”
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Din mare ies pãmânturi, câmpii de fân ºi vânt
ªi valuri de verdeaþã, palate de pãmânt,
Împãduriri de piatrã ºi pietre cu îngheþ,
Cine-a uitat vreodatã cã muntele-i semeþ?

Din recele de piatrã de urci, ajungi la ape
Pe care navigheazã doar arce rãsturnate.
În ale lor adâncuri lumina stã pe loc,
Balenele de piatrã se-nvârt în jur de foc.

E-al fiecãrui suflet normalul de a ºti
Cã cerul cãtre munte ºi-acesta spre câmpii
ªi vântul de câmpie cãtre adânc de lac
Mereu în jos se uitã, e ordinea din veac.

Da-i totul o pãrere, firescul nu-i firesc
Cãci alte adevãruri sub ani se cuibãresc
În firea de fiinþã, zdrobitã de uitare,
Stã, frântã, amintirea cã muntele-i sub mare.

De mult, când nici nimicul n-avea ce sã descrie,
Era Cel ce-a dat ordin „a fi”-ului sã fie.
Din piatrã ºi oglindã, iubire ºi voinþã,
A dat fiinþã vieþii ºi viaþã în fiinþã.

Mai sus de adâncimea de neguri fãrã vânt,
Mai sus de focul unde balenele se-nvârt,
Era livadã caldã cu pomi de adevãr,
Livadã nesfârºitã-ngrãditã de un mãr.

ªi-n caldul de livadã, în liniºte de pom,
Aici era cãminul firescului din om.
În cald de poame coapte, în liniºte de soare,
Firesc era ca ochiul spre munte sã coboare.

În liniºte de frunzã, în cald de coaptã poamã,
Un vuiet rece-aduce cunoaºtere ºi teamã.
Cu gust de mere coapte a fost schimbatã firea
În clipa când fãptura atinse îngrãdirea.

Coboar-acum fãptura, ce vuiet de cãdere!
În suflet iau fiinþã regretele de mere.
Balenele de piatrã îºi contenesc rotirea
ªi focul lor se stinge ºi pleacã trist privirea

ªi apa nesfârºitã de-albastru rãsturnat
A spumelor de nouri miºcare a-ngheþat
ªi muntele, o clipã, privind spre om în jos,
Ar fi putut sã jure cã-i el întors pe dos.

A coborât fãptura pe plai de flori ºi fân,
Aici cobori o pleoapã ºi eºti deja bãtrân.
Aici orice livadã e numai rod de muncã
ªi-aici asudã fruntea pe munte sã ajungã.

Dar veacu-i îngropare de amintire caldã,
Uitarea-nstrãineazã firescul din livadã.
În liniºti de gradinã, cândva, a fost mãreþ
ªi astãzi omul crede cã muntele-i semeþ.

În lacrimi ºi-n durere ºi-n moarte ºi în fricã,
În faptul cã privirea spre munte se ridicã,
În toate-aceste lucruri i-un singur înþeles:
Cã are gust de mere firescul nefiresc.

Cãdere

Vasile ILIE
3 aprilie 2020

Slãnic Moldova

În fãclii de candeli ºi miros de smirnã
Îþi ascunzi smeritã blânda ta luminã,
Chiar de mândrul soare ºi mãrita lunã
În cununi de raze, þie þi se-nchinã!

Tu, Mireasa lumii, Maica noastrã sfântã
Strãluceºti pe chipul celor ce te cântã;
Vieþuieºti în prispa sufletului dulce,
Ce la temelie poartã Sfânta Cruce.

Doamna noastrã bunã, Maicã-mpãrãteasã,
Pleacã-þi azi privirea ºi în casa noastrã!
Cerul nu se vede de sub bezna deasã
ªi în ea doar tu eºti raza cea aleasã.

Minunea înfloririi bobocilor în rouã
ªi chivotul Luminii încredinþate nouã,
Eºti pâlpâirea linã din fiecare stea,
Îngemãnarea bolþii cu marea de sub ea;

Eºti partitura caldã a fiecãrui tril
ªi zâmbet ce-nfloreºte obrajii de copil;
Eºti bucuria vie a dimineþii noi
Când ne putem deschide iar ochii-amândoi.

Auzi-ne, Crãiasã, când singuri ºi cu dor,
La poarta ta îþi batem ºi cerem ajutor!
Pe calea pocãinþei, când noi sfios pãºim,
Ne fii toiagul trainic când grabnic obosim!

Maica Precista

Maria ILIE
2 aprilie 2020
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Data naºterii: 26 august 1988
2003-2007 – Colegiul Tehnic de Comunicaþii „N.V. Karpen” Bacãu –
Specializarea Tehnician în Telecomunicaþii;
2007-2011 – Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei,
Specializarea Electronicã Aplicatã, din cadrul Universitãþii ,,Gh. Asachi” –
Iaºi;
2011-2013 – Studii de masterat, Specializarea Sisteme Avansate în Electronicã
Aplicatã;
Ocupaþia actualã: System Test Engineer.

Florin Harapu-Sinculei

Încã de când ne naºtem, pornim într-
o cãlãtorie a necunoscutului, pe un traseu
labirintic în care odatã cu vârsta reuºeºti
sã-i dezlegi cãile, sã prinzi aripi ºi sã zbori
înspre idealuri.

E veºnic vie amintirea anilor copilãriei
mele, trãitã ca-n filele lui Creangã, pe
Valea Slãnicului, unde aerul de munte îþi
hrãneºte pofta de nãzbâtii. Nãzbâtii care
au înrãmat perfect tabloul de început al
vieþii mele.

Dupã scurgerea anilor de gimnaziu,
am ales sã mã înscriu la Colegiul Tehnic
de Comunicaþii „N.V. Karpen”, din
Bacãu, îndrumat de un vis ce a prins viaþã
odatã cu introducerea în studiul fizicii. M-
am regãsit în domeniul Electronicii ºi mi-
am dorit sã-i rãmân fidel. Aºadar, pot
spune cã am ºtiut de la bun început ce-
mi doresc ºi mi-am înclinat atenþia spre
aria ingineriei electronice.

În general, oamenii nu se mulþumesc
cu puþin, mai ales atunci când sunt prinºi
în vâltoarea pasiunii ºi devin tot mai
motivaþi în a-ºi umple toate lacunele ºi în
a-ºi aprofunda cunoºtinþele acumulate.
Din acest motiv, cu un bagaj „tehnic”,
dupã patru ani de liceu, îmi pãrãsesc
judeþul natal ºi iau drumul Iaºului. Acolo
mi s-au deschis porþile carierei ºi ale
maturitãþii depline. Am urmat Facultatea
de Electronicã, Telecomunicaþii ºi
Tehnologia Informaþiei, urmatã de studiile
de masterat „Sisteme Avansate în

Punte între familie ºi carierã
Electronicã Aplicatã”, ambele aflate în
cadrul Universitãþii „Gh. Asachi”.

Trebuie sã recunosc cã nu am plecat
de acasã cu o schiþã a vieþii mele, în care
sã-mi fi punctat o multitudine de obiective.
Nu e vorba cã nu am crezut în viitor,
pentru cã asta ar fi însemnat sã nu cred
în mine, dar am ales sã simt bucuria
fiecãrui an al vârstei mele. Eu am decis
cât am vrut sã fiu copil, adolescent sau
când e momentul sã îmbrãþiºez lumea
celor mari.

Ca un îndemn pãrintesc, vorbele lui
Ralph Waldo Emerson au devenit motto-
ul meu în viaþã: „Nu merge unde te duce
drumul, mergi pe unde nu existã un
drum ºi lasã o urmã”. Nu cred cã aº fi
gustat cu plãcere din acest îndemn, dacã
nu mã aflam la vârsta în care munca mea
sã fi prins contur.

Dupã vârsta de 24-25 de ani, începem
sã ne gândim la cei doi piloni esenþiali ai
existenþei noastre: cariera ºi familia sau
familia ºi cariera.

Indiferent de poziþia în care alegem
sã le aºezãm, e important sã vrem ºi sã
ºtim cum sã ajungem la ele, dar, mai mult
decât atât, sã ne autoeducãm, astfel încât
ambele sã fie într-un echilibru.

Am auzit deseori ideea de „sacrificiu”
pe care, personal, nu am putut-o admite.
Consider cã nu existã niciun sacrificiu la
mijloc, atunci când faci lucruri fireºti,
destinate omului aflat în trecerea lui pe

pãmânt. Aº înlocui noþiunea de
„sacrificiu” cu cea de „prioritate”,
deoarece fiecare cunoaºte propriile nevoi,
aspiraþii ºi chiar limite.

Existã infinite posibilitãþi ca aceste
douã nevoi sã vinã separat sau sã se
intersecteze. În cea de-a doua situaþie,
când trebuie sã împletim jobul cu familia,
e neapãratã nevoie de raþionament.
Trebuie sã învãþãm sã construim o punte,
un tunel indestructibil între carierã ºi
familie. În egalã mãsurã ne sunt
necesare pentru hrãnirea minþii,
sufletului ºi trupului ºi de aceea nu pot
supravieþui separat, ci într-o completare
reciprocã.

În aceastã situaþie mã aflu ºi eu. În
ce priveºte cariera, ca urmare a studiilor
deja menþionate, sunt System Test
Engineer la o multinaþionalã din Iaºi, de
mai bine de 4 ani.

În plan personal, lucrurile s-au aºezat
firesc. Sunt cãsãtorit din 2014 ºi pot
spune cã trecând în aceastã etapã mi-
am completat lista de „job-uri”: soþ ºi tatã.
Soþia mea este profesor, iar împreunã
avem o fetiþã de 9 luni. Asta înseamnã
cã suntem în plinã activitate ºi, mai mult
ca oricând, avem nevoie de
echilibrul dintre serviciu ºi casã.
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Nu existã nicio reþetã, nu
existã niciun secret în a reuºi

sã aduci împreunã cariera ºi familia.
Existã, în schimb, o temelie solidã care
se bazeazã pe maturitate, siguranþã de
sine, forþã fizicã, forþã psihicã ºi ca o
încununare a tuturor acestor componente,
e neapãratã nevoie de cel puþin o fãrâmã
de iubire ºi una de credinþã în tot ceea ce
faci.

Unii îºi pun întrebarea: „Ce e mai
importantã, cariera sau familia?”. Îmi
place sã cred cã rãspunsul este evident
pentru toþi: familia. În sânul ei gãseºti
liniºtea ºi pacea de care ai nevoie în
fiecare zi. Familia e cea care dã viaþã
anilor ºi care te defineºte ca om. În fond,
familia eºti TU. Cariera poate fi
înlocuitã oricând, pe când familia ta
are rãdãcini bine înfipte ºi este fãrã
de seamãn.

Dacã aº fi întrebat: „Ce alegi,
cariera sau familia?” – aº rãspunde
cã-l aleg pe Dumnezeu, deoarece
datoritã lui le-am dobândit pe amândouã.

Dacã ajungi sã pleci încrezãtor spre
muncã ºi te întorci zâmbind acasã,
înseamnã cã eºti unul dintre cei care au
gãsit soluþia acestei contopiri.

Aºadar, gãsind aceastã legãturã între
cele douã planuri, nu e nevoie sã renunþi
la niciuna dintre ele în detrimentul
celeilalte, pentru cã niciodatã nu vom
putea fi fericiþi pe deplin când una dintre
ele lipseºte sau este consumatã în exces.

Nu-mi place sã spun cã sunt mândru
de mine, sunt doar mulþumit ºi împãcat
cã un copil simplu, modest, din Slãnic
Moldova, a pãºit pe un drum care nu
exista, dar prin muncã ºi perseverenþã a
trasat o cãrare îngustã, aº spune eu, dar
suficientã pentru a mã duce la destinaþia
doritã.

Printre alþii, cel mai mândru cred cã e
tata, Petrea Harapu, care, de puþin timp
a ales sã ne priveascã din Împãrãþia lui
Dumnezeu.

Înainte de a-mi lãsa condeiul spre
odihnã, vreau sã-i mulþumesc Pãrintelui
Cãtãlin Ilie pentru aceastã invitaþie la
scris, deoarece prin înºiruirea acestor
rânduri mi-am amintit de cel mai drag
loc mie, de oamenii care mi-au fost ajutor
ºi sprijin ºi, totodatã, pentru cã am realizat
cât de binecuvântat sunt.

„De mi-i duce ca gândul, tu mi-i
prãpãdi, iar de mi-i duce ca vântul, tu
mi-i folosi, cãluþul meu, zise fiul
craiului” fu rãspunsul lui Harap-Alb la
întrebarea calului sãu nãzdrãvan
referitoare la cât de repede sã îl ducã
la destinaþia doritã. Basmele ne aratã
cã viteza gândului a fost mereu
înfricoºãtor de mare. Deºi Calul face
referire la capacitatea sa de a ajunge
la o destinaþie oarecare în aceeaºi
perioadã de timp necesarã pentru a
se gândi la acel loc, întrebarea lui a
condus mintea mea la multe alte
întrebãri: cât de repede poate mintea
noastrã sã creeze idei; cât de repede
poate înþelege ideile altora; cât de
repede poate rezolva probleme? Nu se
ºtie exact, dar mintea umanã face
uneori demonstraþii de forþã. În mod
paradoxal, demonstraþiile de forþã ale
minþ i i  umane sunt subt i le,  t rec
neobservate, dar simplul gest de a
cugeta asupra lor le dezvãluie
grandoarea ºi sfârºesc prin a uimi pe
oricine. Am gustat personal o astfel
de demonstraþie prin intermediul unui
vis. Se fãcea cã eram participant la
un concurs de dresaj. Aºa cum
deseori se întâmplã în lumea viselor,
detaliile pot pãrea ciudate. Concursul
nu veri f ica nimic altceva decât
comportarea câini lor în t impul
plimbãrii cu lesa. Partea interesantã
a regulamentului era faptul cã nu
dresorul sau stãpânul pl imbau
câinele, ci un strãin, un spectator
oarecare. Se verifica astfel capa-
citatea animalului de a aplica ceea ce
a învãþat, indiferent de persoana care
þine lesa. Am fost ales ca participant.
Câinele pe care urma sã îl plimb era
un ciobãnesc german, cu pãrul negru
în totalitate, pe nume „Shadow”. Ca
sã nu se creadã cã visul meu era prea
realist trebuie sã menþionez cã
Shadow era cam de mãrimea unui leu.
Shadow se comporta incredibil de
bine, mergea în acelaºi ritm cu mine,
se oprea când mã opream eu, pe
scurt ,  lesa era inut i lã.  Aveam
sentimentul cã vom câºtiga con-
cursul, când ceva neaºteptat s-a
întâmplat: câinele s-a smuncit cu
toatã puterea. Cum era de aºteptat
de la un animal de mãrimea lui
Shadow, am fost rãsturnat de

Visul
smuciturã, dar o fracþiune de secundã
mai târziu, am primit pe telefon o
notificare. Când am scos telefonul, pe
ecran era o prezentare „PowerPoint”
al cãrei prim slide conþinea urmãtorul
mesaj: „Câinele nu este vinovat de
smuciturã. Aceasta a fost urmarea
faptului cã totul se petrece într-un vis
ºi ai avut un cârcel în somn”. M-am
trezit, imediat dupã scena citiri i
mesajului, cu o durere la picior, dar
fascinaþia produsã de vis fãcea durerea
sã parã nesemnificativã. Somnul meu
fusese perturbat de un fenomen
extern, nimic deosebit, dar în loc sã
mã trezesc în clipa apariþiei durerii,
mintea mea a construit noi imagini, a
continuat visul cu o explicaþie a
fenomenului exterior ºi totul s-a
întâmplat aproape instantaneu. Pe
mine, unul, m-a fascinat ideea cã
mintea mea e capabilã sã con-
struiascã imagini atât de clare,
senzaþii chiar, fiindcã în vis, smucitura
a fost cât se poate de realã, totul în
fracþiuni de secundã. O întâmplare
similarã mi-a fost povestitã de tatãl
meu. Mi-a relatat cã în copilãrie a visat
într-o noapte cã era în excursie pe
munte. La un moment dat a fost pe
punctul de a luneca într-o prãpastie
ºi imediat s-a trezit. Era pe marginea
patului, pe punctul de a cãdea din el.
Din nou mintea a construit o întreagã
poveste, cu imagini ºi senzaþi i ,
plecând de la simplul fapt cã a simþit
pericolul de a cãdea din pat. Ce am
putea face dacã am putea visa când
am dori, doar închizând ochii? Am
construi  lumi,  am trãi  aventur i
nemaiauzite, am explora jungle sau
planete, am vizita fundul oceanului,
toate în secunde sau minute. Acestea
sunt întrebãrile pe care demonstraþia
de forþã a creierului meu mi le-a ridicat
ºi pe care oricine ºi le-ar pune dacã
ar sta sã cugete asupra „visului ciudat
de azi noapte” pe care cei mai mulþi îl
dau uitãrii. Dar viaþa curge pe lângã
oameni, cum râul trece peste pietre.
ªi ce frumos ar vedea cerul, prin
pelicula de apã vie ce o acoperã,
piatra care ar îndrãzni sã îl priveascã...

Vasile ILIE
20.02.2019
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Fãrã susþinerea pãrinþilor în tot
ceea ce clãdeºti, fãrã acordul lor în
consensul fiecãrui pas pe care îl
sãvârºeºti, fãrã confirmarea faptului cã
te îndrepþi într-o direcþie corectã, bunã
ºi potrivitã pentru ceea ce ai nevoie, n-
ai putea sã îþi conturezi o viaþã
frumoasã, liniºtitã ºi împãcatã. Avem
o nevoie vitalã, lipsitã de conºtientizare,
de susþinerea spiritualã ºi emoþionalã
din partea celor mai dragi fiinþe din viaþa
noastrã, încã de la începutul existenþei
noastre. Lipsiþi de orice semn de
întrebare, greutatea întregii noastre
evoluþii stã pe umerii pãrinþilor noºtri,
iar noi nu suntem datori cu nimic
altceva, decât cu înþelegerea pe deplin
a acestei realitãþi sublime.

Este drept cã, la un moment dat,
mai devreme pentru unii, mai târziu
pentru alþii, este timpul sã pãºim în
urmãtoarea etapã a vieþii noastre; ne
cãsãtorim, ne mutãm de acasã, ne
clãdim propriul cãmin familial, iar grija
de a ne vizita cât mai des pãrinþii va fi
necontenintã, permanentã. Cu toate
acestea, vom cãuta mereu sã primim
neîncetat binecuvântarea lor, în toate
realizãrile ulterioare. Faptul cã nu mai
locuim împreunã, cã nu mai depindem
financiar de pãrinþi, nu anuleazã sub
nicio formã responsabilitatea spiritualã
ºi emoþionalã unii faþã de ceilalþi. Vom
avea tot timpul nevoie de susþinerea lor
care, când eram mici, era exprimatã

Puterea exemplului parental
sub forma acordului lor, de care
depindeam aproape în totalitate pentru
a putea face un anumit lucru, iar când
devenim maturi ºi independenþi, acest
acord se transformã în empatie.

Încã de când suntem foarte mici
ºi suntem dependenþi de ajutorul celor
din jurul nostru, încercãm sã imitam
diferite comportamente. De fapt, prin
aceastã încercare de a imita nu facem
nimic altceva decât sã ne identificãm
cu persoana pe care o considerãm
prototip. Mai târziu, înþelegem aceste
tipare comportamentale, facem
diferenþa dintre ce este bine ºi ce este
rãu ºi asimilãm doar elementele pe care
le considerãm ca fiind potrivite pentru
evoluþia frumoasã a vieþii noastre.
Conºtient sau nu, ne conturãm
personalitatea ºi comportamentul,
pornind de la un model, de la o persoanã
pe care o considerãm „perfectã”, de
la care gãsim de cuviinþã cã am putea
avea foarte multe lucruri bune de
învãþat. Pãrinþii sunt primele persoane
pe care le avem drept model ºi,
independent de noi, ei sunt prima
noastrã sursã inepuizabilã din care
învãþam, devenind ulterior o sursã
permanentã. Ei sunt cei în care avem
cea mai mare încredere, în preajma
cãrora ne simþim lipsiþi de primejdie ºi
cu un puternic sentiment de liniºte, dar
ºi de echilibru. Sunt primii ºi singurii
care ne oferã toatã experienþa vieþii lor

pentru a ne ajuta sã ne conturãm cele
mai nobile calitãþi, iar asta este
responsabilitatea existentei lor.
Comportamentul pe care îl au faþã de
noi, faþã de celelalte persoane, faþã de
tot ceea ce îi înconjoarã influenþeazã
crearea individualitãþii noastre. Astfel,
le urmãrim gesturile, modul în care
vorbesc ºi reacþioneazã cu ceilalþi,
modul în care gestioneazã anumite
situaþii limitã, în care rezolvã anumite
neplãceri care apar în sânul familiei,
dar ºi disponibilitatea lor de a-i ajuta
pe ceilalþi.

 Pornind de aici, ne dorim sã
devenim mai buni ºi sã fim, la rândul
nostru, un exemplu de urmat pentru cei
apropiaþi. Îmi amintesc cu drag
fermitatea din ochii tatei care îmi
explica de fiecare datã de ce nu e bine
sã fac un anumit lucru ºi mã fãcea sã
înþeleg asta din foarte puþine cuvinte,
pentru cã relaþia mea cu tata este
specialã ºi sublimã dinainte sã-mi
conºtientizez existenþa. Sau îmi aduc
aminte cu aceeaºi bucurie de blândeþea
din vocea mamei, când îmi spunea cu
fiecare ocazie sã spun mereu adevãrul,
iar astfel nu voi fi niciodatã nevoitã sã
inventez poveºti ºi sã le þin minte.
Modul în care ei au ales sã ne ofere
exemple educaþionale ne-a fãcut sã
creºtem frumos ºi armonios. Cu

(continuare în p. 20)
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„O vale de o rarã frumuseþe,
ascunsã între munþi cu pãduri seculare
de brazi, toatã ziua însã în bãtaia
soarelui; izvoare de o bogãþie fãrã
seamãn; instalaþiuni balneare moderne,
conduse de un medic european – iatã
ce este Slãnicul din Moldova” scria un
ziarist arãdean, în revista „Tribuna”,
acum peste un secol (6/19 iulie 1907).
Câteva decenii mai târziu, în „Gazeta
ilustratã”, nr. 5–6, din 1936, doctorul
Emanuil Anca, clujean, medic balneolog
oficial al acestei staþiuni, scria în
articolul Slãnicul Moldovei ºi apele
sale: „În leagãnul culmilor ºi pãdurilor
Carpatine, ca într-un colþ legendar,
strãluceºte în toatã splendoarea ei,
staþiunea stomacului ºi a ficatului
bolnav, SLÃNICUL MOLDOVEI.
Pitorescul împreju-rimilor sale, clima
dulce, efectul miraculos al apelor,
confortul ºi aspectul adevãrat
occidental, ridicã Slãnicul la rangul
staþiunilor climaterice ºi balneare
mondiale”.

Despre acest „colþ de rai”
(Romulus-Dan Busnea, 2013), „Sinaia
Moldovei” (Nicolae Iorga, 1906), „Perla
Moldovei” (Emanuil Anca, 1936) s-au
scris nenumãrate pagini. Dintre zecile
de articole ºi cãrþi referitoare la aceastã
staþiune balneoclimaticã meritã a fi citite
cele scrise de Wilhelm de Kotzebue
(1860), Ortensia Racoviþã (1895), N.
Xenopolu (1882), Nicolae Gane (1886),
Alexandru Vlahuþã (1901), M. Miereanu
(1905), Nicolae Iorga (1906, 1930),
Cleopatra Tãutu (1934), Emanuil Anca
(1936), Nicoarã Yolanda ºi Romulus
Busnea (1981), Aurel Saraiman (1995),
Victor ªabliovschi ºi Paula Bulinschi
(1999), Romulus-Dan Busnea (2013)
etc. S-au scris despre pitorescul zonei,
apele minerale, proprietãþile terapeutice
ale acestor izvoare, descrierea staþiunii
cu numeroasele sale hoteluri ºi vile,
despre elegantul Cazinou, aspecte din
viaþa staþiunii etc.

Pânã la începutul secolului al XIX-
lea, când începe a se înfiripa viitoarea
staþiunea balneoclimaticã, întreaga vale
a Slãnicului, din vecinãtatea Târgului
Ocna ºi pânã la frontiera cu Principatul
Transilvaniei (pânã la 1699) ºi Imperiul
habsburgic (dupã 1699), era acoperitã

Istoria Bisericii din Slãnic Moldova
de codri seculari, aproape inaccesibilã
pentru cei care ar fi dorit sã urce pe
cursul râului.

De la jumãtatea secolului al XVII-
lea ºi pânã la jumãtatea secolului al
XVIII-lea, aºadar, timp de peste un
secol, munþii Cheºcheº ºi Jiroº, din
vecinãtatea vechii frontiere cu
Transilvania, au fost arendaþi unor
locuitori din Târgu Secuiesc ºi satele
învecinate pentru a þine stâni de oi ºi
de vite, plãtind în naturã sau bani cãtre
domnie sau Cãmara Ocnelor. Astfel,
domnii Vasile Lupu (1652) ºi Gheorghe
ªtefan (1656), birãii ºi cãmãraºii de
Ocnã dau în arendã cei doi munþi unor
locuitori din Târgu Secuiesc (numeroase
documente din perioada 1671–1744). În
1792 ºi 1867 s-au fãcut unele rectificãri
de frontierã ºi s-au reînnoit vechile
semne de hotar.

Un aspect mai puþin cercetat a fost
acela al statutului proprietãþii terenurilor
din bazinul Slãnicului, care timp de
câteva secole au fãcut parte din
„Domeniul Ocnei”, proprietate
domneascã, iar dupã 1828, a statului.
La 1 ianuarie 1757 are loc marea „danie”
din domeniul Ocnei. Domnul Constantin
Racoviþã dãruieºte Spitalului Sf. Spiridon
din Iaºi „moºia Domneascã, tot hotarul
târgului Ocnei ºi cu dealul unde se
scoate sarea”, cu precizarea cã „de
acum înainte sã ia spitalia dijma din
toate cum ºi din sarea din dial… din
þarini ºi din fânaþã ce vor fi pe locul
târgului… den bezmen ºi din
dugheanele ce sunt în târg încã sã aibã
a lua”. Epitropiei i se recunoºtea dreptul
de a percepe dijma „de la toate celea,
din 10 bani — unul, când ocnele vor fi
vândute, iar când vor fi în credinþã
spitalul sã-ºi aibã omul sãu acolo, sã
ia din 10 drobi — unul ºi din þarinã,
fânaþ ºi bezmen, dupã obicei”. Scarlat
Grigore Ghica, domnul Moldovei,
acordã aºezãmântului, în 1758, încã
800 de fãlci de pãdure, care ºi acestea
„s-au închinat ºi au afierosit sã fie
pentru trebuinþã”. Acest drept nu va fi
recunoscut de ceilalþi domni, care ºi-
au dat seama cã pierdeau una din
principalele surse de venituri ale
domniei. Prin urmare, privilegiul acordat
de Constantin  Racoviþã – nerecunoscut

de succesorii sãi – va fi recunoscut,
doar parþial, abia peste aproape un
secol, în 1851, când domnitorul Grigore
Alexandru Ghica va dãrui aºezãmântului
800 de fãlci din trupul moºiei în schimbul
unor obligaþii asumate de Epitropia
Spitalului Sf. Spiridon. În cursul
secolului al XIX-lea, moºia Ocnei,
proprietate domneascã (din 1828 a
statului) a suportat atât tentativa
locuitorilor oraºului de a-ºi transforma
locurile de casã ºi celelalte terenuri în
proprietate particularã, cât ºi cea a unor
boieri vecini moºiei care au dorit sã
rãºluiascã pãrþi din moºia statului. În
ciuda numeroaselor acte oficiale care
consfinþeau dreptul de proprietate al
domniei asupra moºiei domneºti a
ocnelor, rufetaºii n-au încetat sã se
considere stãpânii de drept ºi de fapt
ai acelor locuri. Acest fenomen s-a
petrecut ºi pe valea Slãnicului. Într-un
studiu asupra evoluþiei proprietãþii de pe
moºia Ocnei, Gheorghe Ghibãnescu
insistã asupra faptului cã ºavgãii nu au
contestat niciodatã dreptul de
proprietate a statului asupra pãdurii, nici
când, în 1851, Grigore Alexandru Ghica
dã 800 de fãlci Epitropiei Sf. Spiridon
din Iaºi pentru þinerea bãilor. Numai fraþii
Radu ºi Nastasache Mihail, nepoþii
serdarului Mihãlucã Spiridon, se judecã
cu statul, în 1869, pentru cã, afirmau
ei, bunicul lor ar fi avut concesiunea pe
40 de ani, întemeind ºi colonizând
Slãnicul. Ei mai spun cã Mihail Sturdza
a luat Slãnicul pe seama statului, iar
Grigore Alexandru Ghica, în 1851, l-a
cedat Epitropiei Generale a Spitalelor
Sf. Spiridon din Iaºi. Ei pierd însã
procesul. Sã reþinem faptul cã viitoarea
staþiune s-a înfiinþat pe  domeniul Ocnei,
iar în catagrafia din 1832 figura ca
mahala a oraºului Târgu Ocna. Rolul
important jucat de serdarul Spiridon
Mihail în înfiinþarea ºi dezvoltarea
aºezãrii Slãnic, nu poate fi negat.
Despre conflictul cu statul se plâng
locuitorii din Târgu Ocna regelui Carol
I, cu ocazia vizitei sale din 1 august
1891 la saline ºi la Slãnic, zicând
lãmurit: „ºi de 10 ani trecuþi Statul la
orice tãere se face de cãtre noi, ne
vedem daþi în judecatã ºi
chemaþi pe la tribunalul de

Prof. Corneliu STOICA
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Bacãu ºi pe la Curtea de apel
din Iaºi fãrã nici un motiv; cã

de când ne-am vãzut aºezaþi pe aceste
locuri s-a tãiat aceastã pãdure ºi s-a
stãpânit ºi s-a apãrat de noi”. Legea
din 1900 stabilea cã statul rãmânea
proprietar pe partea din domeniu, de la
pârâul Bolohanului ºi pârâul lui
Tudorache pânã la graniþa cu Austro-
Ungaria, cu excepþia poienilor ocupate
de locuitori (inclusiv cei de pe valea
Slãnicului) ºi a celor 800 de fãlci dãruite
Epitropiei Sf. Spiridon din
Iaºi în 1851. De asemenea,
ºi resursele din subsol ºi
carierele de piatrã
rãmâneau tot proprietatea
statului. Restul suprafeþelor
din domeniu, care se aflau
în posesia locuitorilor, le
rãmâneau acestora în
proprietate deplinã. Astfel
se încheia un lung episod
din istoria domeniului
Ocnei, care opusese
decenii de-a rândul pe
locuitorii acestuia domniei
(ulterior, statului).

Dacã zecile de articole
ºi monografii dedicate
staþiunii balneoclimatice
Slãnic-Moldova insistã pe
zona pitoreascã, pe
istoricul înfiinþãrii staþiunii,
pe izvoarele minerale ºi
proprietãþile lor tãmãdui-
toare (comparabile cu cele de la
Karlsbad, Marienbad, Vichy, Kissingen
etc.), pe hotelurile ºi vilele construite
aici sau pe activitatea Epitropiei
Generale a Spitalelor Sf. Spiridon din
Iaºi, proprietara staþiunii între 1851 ºi
1948, puþine se referã la viaþa
comunitãþii locale ºi la viaþa spiritualã a
acestora.

Nicolae Iorga, în Sate ºi mãnãstiri
din România  (1906), surprinde
elementele definitorii pentru aceastã
staþiune, rãmase valabile, din pãcate,
pânã astãzi: „În curând vederea se
deschide. Nu mai e valea Slãnicului,
cãci râuleþul se strecoarã la o parte
printre brazi, prins în fântâni ºi aruncat
în cascade. E un circ de munþi,
înveºmântaþi de la poale pânã la creºtet
în catifeaua adâncã a vechilor pãduri.
Marile oteluri: Racoviþã, cel mai întins,
Pufu, Cerbu, mai sus cãtre pãdure,
Casinul Regal, mai elegant decât
îngrijit, vilele, cam rare, se aflã, parte

pe crestele înãlþimilor, parte în vale ºi
parte în pãdure chiar. Aceastã pãdure
este strãbãtutã de cãrãri, împodobitã
cu bãnci, cu pieþe de tennis ºi luminatã;
ea adãposteºte un bazar unde se vând
lucruri de la Ocnã, sculpturi de ale
meºterilor italieni, cãrþi, ziare ºi
fotografii. Cu pasul încet al bolnavilor
ºi al oamenilor fãrã lucru, oaspeþii trec,
singurateci sau în grupe; jocurile se
înfierbântã, convorbirile se înnoadã, se
desleagã, plutesc în toate colþurile. Mai

departe nu se vãd nici sate, nici turme,
nici stâne, nici drumuri; graniþa, care e
cale numai de un ceas, e foarte puþin
cercetatã ºi nu duce, în Ardeal, nicãieri.
Slãnicul rãmâne astfel, nu o Sinaie a
Moldovei, cãci viaþa elegantã se tot
restrânge, deºi se înmulþesc visitatorii,
ºi viaþa oficialã lipseºte, nicio
vilegiaturã plãcutã, cãci, cu toate
concertele, reprezintaþiile de teatru ºi
balurile, nu prea sunt distracþii, nu atât
un loc de tãmãduire, cãci sunt ºi atâþia
sãnãtoºi, cari se simt mai bine însã
decât acasã la dânºii, – ci un fel de
minune lecuitoare, împãcãtoare,
întãritoare ºi fermecãtoare a
întunecatului codru de brazi, al cãrui
zâmbet e aceastã minunatã poianã”.
Dacã pentru marele istoric, cauzele
care împiedicau Slãnic-Moldova sã
devinã o veritabila Sinaia a Moldovei
erau evidente, pentru un ziarist
arãdean, care poposea pentru câteva
sãptãmâni, staþiunea îi pãrea

atrãgãtoare. Nota în revista „Tribuna”,
din 19 iulie 1907, cã „pentru noi, românii
din statul ungar, bãile acestea sunt cu
atât mai accesibile, cu cât de ori unde,
ajungem la hotar (Ghimeº) cu un bilet
de zonã, trecând prin Braºov ºi Tuºnad,
iar de la hotar, prin Târgul Ocnei,
ajungem aici în câteva ore ºi cu puþinã
cheltuialã (vreo 6 lei de persoanã)”.
Trecând peste prezentarea apelor
minerale, a instalaþii lor pentru
hidroterapie ºi peste indicaþii le

terapeutice, generale în tot ce s-a scris
despre aceastã staþiune, sã vedem
ofertele de petrecere a timpului liber
pentru pacienþi ºi turiºti: „Slãnicul este
cunoscut ca staþiune balnearã cea mai
modernã din þarã, este Aix-les-Bains al
României; la Slãnic toatã lumea
elegantã ºi aleasã, care doreºte sã
petreacã agreabil timpul de vacanþã.
Între distracþii putem cita Casinul regal
monumental, în care este cercul, sala
de biliard, sale de conversaþie separate
pentru doamne ºi domni, cãiºori,
cabinet de lecturã cu jurnale strãine ºi
româneºti; apoi magnifica salã de
teatru, unde se dau reprezentaþii
teatrale, concerte, baluri, conferinþe,
matinele literare ºi artistice etc. Diferite
jocuri, precum: Lawn-tennis, croquet,
Foot-ball, bãtaie de flori etc., astfel atât
sexul frumos cât ºi intelectualii vor gãsi
un adevãrat regal la Slãnic.
Preumblãrile prin parc, pe
splendida terasã, precum ºi
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excursiunile în împrejurimi
(Dobru, Puf, Poiana-Sãratã

etc.) sunt cãutate chiar de persoanele
cu gusturile cele mai dificile ºi rafinate.
Muzica regimentului 4 de roºiori
«Principesa Maria» atât de mult
apreciatã în sezoanele trecute, delectã
publicul ºi vara aceasta în tot timpul
stagiunei”.

Peste trei decenii, dr. Emanuil
Anca, în „Gazeta ilustratã”, nr. 5-6, din
1936, adaugã la petrecerea timpului
liber ºi pescuitul pãstrãvului, ºi spera
în construirea unei popicãrii, a unui lac
pentru canotaj ºi a unui ºtrand. El
concluziona: „Astfel Slãnicul apare ca
o staþiune model, unde apele curative
excelente, instalaþiunile cele mai
moderne terapeutice, aerul înbãlzãmat
ºi ozonat de munte, altitudinea, clima
ºi frumuseþea naturei, precum ºi
confortul maxim, ce-l conferã staþiunea,
contribue pentru a da tratamentului
maximul de eficacitate. De aici înainte
lumea suferindã nu va lua drumul
îndepãrtat ºi obositor al Karlsbadului,
deoarece Slãnicul, «Karlsbadul
românesc» transformat ºi ridicat la
rangul unei staþiuni europene, dispune
din plin de tot ce natura, medicina
balnearã ºi confortul modern, poate sã
ofere”. Deºi staþiunea Slãnic-Moldova
a mai cunoscut perioade de reviriment,
în deceniile 7 ºi 8 din secolul trecut, în
timpul regimului comunist ºi dupã anul
2000, când s-au construit hoteluri,
pensiuni, pârtie de schi etc., totu�i n-
a putut depãºi limitele sesizate de
Nicolae Iorga, în urmã cu un secol –
amplasarea staþiunii pe un drum de
mare circulaþie ºi lipsa unor dotãri pentru
petrecerea timpului liber de cãtre
pacienþii ºi turiºtii care poposesc aici.
Slãnic-Moldova nu a putut deveni din
aceastã perspectivã o Sinaia a
Moldovei. Ea rãmâne încã „Perla
Moldovei”, cu un potenþial insuficient
valorificat.

Câteva precizãri se impun ºi în
ceea ce priveºte evoluþia demograficã
a staþiunii în cele peste douã secole
care au trecut de la înfiinþare. Pânã la
1851, când proprietara actualei staþiuni
devine Epitropia Generalã a Spitalelor
Sf. Spiridon din Iaºi, pânã la
naþionalizarea din 1948 ºi desfiinþarea
acesteia, creºterea demograficã s-a
realizat prin colonizarea zonei cu secui
din vecinãtatea oraºului Târgu
Secuiesc. Amintim privilegiul din 26

iunie 1824, dat de Ioan Sandu Sturdza,
domnul Moldovei, serdarului Mihail
Spiridon ca sã construiascã 10 odãi din
lemn cu feredeiele necesare tãmãduirii
celor sãraci, la izvorul de pe pârâul
Slãnicului, lângã Ocnã, dându-i ºi 15
oameni strãini care sã slujeascã aici.
Un al doilea privilegiu, din 30 octombrie
1836, dat de Mihail Sturdza, domnitorul
Moldovei, ce întãrea privilegiul anterior
acordat lui Mihail Spiridon, care avea
27 de liuzi (oameni) de la domnii Scarlat
Callimachi (1819) ºi Ioan Sandu
Sturdza (1824) aºezaþi pe pãrþile sale
de moºie, din munte, de lângã Târgul
Ocnii, þ. Bacãu, unde fiind izvoare
minerale a construit feredeie pentru
tratament. Mihail Spiridon mai solicita
50 de bejenari (veniþi de peste graniþã)
ºi 30 de liuzi (birnici). Se observã uºor
cã în primele decenii de la înfiinþarea
aºezãrii, populaþia sa a crescut pe
seama imigrãrii unor locuitori din
depresiunea Târgu Secuiesc, adicã
secui de religie catolicã. Peste munþi,
pe valea Oituzului, s-a înfiinþat, în 1824,
satul Poiana Sãratã, tot prin
colonizarea unor locuitori veniþi din zona

comunei Breþcu. Deºi populaþia staþiunii
a crescut treptat, de la 196 locuitori în
1912, 1761 locuitori în 1930,  2157
locuitori în 1948, 3082 locuitori în 1956,
1777 locuitori în 1966, 1828 locuitori,
în 1977, 1929 locuitori, în 1992, 1766
locuitori, în 2002 ºi 1351 locuitori în
2011, apogeul demografic înregistrându-
se în 1956, preponderenþa catolicilor
încã se pãstreazã ºi astãzi. Sã
reamintim cã, pe la 1890, preotul
Theodor Atanasiu, în Memoriu de
starea bisericilor ºi a parohiilor
ortodoxe din judeþul Bacãu (în
„Biserica Ortodoxã Românã”, nr. 6,
1891) menþiona doar 4 familii ortodoxe,
care locuiau în staþiunea Slãnic-
Moldova.

Cartea de faþã, Istoria Bisericii
din Slãnic Moldova, scrisã de preotul
Cãtãlin Ilie, parohul bisericii „Sf.
Gheorghe” din Cerdac, aduce în atenþia
cititorilor, un aspect puþin sau deloc
reliefat în lucrãrile dedicate istoriei
staþiunii balneoclimatice Slãnic-
Moldova. Este vorba despre viaþa
spiritual-religioasã a credincioºilor
ortodocºi stabiliþi pe frumoasa vale a
Slãnicului. Nevoia unui locaº de cult
într-o staþiune care primea an de an tot
mai numeroºi vizitatori era o necesitate.
O primã intenþie, nefinalizatã, a
aparþinut întemeietorului acestei
aºezãri, serdarul Mihail Spiridon.
Preotul Gavril Manciu, din Târgu Ocna,
ridicã, la 1847, o bisericuþã cu hramul
„Sf. Ilie”. Este biserica pe care o vedem
în desenul pictorului ieºean Eugen
Panaiteanu-Bardasare, din 1880,
publicat în „Calendarul pentru toþi
românii” (IX, 1886, p. 11) cu titlul Bãile
minerale de la Slãnicu (Judeþulu
Bacãu). Aceastã bisericuþã s-a
degradat în timp. Preotul Th. Atanasiu
afirmã, în memoriul sãu, cã biserica
ridicatã la 1847 ar fi fost de zid, lucru
infirmat de desenul staþiunii de la 1880.
În 1929, soþii Axente ºi Maria Pandrea,
din Brãila, au construit o nouã bisericã,
din piatrã. Biserica pãstreazã puþine
inscripþii ºi însemnãri consemnate de
preotul Constantin Bobulescu, prin anii
1917–1939, în manuscrisul Valea
Trotuºului. Inscripþii ºi material
documentar, depus la Biblioteca
Academiei ºi cunoscut sub denumirea
de Arhiva 1610 ºi anume: Pe un potir:
– „Acesta esti a sf(ântului) Spiridon
fãcut în zilele vlãdicãi lui
Meletie Racoviþ 1839

Din drag de istorie

Din istorie-aþi ales
Tot ce este mai de preþ,
Gânduri, fapte, oameni mari,
Ce-s comunitãþii far.

ªi-apoi cu recunoºtinþã
ªi cu multã sârguinþã,
În dibacele cuvinte
Ni le-aþi scris, sã luãm aminte!

Cãci cu toþi avem un dor
Sã ne ºtim al nost ’izvor
ªi sã-l soarbã pe deplin
Generaþiile ce vin.

Peste ani, cei ce vor fi
Sigur vã vor mulþumi,
Cã tot ce e din trecut,
N-a pierit, nu s-a pierdut!

Gânduri în rimã pentru cel
mai drag coleg, Preotul
Cãtãlin Ilie, la prezentarea
cãrþii: „Istoria Bisericii din
Slãnic Moldova” – 18 iulie
2019. Cu preþuire, Prof.
Presb. Cristina Popescu.
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Sece(m)vre 1”. [BAR, Arhiva
1610, I, f. 340]; Pe un triptic:
— „Acest pomelnic a(l)

s(fin)tei besãrici ce-i cu hram(u)
s(fân)t(ului) prouroc Ilii s’au fãcut cu
toatã cheltue(a)la sf(i)n(þiei) sa(le)
iconom (Ga)vriil Ìà÷ñòó de(n) Tãrgul
Ocnilor ºi cu alþi melnitor(i) v(eleat) 1850
Iuli 20. Vii. Iconom Gavrel, Zoiþa
prezvetera. Morþi. Erei Gheorghe, Safta
prezvetera ºi tot n(eamu). Erei Ioan,
Iustina monahie”. [BAR, Arhiva 1610,
I, f. 340]; Pe o marmurã neagrã din
interiorul bisericii, pe peretele vestic: –
„Ctitorii Axente ºi Maria Pandrea noi
soþii au prefãcut zidit din temelie ºi
pictat acest sfânt locaº în anul 1929
pentru pomenirea lor de veci mântuirea
sufletului lor ºi pilda creºtineascã a
tuturor ce vor veni sã ia dumnezeiasca
învãþãturã a Mântuitorului nostru Isus
Hristos. Amin. P. Maina – sculptor
Brãila” [BAR, Arhiva 1610, I, f. 340].

O situaþie aparte o întâlnim în
localitatea învecinatã staþiunii, Cerdac.
Pe la 1830 apãreau primele case în
aceastã zonã. Ca ºi la Slãnic-Moldova
creºterea demograficã s-a fãcut pe baza
imigrãrilor, doar cã aici ponderea
creºtinilor ortodocºi a fost mult mai
mare. Localitatea Cerdac înregistra 610
locuitori în 1912, 1366 locuitori în 1966,
1106 locuitori în 1977, 1571 locuitori în
1992, 1324 locuitori în 2002 ºi 1134
locuitori în 2011, apogeul demografic
fiind atins în 1992.

Pe confesiuni, catolicii au fost
majoritari în prima jumãtate a secolului
trecut, dupã care ponderea ortodocºilor
a crescut treptat. În 1953, numãrul
ortodocºilor depãºea o mie de suflete
(287 în Slãnic-Moldova ºi 800 în
Cerdac). În 2002, populaþia ortodoxã
devine majoritarã în Slãnic-Moldova
(1062 ortodocºi faþã de 652 catolici) ºi
Cerdac (916 ortodocºi faþã de 405
catolici), dar reprezintã un procent infim
în Cireºoaia (64 ortodocºi faþã de 1845
de catolici). La ultimul recensãmânt,
din 2011, numãrul ortodocºilor scade
semnificativ, la 737 ortodocºi în Slãnic-
Moldova ºi 730 în Cerdac, 1487
ortodocºi pe tot teritoriul oraºului
Slãnic-Moldova, iar cel al catolicilor a
scãzut ºi el de la 2902, în 2002, la 1645,
în 2011, populaþia catolicã rãmânând în
continuare majoritarã în ponderea totalã
a oraºului. Explicaþiile þin de mai mulþi
factori, de geneza localitãþii prin imigrãri
zonale, fluxul demografic dinspre

A scrie istoria unei
comunitãþi, a unei Biserici locale,
este echivalent cu zidirea,
aprinderea ºi întreþinerea unui far
pe malul mãrii pentru a-i cãlãuzi
pe oameni spre un tãrâm al liniºtii
interioare, un liman în care ei
cunosc atât vecinãtãþile pline de
frumuseþe, cât ºi monºtrii
abisurilor, ca simbol al eveni-
mentelor periculoase ce nu pot
fi evitate. Un exemplu avem în
anul 1944 când Pãrintele Dumitru
Gâdinceanu a fost în pericol sã fie
împuºcat de cãtre soldaþii
sovietici. Episodul este cu atât
mai ciudat, cu cât Slãnicul, prin
capacitatea sa de cazare, putea
oferi orice altã locaþie pentru
rãniþii unui rãzboi. Fie sub
imboldul fricii sau al dezor-
ganizãrii, fie din grabã ºi dorinþa
de a pãrãsi locul cât mai repede,
fie din credinþa cã vor fi protejaþi
de sfinþenia clãdirii, soldaþii
sovietici au ales biserica pentru
tratarea rãniþilor, deºi puteau
alege o vilã sau un hotel, mult mai
confortabile pentru asemenea
scop. Aici, în acþiunea soldaþilor
sovietici, se vede o iraþionalitate
asemãnãtoare unei eventuale
acþiuni a unui monstru abandonat
de mediul lui natural care stricã
armonia unei lumi în echilibru.

Transilvania, sporul natural al populaþiei,
specificul economic al staþiunii.

Lucrarea de faþã, Istoria Bisericii
din Slãnic Moldova, pe care avem
bucuria sã o prezentãm ºi sã o
recomandãm cititorilor, se constituie într-
un capitol distinct dintr-o monografie
completã a staþiunii Slãnic-Moldova.
Autorul cãrþii, preotul Cãtãlin Ilie, adaugã
file noi de istorie spiritual-religioasã
localã, pe baza datelor descoperite în
Arhiva Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului ºi în Parohia ortodoxã Slãnic
Moldova, dar ºi din lucrãrile referitoare
la tematica abordatã. Autorul ne
propune, în esenþã, un jurnal al tuturor
slujitorilor celor douã biserici ortodoxe
din Slãnic-Moldova ºi Cerdac. Din lungul
ºir al acestora, se numãrã preoþi, ctitori

sau personalitãþi ale locului precum:
Gavril Manciu, Arghir Goagã, Costicã
Eftime, David Antimiu, Gheorghe
Tudorache, Neculai Munteanu
Muntmarg, Clement Filimon, Dumitru
Ioan Gâdinceanu, Gheorghe Albu,
Constantin Cartas, Mircea Ilie ºi
numeroºi alþi slujitori ai Bisericii ortodoxe
de pe valea Slãnicului, preoþi, dascãli ºi
cântãreþi. Veþi descoperi slujitori devotaþi
Bisericii, ctitori, scriitori, anticomuniºti,
caractere dârze, voci puternice în
comunitãþile pe care le pãstoreau.

Prin aceastã nouã carte, preotul
Cãtãlin Ilie, ctitor de bisericã, dar ºi de
sentimente umane puternice, oferã cu
generozitate, comunitãþii pe care o
iubeºte ºi o respectã profund, un
„crâmpei de eternitate”.

În primul rând, construcþia
farului este echivalentã cu
zidirea interioarã a celui care
scrie, pentru a dori sã vadã
lucruri abia perceptibile din
depãrtãri slab luminate. Apoi
urmeazã aprinderea luminii,
care are nevoie de multã
energie pentru a rãmâne vie.
Cele apropiate, adicã eveni-
mentele recente, pentru care
existã documente sau mãrturii
vor fi foarte clare. Cele
îndepãrtate au nevoie de
concentrare, de intuiþie ºi, de
multe ori, de fantezie pentru a
fi conturate ca rãdãcini ale
faptelor de astãzi ºi adaug
spusele filozofului Ion
Petrovici: „numai atunci memo-
ria devine o funcþie utilã, când
comoara ei de amintiri nu vine
sã complice imaginea prezen-
tului, ci o dirijeazã cu întregirile
ei” (Ion Petrovici, Filozofie ºi
politicã, Eseuri filosofice, dis-
cursuri ºi cuvântãri politice ,
ediþie criticã, text stabilit,
studiu introductiv, note ºi
bibliografie de Adrian Michi-
duþã, Editura AiusPrintEd
Craiova, 2006, p. 219).

Preot Cãtãlin ILIE
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Anul trecut pe un site de licitaþii
online1 din strãinãtate a apãrut un carnet
de vederi executat undeva în apropierea
sfârºitului de secol XIX, de fotograful
curþii regale2 a României, M.
Wandelmann ºi având ca subiect Bãile
Slãnic. Este primul album foto dedicat
Slãnicului Moldovei ºi este prima
reclamã fãcutã unui obiectiv turistic din
România de cãtre un fotograf
profesionist. In descrierea carnetului,
întocmitã de vânzãtor, se preciza ca an
al editãrii 18723, pe album nefiind trecutã
nici o însemnare în acest sens. Coperta
de culoare cãrãmizie prezintã un chenar
cu motive geometrice ºi vegetale, iar în

centru inscripþia cu litere mari: BÃILE
SLÃNIC./ M. WANDELMANN/
FOTOGRAFUL CURÞII REGA-
LE A ROMÂNIEI / BERLAD-
SLÃNIC/ REPRODUCÞIUNEA
INTERZISÃ. Albumul conþine 12
imagini din staþiunea Bãile Slãnic
Moldova: vederea generalã a Bãilor
Slãnic, vederea Parcului, Clubul ºi Hotel
Puf, Cheiul râului Slãnic, vila Dr. L. Russ,
vila Stelorian, vila Munteanu, vila Scurtu,
Isvorul No I ºi No VI, Bãile reci No VII,
Bãile Calde, Cascada râului Slãnic. Toate
aceste imagini au fost editate de cãtre
autor ºi sub forma unor cãrþi poºtale care
au circulat în perioada respectivã.

Vã prezentãm în premierã coperta
albumului ºi cele 12 imagini inedite ale
Slãnicului din perioada ultimului sfert
de secol XIX.

Primul album foto dedicat Bãilor Slãnic
Toate imaginile prezintã

interes pentru istoria
localitãþii dat fiind perioada
imortalizãrii acestora. În
fotografia ce prezintã parcul
putem observa una din
puþinele imagini ale vechii
biserici din lemn din Slãnic4,
dar ºi a primului foiºor de
muzicã. Iatã cum era
descrisã zona de cãtre un
gazetar bãcãuan la 18735:
„Clãdirile de la Slãnicu au
aparenþi’a unei monastiri din cele mai
ordinarie6. Pe ua înalþiaturã de pe malul
stâng allu pârâului, se aflã asiediatã ua

bisericã, încun-
juratã de chilii,
un soiu de foi-
ºioru, grosieru
lucratu nu de-
parte de bise-
ricã, ºi la in-
trarea în Slã-
nicu unu nume-
ru de case de a
locuitoriloru,
împrãºtiete pe
ici, cole, iatã
S l ã n i c u l
descrisu «à vol
d ’ o i s e a u » .

Chiliile suntu celle mai multe de zidu,
câte-va de lemnu ºi suntu locuite de
visitatori, afarã de niºte siuri din cari
una este locantã iar ceealaltã salon de
danþiu. Foiºiorulu este pentru musicanþi,
cãrora nu numai talentul dar ºsi buna-
voinþia le lipsesce pentru a amusa
publiculu. Câte-ua-datã unul
din ei se încearcã a vocalisa
un cantecu de lume din
nenorocire, înse, vocea sa
slabã ºi falsã nu pãtrunde
prin odai ºi, ast-feliu,
urechile auditorilor suntu
scutite de aceasta ne-
plãcere. Interiorulu odãiloru
este miserabilu. Douã odai,
ce comunicã între ele,
formeazã un apartament,
care se închriazia cu

preþiulu de la 14 la 17 galbini pe sezionu.
Trei paturi de scânduri cu câte un
mindiriu7 de pae, ua masã ºi doue
scaune de lemnu formeazia mobilierulu
întregului apartament.

Cine vine la Slãnicu trebui sã-ºi
aducã de acasã: plapoma, saltea;
perine, cuþite, furculiþie, linguri etc. în
scurtu tot ce este necesariu pentru
menagiu; cãci nimicu toate aceste nu
se gãsesce acolo. Din punctulu de
videre igienicu, odãile suntu, nu se poate
mai rãu dispuse. Curentele de aeru
necurãþenia, puricii, ploºniþiele, etc,
toate contribuescu sã desguste pe
visitatori de Slãnicu ºi de minunatele
sale ape. Cându timpul nu este
favorabilu apoi ’i chiar inprudentu de a
sta în Slãnicu. De multe ori s’au întorsu
de acolo persoane mai bolnave de câtu
cumu s’au dusu. S’au ziditu anulu
trecutu un rondu de case, ceva mai
buniºioare la ua posiþiune mai frumoasã,
înse ele au defectul de a fi
umede mai cu seamã odãiele
de din dosu. Unu nutrimentu
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bunu, este cu greu de
procuratu. Locanta8 samãna

cu cea ce se numeºte prin pieþiele din
târguri «ua formã» cu deosebire cã-i
mai scumpu de câtu la formã. Chiar
acei ce vinu de acasã cu  menajulu lor,
nu pot sã se nutreascã bine, cãci
atenantiele ce servescu de bucãtãrii
samãnã mai mult cu niºte poeþi9 de
paseri, rele ºi sparte”.

Acelaºi gazetar bãcãuan ne
prezintã într-un mod nu foarte atrãgãtor
ºi bãile reci ºi calde, imortalizate de
Wandelamnn în douã dintre fotografii.
Bãile reci erau un fel de coteþuri de
pãsãri din scânduri prin care sufla
vântul din toate pãrþile. „Basinurile sunt
murdare, aºia încât dupã ce ese cineva
din ele are necesitate sã-ºi toarne o
cofa de apã pe corp pentru ca sã se
spele”. Nici bãile calde nu erau mai

prejos: „Niºce baratce de lemn,
incomode, în cari se afla nisce ciubere
lungãreþie constitue stabilimentul
termicu. Apa, cãratã de la isvoru în
aceste ciubere, este încãlzitã cu
bolovani înferbântaþi afarã, ceea ce nu
e fãrã periculu, cãci deseori acei
bolovani fac esplosiune”. Bine ca acele
vremuri sunt doar istorie, iar astãzi, la
aproape 150 de ani distanþã, lucrurile
stau cu totul altfel.

Pe autorul acestui album foto al
Slãnicului, M.Waldemann, îl regãsim
alãturi de Carol Popp de Szathmari,
Franz Duschek, Franz Mandy, Moritz
B. Baer, A. D. Reiser printre pionierii
fotografiei româneºti. Moritz
Wandelmann10, pe numele sãu întreg

1 www.delcampe.net (8.02.2019)
2 Acest titlu de „Fotograf al Curþii Regale”
dat de Curtea Regalã era o recunoaºtere a
muncii ºi activitãþii celui care-l obþinea.
3 Considerãm cã nu acesta este anul editãrii
albumului, deoarece în 1872 Wandelmann
abia îºi deschisese un atelier foto în Bârlad,
iar pentru a deveni fotograf al Curþii Regale
era necesar sa ai o vechime in activitate de
minim 7 ani.
4 Prima biserica din Slãnic a fost construita
in 1847 de cãtre preotul Gavril Manciu din
Tg Ocna (Preot Cãtãlin Ilie, „Istoria
Bisericii din Slãnic Moldova”, ed. Magic
Print, Oneºti 2019, p. 24).
5 Descrierea este preluatã din Anasatasie
Fãtu – „Descrierea ºi întrebuinþarea apei
comune ºi a apelor minerale din
România: Moldova ºi Muntenia”, Iaºi,
Tipografia Gradinei Botanice, 1874, p.362-
369, unde  este precizat cã articolul despre
Slãnic este publicat de D.C.C. în Gazeta de
Bacãu nr.21-40 din 1873.
6 Am pãstrat ortografia originalã ºi pentru
farmecul dat de limbajul arhaic utilizat de
gazetarul bãcãuan.
7 Mindir - saltea umplutã cu paie.
8 Locantã - loc unde se servesc bãuturi ºi
mâncare.
9 Poiatã, poieþi - Coteþ pentru pãsãrile de
curte, pentru porci.
10 Adrian Silvan Ionescu – „Fotografi în
România 1840-1940”, în Muzeul naþional,
XX, 2008, p.58
11 Revista istoricã, vol. XXVIII, nr.1-12,
ianuarie-decembrie 1942, p. 171
12 George Filip – „Almanah Tipografic”,
1903, p. 199
13 https://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/
fotografii-bucurestilor-iii-1881-1914-
2883600 (20.10.2019)

ºi-a deschis un
atelier foto în
Barlad undeva
prin 1872, unde
„presintã po-
tretul în cadre
de frunze ºi flori
colorate11”. Ul-
terior acestei
date, în perioada
verii, pe timpul
s e z o n u l u i
estival, venea la
Slãnic Moldova
unde îºi înfiin-
þase un studio
foto. Aici avea clientelã mai multã,
diversã, bogatã ºi dornicã de astfel de
amintiri pe carton. Aºa se explicã
inscripþia de pe coperta albumului:
„Berlad-Slãnic”, ceea ce însemna cã

artistul fotograf
avea ateliere la
Bârlad ºi Slãnic.
Mai târziu, spre
sfârºitul secolului
XIX (dupã unele
surse în 1897) se
mutã în Bucureºti
ºi îºi deschide un
atelier foto pe
bulevardul Calea
Victoriei nr.4312.
Fiul sãu, Leon
Wandelmann va
face studii în
Austria ºi Franþa13

ºi va fi o perioadã asociat cu tatãl.
Dovada o gãsim pe o carte poºtalã cu
imagini din Slãnic Moldova în care apare
ca fotograf „M. Wandelmann&Fiu” ºi
ca ateliere „Bucuresci-Berlad ºi
Slãnic”. Fiul Wandelmann va continua
sã activeze ca fotograf pânã în 1940.

Moritz Wandelmann a obþinut
brevetul de fotograf al Curþii Regale în 1891
(potrivit înscrisurilor descoperite pe reversul
câtorva fotografii de ale sale), iar albumul
dedicat Bãilor Slãnic a fost tipãrit dupã
aceastã datã ºi înainte de a-ºi deschide
atelierul din Bucureºti în 1897, pentru cã
altfel l-ar fi trecut pe copertã, alãturi de
celelalte douã ateliere, aºa cum era uzanþa.

Ing. Dorel BÃLÃIÞÃ
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Amintiri, amintiri... doar amintiri! Le-
am rãscolit, cerându-mi iertare,
crezându-le adormite, dar nu. Toate sunt
aºezate cuminþi, rânduite pe vârste, aºa
cum le-am trãit în mijlocul celor dragi
sufletului meu ºi care îmi provoacã o
mare ºi puternicã emoþie, acum. De
aceea îmi adun foarte greu gândurile, iar
cuvintele îmi devin incomode în rostirea
lor. Dar totuºi voi încerca sã-mi aduc cât
mai aproape tot ce pãstrez în seiful cu
amintiri despre bunul meu pãrinte Gavrilã
Gh. Constantin-Costicã. Din vremea
când eram de câþiva aniºori ºi mã lua pe
lângã el sã-i þin de urât, când se apuca
de treabã prin gospodãrie sau prin
grãdinã ºi pânã când a plecat pe celãlalt
tãrâm, mi s-au întipãrit în memorie
întâmplãri, evenimente de tot felul, vorbe,
gesturi, trãiri de mare intensitate,
revãrsate ca niºte torenþi peste cei care-
i erau în preajmã. Toate s-au pãstrat
nealterate în oglinzile timpului.

Nu pot povesti despre tata decât pe
felii de timp, încadrându-l în viaþa de
familie sau între oamenii satului, aºa cum
a fost, un om iubitor de þarã ºi de neam,
cu o sensibilitate care-i dãdea strãlucire
minþii ºi sufletului, cu talent în multe din
manifestãrile spiritului creator, cinstit ºi
drept în judecata lucrurilor, cu preþuire
deosebitã a acelor valori strãmoºeºti
moºtenite de la pãrinþii sãi. A preþuit viaþa
oamenilor ºi a fost foarte iubit ºi respectat
pentru aceasta de comunitate. Ne-a
învãþat ºi pe noi sã fim dornici de bine.
Fire vulcanicã, dar ºi un bun creºtin, cu
frica lui Dumnezeu ºi credinþa cã l-a ajutat
întotdeauna în faptele sale bune. A vrut
sã trãiascã frumos, iar noi sã-l urmãm.

Tatãl meu s-a nãscut în 5 octombrie
1923, într-o zi de toamnã deplinã, avându-
i ca pãrinþi pe Gheorghe Gavrilã ºi Maria,
nãscutã Ionel, o familie care a avut 11
copii, majoritatea bãieþi, din care au trãit
pânã la vârste înaintate douã surori,
Anica, cea mai mare, cãsãtoritã Zaharia
ºi Aurelia, mai micã, cãsãtoritã Ionel.
Tata era între ele, bucurându-se de o viaþã
împlinitã, trecând de 80 de ani. Când l-

PORTRET DE PÃRINTE – O VIAÞÃ
ÎN OGLINZILE TIMPULUI

am întrebat în toamna anului 2003, când
a împlinit 80 de ani, cum se simte la
aceastã vârstã mi-a rãspuns cât se poate
de liniºtit „Bine, Maricica tatii! De
acum ce-o vrea Dumnezeu”.

A fost un copil neastâmpãrat, ager la
minte ºi una, douã îi dãdea de furcã bunei,
dar hãrnicia lui ºi bunãtatea sufleteascã
îi înmuiau pornirile furioase, iar pedepsele
erau mai îndulcite.

A învãþat la ªcoala din Cerdac. Din
vremea aceea i-a pãstrat amintiri de
neuitat învãþãtorului Constantin Novac,
unchiul sãu. A urmat ciclul primar ºi
gimnazial, absolvind ºapte clase ºi era
tare mândru. În vremurile acelea atât de
complicate, de cele mai multe ori nu puteai
sã realizezi mai mult. ªi mai târziu ne
povestea despre anii de ºcoalã.

Când a ajuns la vârsta  adolescenþei
viaþa i s-a complicat. A început sã
munceascã la Fabrica de cherestea. În
fiecare dimineaþã se scula pe la ora trei
ºi împreunã cu oameni mai în vârstã din
Sãratu, Gheorghe Ganea, Gheorghe
Ardeleanu, o porneau, pe jos, pânã la
fabricã, „Pe prund la Moscu”, în
vecinãtatea râului Slãnic, dupã cum ne-a
mãrturisit Nicu Ionel, fiul mai mic al
moºului nostru Petrea care a lucrat 30
de ani la aceastã întreprindere forestierã:
„Se aduceau lemnele pe canal.
Noaptea se dãdea drumul la apã, iar
lemnul plutea pe canal pânã la rampã,
de unde era preluat. Iarna era mai
uºor cã apa îngheþa, iar lemnul
aproape fugea pe fãgaº”. E de înþeles
cã au fost ani grei ºi istovitori pentru tata,
la vârsta lui.

În 1939 a început cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Din datele extrase din
Arhiva Ministerului Apãrãrii Naþionale,
prevãzute în Adeverinþa de la Piteºti1,
este menþionat cã Gavrilã Constantin a
fost încorporat de Comisariatul Militar
al Raionului Tg. Ocna în 23 mai 1944 în
Batalionul nr. 18 Vânãtori de munte2,
apoi, din 22 septembrie 1944 pânã 25
octombrie 1944, a fãcut parte din
Batalionul 19 Vânãtori de munte3. Pe

frontul din rãsãrit tata n-a luptat. Avea
18 ani. Dupã întoarcerea armelor, când
toate evenimentele de pe front erau
nefavorabile armatei hitleriste, pãmântul
României suportã cumplite încleºtãri
militare. Tata a participat la luptele de
pe Valea Mureºului. Ca un bun român
el nu simþea altceva în inima lui decât
cã „Ardealul este pãmânt românesc”,
iar teritoriul Transilvaniei de nord, ocupat
de unguri, trebuia eliberat ºi retrocedat
þãrii. Dar pânã la mãcelul de nedescris,
de la Oarba de Mureº, soldatul cu inimã
de aur a fost încartiruit la Sighiºoara,
pentru o perioadã. În acel timp de
oarecare liniºte avea „bucuria” sã-ºi
aºtearnã câteva rânduri cãtre pãrinþii sãi,
care aºteptau veºti cu sufletul la gurã
despre el. Familia de români unde se
afla gãzduit înþelegeau pe deplin
frãmântãrile lui, iar fata lor Victoria, care
era ºcolãriþã, îi dãdea hârtie din caietele
ei ºi toc de scris. Toate acele rânduri
erau scrise cu lacrimile în ochi.
Legãturile sufleteºti dintre acei oameni
ºi tata au durat vreme îndelungatã. La
Paºti tata primea de la Victoriþa o
felicitare adresatã familiei noastre. Alte
amintiri sunt legate de întâmplãri
groaznice petrecute în localitatea Sãlard
de pe malul Mureºului, unde autoritãþile
hortiste torturau, maltratau ºi-i omorau
pe români sub diferite pretexte, dupã
cum grãia bãtrânul din familia unde
fusese încartiruit. La Oarba de Mureº
focul începea când se lumina de ziuã.
Nemþii erau pe coasta unui deal, ai noºtri
erau pe vale. A fost o bãtãlie crâncenã,
pe viaþã ºi pe moarte. Ruºii cu katiuºele
i-au secerat pe nemþi. Dimineaþa coasta
dealului era „albastrã” de uniformele lor.
Toþi erau cãzuþi cu faþa în jos, cu capul
spre culmea dealului. Tata s-a ales cu
pulpa unui picior sfârtecatã, fiind rãnit
ºi retras de pe linia frontului de sanitari
ºi dus în spital. A trecut prin chinuri
groaznice, iar toate aceste întâmplãri, ºi
care au urmat pânã la lãsarea la vatrã,
la 10 mai 1946, i-au marcat
puternic personalitatea.
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O viaþã întreagã ne-a
povestit mereu, mereu ceea ce

nu putea uita, vedeam cã îl durea ºi, dupã
atâtea zeci de ani, emoþiile nu trecuserã,
nu se stinseserã. Noi îl ascultam cu ochii
în lacrimi. El ne spunea parcã se
întâmplase totul cu o zi înainte, viu, coerent.
ªtiu cã ne povestea când noi, copiii, eram
mãriºori, episoade pline de teamã cã nu
se va mai întoarce vreodatã acasã. Dar
viaþa merge înainte. În anul 1946 a fost o
secetã mare în Moldova. Pãmântul se
încingea ca un cuptor, frunza ºi iarba se
aprindeau de la cioburile de sticlã sau alte
materiale care se supraîncãlzeau ºi luau
foc. A ars pãdurea pe Bolovanu pânã la
Slãnic.  Pãmântul nu a rodit toamna.
Recoltã nu s-a adunat în gospodãriile
sãtenilor. Cãmãrile erau goale, beciurile
la fel. Oamenii erau îngrijoraþi. Pentru cã
pe valea Slãnicului mulþi dintre bãºtinaºi
se ocupau cu prelucrarea pietrei, au
început sã facã tocile din piatrã. Un grup
de bãrbaþi din „Sãratu”, printre care era
ºi tata, au plecat cu câte cinci, ºase bucãþi
de tocile în spate, în saci, prin pãrþile
Olteniei, de unde, mergând prin sate,
lumea le luau ºi le dãdeau grãunþe de
porumb, de grâu ºi alte produse pe care
le aduceau cu trenul la întoarcerea acasã.
Îmi amintesc cum ne povestea tãticu un
episod dramatic. Nenea Ion Harapu, zis
„Briciu”, care era invalid de rãzboi, având
o protezã de lemn cu inele de fier, de sub
genunchi, la un picior, a fost gãsit în coasta
Bâtcii, sub un fag umbros, aproape de
pârãu, rupând smocuri de iarbã suculentã
ºi o mesteca în gurã apoi o înghiþea. Este
cutremurãtor când te gândeºti prin ce au
trecut oamenii locului. Familii de ardeleni
luau copii din satele noastre ºi-i ajutau sã
creascã sãnãtoºi alãturi de copiii lor pânã
la revenirea acasã. ªi mãmica a stat într-
o familie de prin zona Clujului. Mereu ne
povestea întâmplãri triste din acea
perioadã.

Anul 1948 a fost un prag  greu  de
trecut în destinul sãu. Avea 25 de ani ºi
voia sã-ºi întemeieze un cãmin. Dar cum
sã-ºi aleagã dintre atâtea fete pe una care
sã-i fie de bunã credinþã ºi alãturi viaþa
întreagã. Ne povestea dupã ani ºi ani cum
frãmântãrile lui l-au ajutat într-atât cã într-
o noapte a visat-o pe cea sortitã. A þinut
minte chipul ei ºi duminicã, la horã, în satul

Viiºoara, a vãzut-o într-un ciopor de fete.
Aºa s-au cunoscut. ªi au întemeiat o
familie. Interesant cã mama era nãscutã
tot în 5 octombrie, dar în 1927. Noi am
fost pentru ei un bucheþel de „trei viorele
ºi un ghiocel”: Maria, Anica, Eugenia ºi
Gheorghe, aºa cum l-am auzit pe tata,
odatã, într-o primãvarã, spunându-ne.

Din vara anului 1962 a lucrat la
Trustul de Petrol-extracþie Moineºti, în
sectorul de pe Slãnic, pânã la pensionare,

la vârsta de 62 ani. Ani de muncã
complicaþi, în trei schimburi, zi, noapte
pe toate dealurile, la sondele din
exploatare, sau în parcul de rezervoare
din „Poianã”, în spatele caselor noastre.

Am prezentat aproape cronologic
momentele semnificative din existenþa
pãmânteanã, de la naºtere pânã la
„plecarea de... dincolo”, cum a zis un preot
maramureºean. Dar tata nu a fost doar
atât... pentru noi ºi pentru cei din jur.

Tata a fost un bãrbat frumos, cu
trãsãturi curate ale chipului în care puteai
citi orice emoþie nerostitã în cuvinte.
Culoarea ochilor sãi de un albastru intens,
dar odihnitor, exprima tot ce era mai
frumos în fiinþa sa: iubea oamenii, poezia,
muzica, având un interesant stil de a-ºi
acompania linia melodicã a cântecelor
sale cu ritmul cadenþat a degetelor mâinilor
prin bãtãi pe un scaun de lemn sau tocul
uºii: „Treceþi, batalioane române,
Carpaþii!” ºi multe alte cântece patriotice.
Cânta minunat la fluier. ªi când umbla cu
uratul, când era mai tânãr, avea fluierul

sub hainã. Parcã-l vãd cum îl scotea ºi
fãcea o probã sã vadã dacã ia bine
melodia. Când oboseala se cuibãrea în
albastrul privirii parcã i se usca ultima
picãturã de viaþã din cãutãtura ochilor. Un
om harnic ºi muncitor care era permanent
preocupat de muncile agricole, arat,
semãnat, cules, cosit ºi adunatul fânului,
aºa cum erau ºi ceilalþi sãteni. În toate
acestea el se orienta ºi respecta credinþele
ºi tradiþiile apucate din bãtrâni. ªtia când
sã are ºi sã semene porumbul, legumele
ºi alte seminþe, ghidându-se dupã fazele
lunii. ªtia când sã taie porcul de Crãciun
ca sã fie fraged. Apoi fiind ºi un viticultor
priceput se apuca la tãiatul viei, la altoitul
pomilor tot la fel.

Era o fire vulcanicã, ca o apã
tumultoasã care bãtea puternic în
zãgazurile sufletului sãu sã se poatã
revãrsa din plin. Aceste adâncuri
nebãnuite erau împãnate cu marea lui
bunãtate ºi dãrnicie, ocrotite cu
înþelepciune ºi rãbdare de mama,
„Ileana mea cea blândã ºi
îngãduitoare” cum îi zicea tata.
Împreunã ne-au ferit de lipsuri, de foame,
frig, ne-au ajutat sã ne înãlþãm în lumina
binefãcãtoare a vieþii pe acest pãmânt în
cinste ºi omenie.

Fiind un bun creºtin, mare iubitor ºi
pãstrãtor al obiceiurilor din bãtrâni, înainte
de sãrbãtorile religioase mari, el se
pregãtea cu sufletul ºi cu trupul ca toþi
creºtinii adevãraþi, dar ne ajuta ºi pe noi
sã înþelegem rosturile acestor pregãtiri
sufleteºti. Îmi amintesc cum se îmbrãca
frumos cu pantalon de stofã croit bufant,
maro, mintean la fel, cãmaºã albã sau
crem, pe cap pãlãrie nouã ºi încãlþat cu
cizme din piele, negre, cu tureatcã înaltã,
strânsã pe picior. ªi-mi plãcea sã merg
alãturi de el pe drum spre biserica
„Sfântul Gheorghe” de pe deal.

Înainte de Crãciun ne învãþa sã
colindãm, pentru urãturã, din Ajunul
Anului Nou, ne pregãtea tot ce era
necesar sã arãtãm ca o adevãratã ceatã
de plugari la ferestrele caselor. La Paºti
ne fãcea scrânciob, iar împreunã cu
mama mergeau la târg ºi ne cumpãrau
haine ºi încãlþãri noi. Ne înnoiam din cap
pânã-n picioare ºi eram tare mândri când
mergeam prin sat, vesteam
„Hristos a înviat!” ºi primeam
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ouã roºii. Toamna pregãtea cu
grijã mesele de pomanã ºi

parastasele pentru cei plecaþi.
Tata a dorit întotdeauna sã vadã un

pod mai trainic peste pârãu în gura uliþei
cãtre bisericã ºi a reuºit sã-l facã împreunã
cu prietenii lui de la petrol. Mai târziu fiind
epitrop în Consiliul parohial al bisericii a
adunat mulþi bani pentru lucrãrile de
reparaþii ºi picturã executate la sfântul
lãcaº. Era mereu alãturi de muncitori ºi-i
zorea ca sã facã lucrãrile trainice ºi de
calitate. Oamenii îl ascultau. Vorbele tatii
erau întotdeauna luate în seamã.

Tata a fost o fire veselã ºi glumeaþã. Îi
plãceau petrecerile care priveau viaþa de
familie, botez ºi nuntã, când împreunã cu
familii din sat, se bucura, jucând ºi chiuind.
Pentru jocurile noastre tradiþionale de pe
valea Slãnicului, hora ºi sârba, unde era
un priceput „dãnþãuº”, avea strigãturi la
comenzile date în timpul jocului.

Sensibilitatea lui cea mare s-a
manifestat ºi în dragostea pentru naturã.
Iubea poezia. ªtia multe poezii sã le
recite ºi la vârsta maturitãþii, chiar ºi mai
târziu. Versurile din Eminescu, Coºbuc
sau Goga erau pe buzele lui. Anotimpul
preferat era toamna, iar poezia lui
Octavian Goga, un avertisment pentru
ceea ce urmeazã: „Vãl de brumã
argintie/Mi-a împodobit grãdina,/Firelor
de lãmâiþã/Li se uscã rãdãcina.” o recita
când venea octombrie.

Mai târziu am descoperit cã bunul
meu tatã scria poezii, când era singur,
numai cu gândurile ºi sentimentele lui. Din
fragedã copilãrie.

 Doamne, câte mai am ascunse în
seiful cu amintiri! Aºa a fost pãrintele meu
Gavrilã Gh. Constantin-Costicã. S-a stins
din viaþã, dimineaþa, în 12 ianuarie 2004.
Binecuvântatã sã-i fie amintirea sa!

1 U.M. 02405 Vânãtori de munte, în baza
cãreia el a primit pensie de veteran de
rãzboi
2 Operativ în perioada 22.06.1941–
31.08.1944.
3 Operativ pânã la 23 mai 1945.

Cu calde mulþumiri
surorii mele Ana,

Maria BILÞIU

Puþin cititã ºi deloc citatã în
bibliografiile ataºate unor monografii,
mai vechi sau mai noi ale vãii Trotuºului
sau ale unor localitãþi de pe aceastã
vale, cartea Studii geografice militare
pe valea Trotuºului, conferinþã cu
proiecþiuni þinutã la Adunarea
generalã a Societãþii Geografice
Române, în seara de 28 martie 1910,
scrisã de maiorul Ernest G.
Solcãnescu, din „Statmajorul General
al Armatei, profesor la ªcoala
superioarã de Rãsboiu” (tipãritã la Inst.
de Arte Grafice Carol Gobl S-r I. St.
Rasidescu din Bucureºti, în anul 1910),
este ea însãºi o prezentare
monograficã ce cuprinde în paginile sale
importante informaþii despre:
descripþiunea fizicã; afluenþi;
comunicaþiuni; consideraþiuni politice;
populaþiune; consideraþiuni economice;
consideraþiuni militare; consideraþiuni
strategice; poziþiuni tactice militare.

Aºa cum se înþelege din titlul cãrþii,
aceasta a avut la bazã materialul
prezentat la o conferinþã, „cu proiecþiuni”
de fotografii, a Societãþii Geografice
Române, la care au participat A.S.R.
Principele Ferdinand (viitorul rege
Ferdinand I) ºi A.S.R. Principele Carol
(viitorul rege Carol al II-lea).

Maiorul Ernest G. Solcãnescu, în
calitatea sa de membru fondator al
Secþiunii geografice militare a
Societãþii Geografice Române,
justificã apariþia acestei cãrþi spunând:
„Am vizitat valea Trotuºului pentru întâia
oarã în anul 1886 cu ocaziunea unei
escursiuni geografice, condusã de
savantul profesor Grigorie Cobãlcescu.
Deºi încã prea tânãr atunci, mi-a rãmas
totuºi o amintire complectã a tot ce am
vãzut, mai ales cã era prima escursiune
de studii ce fãceam într-o regiune
muntoasã.

Mai târziu în anul 1896, când se
construia terasamentele pentru linia
feratã Tg. Ocna – Palanca, afaceri
particulare m-au silit sã rãmân în valea
Trotuºului aproape 30 zile ºi sã vizitez
pe îndelete aproape toate localitãþile
cuprinse între Comãneºti ºi Teþcani (pe
valea Taslãului) ºi Doftana-Palanca (pe

Despre o ineditã prezentare
monograficã a Vãii Trotuºului

din 1910

valea Trotuºului) (…) În 1903, numai
dupã 6 ani, am vizitat din nou valea
Trotuºului într-o escursiune militarã ce
am fãcut împreunã cu ofiþerii
Regimentului Putna No. 10. (…) În fine,
pentru ultima oarã am vizitat valea
Trotuºului în anul 1907 cu ocaziunea
unei cãlãtorii tactice ºi de Stat-major a
ªcoalei superioare de Rãsboiu. Cu
aceastã ocaziune am fãcut o serie de
studii militare, cari mi-au permis a-mi
complecta cunoºtinþele geografice-
militare din aceastã frumoasã ºi
importantã vale.

Din cele ce am vãzut cu ocaziunea
acestei ultime vizite, mi-am fãcut
convingerea cã valea Trotuºului
prezintã un interes foarte mare pentru
studii practice în toate ramurile activitãþii
omeneºti, fie graþie situaþiunii sale
geografice, fie producþiunii solului ºi
subsolului. În aceastã vale progresele
industriei sunt foarte mari ºi variate ºi
constituiesc un câmp foarte vast pentru
orice fel de studii speciale economice”.

Studiul vãii Trotuºului începe cu
urmãtoarele cuvinte: „Valea Trotuºului
este deschisã de râul Trotuº, afluent
al Siretului în cursul sãu inferior.
Geografic aceastã vale este situatã în
Sud-Vestul Moldovei ºi este
marginitã: la Vest cu munþii

Grigore Cobãlcescu
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Oituzului ºi Cicului, care
formeazã frontiera spre
Transilvania, la Nord cu munþii

Tarcãului ce o desparte de valea
Bistriþei ºi a Siretului, cu munþii
Berzunþului ce o despart de valea
Taslãului pânã la Oneºti, iar la Sud cu
munþii Zãbrãuþului ce o despart de valea
Carecnei ºi a Susiþei, afluenþi ai
Siretului. (…) Lungimea totalã a vãii este
de 130 km din care 25 km (1/5) în
Transilvania ºi 105 km (4/5) la noi, din
aceºtia 85 km în judeþul Bacãu ºi 20
km în judeþul Putna”.

În materialul dens ºi cuprinzãtor
al cãrþii, în care apar ºi fotografii inedite,
sunt amintite ºi „cele douã staþiuni
balneare importante aflate în aceastã
vale (a Trotuºului):

a. Bãile Slãnic, pe valea
Slãnicului, la 16 km de Tg. Ocna, au
fost descoperite încã din anul 1827
(astãzi este unanim acceptat cã 1801
este anul descoperirii primului izvor de
apã mineralã, deci ºi al înfiinþãrii staþiunii
Slãnic Moldova – fostã Bãile Slãnic) ºi
au fost date în exploatare regulatã de
cãtre Epitropia Sf. Spiridon din Iaºi încã
din anul 1872.

Astãzi, bogãþia surselor, insta-
laþiunile moderne balneare, marele
confort pe care îl gãsesc suferinzii,
precum ºi clima foarte plãcutã au
contribuit ca aceastã localitate sã fie
foarte mult cãutatã; numãrul vizitatorilor
atinge cifra de 5.000 anual. Acest
numãr desigur va fi mult sporit în
curând, când staþiunea balnearã va fi

legatã cu Tg. Ocna printr-un drum de
fier sau tramvai electric.

b. Bãile Nastasache sau de
„peste vale” în Tg. Ocna sub muntele
Mãgura, proprietatea comunei Tg.
Ocna, cu instalaþii cam vechi, sunt
totuºi vizitate anual de 4-500 vizitatori
strãini. Afarã de aceste bãi sulfuroase,
în Tg Ocna se mai pot face bãi de sare
în instalaþiunile anume ale comunei. Pe
lângã aceste staþiuni balneare, pe valea
Trotuºului la Doftana, Poiana Uzului,
Palanca, Brusturoasa, natura a
împodobit împrejurimile cu splendide
pãduri de brad ºi molift.

Aerul curat, lipsa de curenþi, fac
ca toate aceste localitãþi sã fie
considerate ca localitãþi climaterice de
varã, atât de mult cãutate de
populaþiunea oraºelor. (…) valea
Trotuºului este o regiune de mare

importanþã pentru orice escursionist,
pentru orice vizitator. Mai mult încã, ea
prezintã un vast câmp de cercetãri
practice atât pentru elevii diferitelor
ºcoale cât ºi pentru oricine doreºte a-
ºi cunoaºte þara cu toate bogãþiile ºi
frumuseþile ei.

În concluzia de la finalul prezentãrii
monografice, autorul, cu adevãrat
îndrãgostit de plaiurile trotuºene,
întãreºte cele spuse mai sus: „toþi acei
cari ar dori sã-ºi cunoascã þara, fãrã
mari sacrificii, vor fi complect
satisfãcuþi vizitând aceastã vale, fie ca
distracþiune, fie în interes ºtiinþific.”

Personal cred cã prezentarea
monograficã a maiorului Ernest G.
Solcãnescu, prin puþinele sale pagini,
prezintã o importanþã deosebitã pentru
valea Trotuºului, fiind o radiografie a
locurilor unde se vor desfãºura unele
dintre cele mai crâncene bãtãlii din
Primul Rãzboi Mondial ºi care, mai
apoi, dupã Marea Unire de la 1
Decembrie 1918, lãrgindu-i-se aria ºi
schimbându-ºi poziþia geograficã în
interiorul României Mari, îºi va modifica
puternic structura socialã ºi economicã.

Note explicative:

Grigore Cobãlcescu (1831- 1892) a
fost un geolog ºi paleontolog român,
membru titular al Academiei Române
din 1886. Este considerat creatorul
ºcolii româneºti de geologie ºi
întemeietorul cercetãrilor geofizice din
România.
Harta ºi fotografia din Bãile Slãnic
(Slãnic Moldova) sunt cele prezentate
de maiorului Ernest G. Solcãnescu în
cartea sa.

Ing. Gh. BOGZA
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(urmare din p. 9)
siguranþã aceste lucruri îmi vor rãmâne
întipãrite în memorie ºi le voi folosi, mai
târziu, în vederea educãrii copilului
meu, pentru care îmi doresc sã fiu un
exemplu la fel de frumos, asemenea
pãrinþilor mei.

„Exemplul impresioneazã mai
mult decât ameninþarea” (Pierre
Corneille). În nicio situaþie socialã
sau familialã, ameninþarea nu va
triumfa în faþa exemplului. Acesta

Puterea exemplului parental
este un citat pe care îl atribui, cu tot
respectul, stilului pãrinþilor mei de a
ne educa, de a ne face sã înþelegem
ce este bine ºi ce este rãu, de a ne
îndrepta întotdeauna în direcþiile
potrivite. Ce este ºi mai interesant
este faptul cã, fãrã sã conºtientizam,
ne ataºãm de persoane care au
calitãþi comune cu cei care ne-au fost
sursã de inspiraþie ºi model. Astfel,
la un moment dat,  realizãm cã
partenerul de viaþã seamãnã, la nivel

comportamental, extrem de mult cu
unul dintre pãrinþi. Asta se întâmplã
pentru cã ne gãsim confortabili ºi ne
simþim echilibraþi emoþional în
preajma unor astfel de persoane care
manifestã o personalitate familiarã.
Astfel,  ne regãsim în aceeaºi
stabilitate ºi liniºte ca în perioada
copilãriei, ne simþim în siguranþã ºi
lipsiþi  de pericole, aºa cum ne
simþeam în preajma pãrinþilor, atunci
când eram copii.

Noi, cei mai mici, nu înþelegem
întotdeauna anumite lucruri ºi încercãm
sã le reducem la puterea noastrã de
pricepere. Însã, oricât de complicat ar
fi, tot ceea ce trebuie sã înþelegem este
cã tot ceea ce este în jurul nostru sunt
daruri ale lui Dumnezeu. Acest lucru si-
a propus sã ne înveþe ºi scriitoarea Lisa
Tawn Bergren prin colecþia apãrutã la
Editura Doxologia. Scriitoarea de
origine americanã a încercat sã dea
rãspunsuri unor dileme ale copiilor prin
povestioare atractive în care aratã
mãreþia lui Dumnezeu.

Apariþia unui nou membru în familie
este o bucurie pentru pãrinþi, dar un motiv
de nedumerire pentru fratele mai mare.
Oare pãrinþilor nu le sunt suficientã? Oare
mã vor mai iubi ºi pe mine? Oare îmi va
plãcea de el? Acestea erau doar o parte
din întrebãrile pe care ºi eu mi le-am
pus când am aflat cã voi avea un frãþior.
La momentul respectiv pãrinþii m-au
liniºtit ºi am înþeles cã Dumnezeu ne
iubeºte si de aceea ne-a trimis în familie
încã un copil. Mai târziu însã, mama mi-
a cumpãrat o carte care a clarificat toate
dilemele mele legate de apariþia fratelui
meu. Cartea se numea ,,Frãþiorul ºi
surioara ta sunt darul lui Dumnezeu”. Un
pui de urs polar – fetiþã – se pregãtea sã
devinã sorã mai mare. Într-o dimineaþã
de duminicã, când familia se pregãtea
sã meargã la bisericã, micuþa îºi întrebã
mama dacã îl pot lua cu ei ºi pe bebele
cel nou, iar mama, cu blândeþe, i-a

Frãþiorul ºi surioara
ta sunt darul lui

Dumnezeu
de Lisa Tawn

Bergren
rãspuns cã oricum el vine, deoarece încã
este în burtica ei. Drumul spre bisericã
a fost prilejul ca puiuþul sã adreseze
pãrinþilor o mulþime de întrebãri legate
de venirea lui bebe. Rãspunsurile
pãrinþilor au fãcut-o sã înþeleagã ce rol
important va avea ea în viaþa noului bebe.
De asemenea, a înþeles cã în orice
familie, copiii sunt darul lui Dumnezeu.

Când am primit aceastã carte am
fost foarte fericitã, iar citind-o am
înþeles ce mult m-a iubit Dumnezeu
pentru cã mi-a dat un asemenea dar.
Acest cadou minunat este nepreþuit ºi
trebuie sã-i dau iubirea pe care inima
mea o þine pentru el în seiful ascuns.
Un frate poate sã îþi devinã cel mai bun
prieten, un prieten cãruia nu vei fi nevoit
sã îi plãteºti în schimbul ajutorului
primit, sã îi dai explicaþii. Va fi mereu
omul pe care sã te bazezi, primul pe
lista ta de apeluri ºi ultimul din lume
care þi-ar vrea rãul. Ce pot spune
despre fratele meu? Ei bine, pentru
mine reprezintã o parte din viaþa mea,
ca o patã de culoare pe sufletul meu,
chiar dacã uneori este obraznic, ºtiu
cã un dar nu este frumos sã-l refuzi ºi
trebuie sã te bucure mereu.

Desiderata
(Cele ce sunt de dorit)

de Max Ehrmann
Mergi cu calm prin zgomote ºi grabã
ºi aminteºte-þi câtã pace ar putea fi în
liniºte. Fã tot posibilul sã te înþelegi
bine cu toatã lumea, fãrã a te supune
în vreun fel. Spune adevãrul încet ºi
clar ºi ascultã-i pe ceilalþi, chiar ºi pe
cei plicticoºi ºi pe ignoranþi, pentru cã
au ºi ei povestea lor.
Evitã persoanele zgomotoase ºi
agresive, ele sunt insulte aduse
spiritului. Dacã te compari cu ceilalþi
poþi deveni înfumurat ºi amar;
întotdeauna vor fi persoane mai bune
ºi mai rele decât tine. Bucurã-te de
împlinirile tale, oricât de mici ar fi
acestea; ele sunt adevãrata avere în
aceastã viaþã schimbãtoare. Învaþã sã
fii precaut pentru cã lumea este plinã
de înºelãciune. Dar asta sã nu te
împiedice sã vezi virtutea acolo unde
existã, multe persoane se zbat pentru
idealuri înalte ºi peste tot viaþa e plinã
de eroism. Fii tu însuþi. ªi, cel mai
important, nu te preface cã þii la cineva.
Nu fi cinic în iubire. Adunã cu grijã
experienþa anilor ºi renunþã de bunãvoie
la tinereþe. Întãreºte spiritul ca sã te
apere în faþa nenorocirii. Dar nu te lãsa
amãgit de iluzii. Multe temeri se nasc
din obosealã ºi singurãtate. Dincolo
de disciplina necesarã, fii blând cu tine
însuþi. Eºti creat de Dumnezeu, aºa
cum sunt ºi copacii ºi stelele; ai dreptul
sa fii aici. Fii în relaþii bune cu
Dumnezeu, oricare ar fi munca si
aspiraþiile tale, pãstreazã-ti sufletul curat
în agitaþia confuzã a vieþii. Lumea e totuºi
frumoasã, cu toata perfidiile ei, cu toate
înºelãciunile ºi visele ei sfãrâmate. Fii
atent. Încearcã sã fii fericit.

Maria CHIRILÃ (10 ani)
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„Interesante creionãri ale
atmosferei psihice din rãzboiul
pentru întregire, ale unui ochi ce ºtie
sã surprindã dramaticul ºi sã dozeze
rece umanitatea, sunt în «File rupte
din cartea rãzboiului» de Gh. I.
Brãtianu. Portret moral inedit al lui
Ionel Brãtianu. Se povesteºte
anecdota care va forma tema din
«Catastrofa» lui Liviu Rebreanu.” –
George Cãlinescu, Istoria literaturii
române

Gheorghe I. Brãtianu (1898 – 1953)
a fost un istoric, om politic român,
profesor universitar, membru al
Academiei Române. Era fiul lui Ion
(Ionel) I. C. Brãtianu ºi al prinþesei
Maria Moruzi-Cuza, vãduva lui
Alexandru Cuza. ºi nepotul lui Ion C.
Brãtianu1.

Dupã intrarea României în rãzboi,
la 15 august 1916, Gheorghe I.
Brãtianu, în vârstã de 18 ani, s-a înrolat
voluntar, fiind încorporat la Regimentul
2 Artilerie. În perioada 10 octombrie
1916 – 31 martie 1917 a urmat cursurile
ºcolii de ofiþeri de rezervã de artilerie,
la Iaºi, iar la 1 iunie 1917 a fost avansat
la gradul de sublocotenent. Acesta a
participat în calitate de artilerist la
luptele din vara anului 1917 din
punctele: Valea Slãnicului, Coºna,
Cândea ºi Cireºoaia, în ultimul loc fiind
ºi rãnit iar dupã însãnãtoºire a ajuns
din nou pe front, în Bucovina. Referitor
la experienþa de pe front, Gheorghe I.
Brãtianu ºi-a expus-o în cartea „File
rupte din cartea rãzboiului” ,
publicatã în anul 1919 la editura
„Cultura Naþionalã”, Bucureºti.

În anul 1924 a devenit profesor la
catedra de istorie universalã a
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaºi. Ulterior a ocupat postul de
director al Institutului de Istorie
„Nicolae Iorga” din Bucureºti. Pe teren
politic a avut o activitate intensã,
implicându-se cu prilejul marilor decizii
referitoare la Basarabia, Bucovina

Gheorghe I. Brãtianu, combatant,
pe Valea Slãnicului, în 1917

Transilvania, premergãtoare ºi din
timpul celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial.

Cartea a structurat-o în urmãtoarele
capitole: Faptã ºi poveste, 8 august
1916, Soarta Serbiei, Defilare, 1917.
Spre luptã , În tranºee, Bãtãlia
nevãzutã, Pe Coºna, Contraatacul,
În baterie, Sânge ºi cernealã, Quo
Vadis, Cenuºe ,  În pãdure,  Tren
sanitar , Armistiþiu , Suceava ,
Steagurile, Întoarcere. Din acestea
am selectat doar pasajele ce fac
referire la Valea Slãnicului ºi
împrejurimi:

Valea Slãnicului
„26 Iulie (pag 57): Din greul nopþii

a început furtuna ºi valea liniºtitã
clocoteºte de zgomot. În bubuitul
neîncetat de tunuri ascunse, se
încruciºeazã prin aer vâjâitul ºi urletul
obuzelor. Cu bâzâit ameninþãtor de
viespi aprige, supãrate, avioanele
nemþeºti se rotesc deasupra noastrã.
O pasãre de pradã zboarã chiar acum
peste vale; soarele îi presarã cu aur
aripele pe cari se întipãreºte crucea
neagrã cu capete lãþite – crucea de fer
ºi de moarte. La noi, nimeni nu miºcã,
fiecare cautã umbrã de tufiº; ºtim doar
cã în urma „porumbeilor” zbârnâitori
vor roi peste dealuri norii albi sau
fumurii, din al cãror fulger stropeºte
ploaia grea a gloanþelor. Iatã, duºmanul
s-a depãrtat, a pierit ca un punct galben
în zare ºi acum numai urechea mai
prinde veºtile luptei. Vijelia nevãzutã
ne zguduie puternic. În vãzduh vâjâie
ºi þipã sãlbatec glasuri din altã lume.
Explozii cutremurã aerul, rupând, la
intervale, urletul prelung al obuzelor; din
când în când, o tufã de fum negru sau
roºcat rãsare printre copaci sau un stâlp
de þãrânã ºi praf þâºneºte lângã
ºoseaua Slãnicului. Dar vântul le
risipeºte numaidecât, ºi taina bãtãliei
nevãzute care frãmântã pustiul cu
furtuna ei de zgomote se lasã din nou
pe suflet. […]

27 Iulie (pag 61): S-a isprãvit, ne
retragem. Sub potopul de obuze,
ºanþurile s-au fãcut morminte, pãmântul
ºi-a înghiþit apãrãtorii. Tot mai aproape
se ridicã, pe creste, copaci uriaºi de
fum, loviturile duºmane. Coborâm, cu
caii la mânã, prin râpa pârâului care se
prãbuºeºte în vale. Peste un ceas,
dealul acesta va fi al vrãjmaºului, încã
o bucatã de pãmânt ruptã din trupul þãrii.
Am pierdut-o noi, noi... Pe ºosea,
lângã Slãnic, bateriile noastre se scurg
repede, uruind, în trapul cailor, în
bubuiturile de trãsnet al obuzelor grele
ce spintecã valea. Unul a cãzut în apã;
talazuri se ridicã, stropind, din râul lovit.
Iar noi coborâm în asfinþit, spre umbrele
vãii, sã ne ascundem durerea
înfrângerii. Suntem învinºi, cine ºtie
unde se va putea opri retragerea? În
urma noastrã, rãscolind pietriºul, obuzul
nemþesc azvârle, ca o batjocurã,
bolovani peste fugarii risipiþi…

Pe Coºna. 28 Iulie (pag. 65): În
arºiþa amiezii ne cãutãm drumul printre
tufe, veºnicul tufiº ce ne înghite
deopotrivã suferinþa ºi avântul. Drumul
strategic ºerpuieºte prin pãdure, spre
creasta Coºnei ce se ridicã drept turn
în cetatea de dealuri pe care o apãrãm.
Acum ne-am vârât într-o potecã
îngustã, poticnind peste rãdãcini. Vuiet
de glasuri rãzbate pânã la noi, ne
ridicãm încet spre coama dealului. Iatã-
ne iarãºi în drum, orbiþi o clipã de
luminã. În jurul nostru este
învãlmãºealã ºi zgomot. Infanteriºti
zãpãciþi aleargã fãrã rost de colo pânã
colo. „Unde-i comandantul Brigãzii? –
„Îi mort, nu ºtiu, ne-o prãpãdit!”–„Dar
colonelul de la artilerie?”–„Prizonier,
vai, nu ºtiu, ne-o dat gata”. Bluzele
ofilite de soare, albite de praf au
culoarea nisipului, feþele sunt obosite
ºi speriate. Un om vine alergând prin
mulþime: capul îi este înfãºurat în cârpe
pãtate de sânge, mânile catã spre cer.
„Fraþilor, urlã cât îl þine gura,
m-a ucis ne-emþii!” În þipãtul
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lui de durere se amestecã plâns de
copil. Simþim cum în jurul nostru îºi
întinde aripele nevãzute panica, spaima
fãrã nume a oºtilor, oarbã ºi tâmpitã,
fãrã rost sau înþeles.

Dar glasuri nouã, poruncitoare,
strãbat gãlãgia. Cãpitanul francez,
scurt, uscat ºi negricios, a ieºit parcã
din pãmânt. Þipã, rãstit, amestecând în
româneasca lui stricatã suduieli strãine:
„Taº din gur, magar, idiot, taº din
gur! Il va tout chambarder (El va
întoarce totul cu capul în jos, trad. n.),
ce crétin!” Un cãlãreþ rãsare la trap
din cotitura drumului: un cãpitan român.
Fãrã a se opri, se repede spre rãnitul
care urlã în neºtire ºi-1 izbeºte în plin,
sãlbatec. Cu un gemet înfundat, omul
tace. [...] Am ajuns pe coasta cealaltã.
În mijlocul drumului, cu binoclul la ochi,
comandantul Brigãzii de infanterie ºi
colonelul nostru urmãresc lupta.
Statele-majoare s-au întrunit, petliþe
negre ºi roºii stau amestecate. Dealul
se lasã în jos, spre râpele prãpãstioase
ale Vãii Lupului ºi creasta Cândei, pe
care drumul rusesc se încolãceºte prin
tufe, astupat, într-un loc, de stârvuri
de cai. Mai departe, sub cerul senin,
þinutul se desfãºoarã ca o hartã. În
faþã, poienele presãrate de arbori rari
ale Muncelului, lãsând sã se ridice în
fund profilul pãduros al Ungureanului.
Dincolo de Iordogatu, dealurile se suie
spre munþii vineþi, cari închid zarea cu
umbre uºoare, albãstrii. Spre stânga,
pãdurile se lasã în valuri verzi spre
valea strâmtã a Oituzului, pe care se
înºirã Grozeºtii ºi Herãstrãul. [...]

Soarele coboarã încet spre Apus,
scãldând crestele în sânge. Pe Coºna
s-a deslãnþuit vijelia. Din toate
unghiurile zãrii, tunuri de toate calibrele
bat dealul ce se clatinã, sub prãbuºirea
grãmezilor de oþel. Lipiþi de pãmânt, de-
abia mai ridicãm ochii spre cer. În
ºuierãturi ameninþãtoare, ºrapnele
crapã deasupra noastrã, luminând
feþele trase de spaimã cu fulgerul
spargerii. Cu ropot de grindinã,
gloanþele stârnesc praful ºi crengile
rupte. Adesea, dupã ce trãsneºte peste
noi, capul proiectilului coboarã vâjâind
ºi muºcã, spãrgându-se, prin tufiº. Nici
un adãpost, nici un ºanþ: colbul ridicat

de explozii pluteºte ca o negurã.
Vârtejuri fumurii aruncã pietre ºi
bulgãri, izbucnind în sus, spre norii negri
ºi grei ai obuzelor brizante. Suntem
zguduiþi pânã în adâncul firii, de-abia
de putem, pe furiº, sã mai rãsuflãm
fumul acru ºi prãfuit. [...]

31 Iulie: Dumnezeu ne-a ascultat;
ieri-searã Vânãtorii de Munte au rãzbit
la Cireºoaia. Vrãjmaºul se retrage.
Soarele biruinþii a rãsãrit peste noi.
Bateria întâia sã schimbe de poziþie,
sus, la creastã! Telefonul zbârnâie de
nerãbdare. Înainte! În aerul viu al
dimineþii pluteºte parcã duhul izbândei

înaripate ce ne mânã spre culmi. Caii
trag puternic tunuri ºi chesoane
înhãmate în pripã. Mai sus, fiecare pas
recucereºte o palmã de pãmânt
strãmoºesc, ºterge urmele pângãririi
vrãjmaºe. Lângã noi, un pluton se
desfãºoarã în trãgãtori, vântul aduce
vuiet de goarne ºi de urale. În faþã,
pãdurea tace; crestele s-au golit de
duºmani. Câteva împuºcãturi se mai
rãtãcesc prin tufiº. Tot mai aproape,
lângã vârful Coºnei, rãsunã
îmbãtãtoare, poruncitoare, goarnele
asaltului. Uitate nopþile nedormite,
oboseala, grijile covârºitoare ale zilelor
trecute; urcãm, într-o bucurie fãrã
margini, spre înãlþimile recucerite. Iatã
vechile poziþii: poteca e plinã de

încãrcãtoare, de mãºti, de arme. Din
loc în loc, pete de sânge s-au închegat
în lutul galben. Hârtii, ºepci rotunde,
mantale zac, rupte, printre crengi. De-
a curmeziºul drumului, cu faþa de
cearã, întâiul mort ni se întinde la
picioare: un bavarez cenuºiu. Fâºia
unui fanion galben ºi roº atârnã de
crengi. Cãlcãm peste baionete, peste
coifuri greoaie, ocolind granatele de
mânã risipite în graba fugii. Prin
sãpãturi, lopeþi ºi târnãcoape au rãmas
pe urmele fugarilor, iar petele roºii tot
mai dese ºi-au scris povestea. Copaci
rupþi ºi trãsniþi s-au prãvãlit pe cãrare;
obuzele noastre n-au fost trase în
zãdar. Ne mirã numãrul de mãºti
împotriva gazelor cari stau
împrãºtiate; pe cât ºtiu, noi n-am tras
cu gaze, dar se vede cã i-a înnebunit
bombardamentul. Aproape de noi, o
goarnã începe cântecul înaintãrii. Prin
tufiºe, un lanþ de trãgãtori împuºcã în
vale. Am ieºit într-o poianã, plini de
avânt rãzbunãtor; de pe dealul Cândei,
din faþã, ne primesc focuri de puºcã.

1 August: S-a hotãrât: la ceasurile
15 va începe pregãtirea atacului pe
coasta Cândei, care ne stã în piept ºi
ne opreºte înaintarea. Prin tufiºul des,
oamenii aºeazã proiectile lângã tunuri,
uitându-se pe furiº, printre crengi, la
creasta vrãjmaºe din faþã. Jos în vale,
prin râpi, pedestrimea aºteaptã
semnalul. [...]

2 August: Asaltul de ieri a dat greº.
Zadarnicã a fost silinþa pedestrimii sã

urce zidul stâncos al Cândei. Mitraliere
ascunse au secerat, ºi aripile avântului
s-au frânt, lãsând doar morþii prin râpi.
Totuºi, ce lesne va fi fost, pe hartã, de-
a se lua dealul... Cu dor aprig de
rãzbunare s-a cãutat locul de unde au
pornit loviturile. Din frunziºul unde se
adãposteºte bateria se zãresc pe
creasta din faþã bordeie pãrãsite,
sãpate în iarnã de ruºi. Nu vor fi
acestea acum vizuinele vrãjmaºului?
Întrebare, pe care tunul numai o poate
dezlega.

3 August: M-am întors de pe Coºna,
cu un ofiþer francez. Am mers pânã la
drumul care desparte sectorul
infanteriei de acel al cavaleriei
descãlecate. Pe dreapta,

Gheorghe I. Brãtianu



23NrNrNrNrNr. 1. 1. 1. 1. 15 / 20 iulie 20205 / 20 iulie 20205 / 20 iulie 20205 / 20 iulie 20205 / 20 iulie 2020

I s t o r i e

I s t o r i e

pedestrimea ºi-a fãcut
ºanþuri adânci, în cari se

poate sta în picioare. Dincolo de drum,
însã, într-o nepãsare sfidãtoare,
cãlãreþii au zgâriat numai pãmântul,
adãpostindu-se în prea vestitele „mãºti
individuale”. Cum se vor împotrivi
urgiei calibrelor grele, pe care noi am
încercat-o? […]

21 August: Lupta s-a înþepenit în
tranºee ºi sârme ghimpate. Chiar în
vâlceaua în care ne-am oprit, lângã
Vrânceanu, se poate urmãri prefacerea
care va schimba încãierarea repede a
bãtãliei în asediu lung ºi încet. Adãpostul
nostru va fi întâi o groapã peste care se
întinde o foaie de cort, adãpost
neîndestulãtor împotriva ploii. Pe urmã,
straturi de bârne încruciºate ne vor
acoperi, ca sã ne fereascã de gloanþe ºi
de schije. Nu va trece mult ºi se vor aºeza
pereþii de scânduri, cu uºi ºi ferestre
scoase din dãrâmãturile oraºului. Sub
apãrarea bârnelor, peste cari se vor
îngrãmãdi straturi groase de pãmânt bãtut,
cortul pribegiei noastre militare va deveni
o casã, în care vom sta, chiriaºi fãrã
termen, pânã la împlinirea ursitelor
noastre pe aceste meleaguri [...]

Inspecþie în sector, prin pãdure. Ne
strecurãm prin râpi ºi vâlcele, pe poteci
înguste în spatele tranºeelor. Am ajuns
la ruºi. Chipuri strãine ne înconjoarã.
Aci un uriaº, cu ochii albaºtri ºi pãrul
bãlai, aproape albicios, colo un pitic cu
ochii lungi, traºi spre tâmple, cu obrajii
ieºiþi ºi pielea cafenie – figurã clasicã
a omenirii din centrul Asiei sau din
Extremul Rãsãrit. Îi strigãm în glumã:
Kitaiski? (Chinez? trad. n.) Râde ºi
îºi aratã dinþii ascuþiþi, de sãlbatec.

Sunt încã bine îmbrãcaþi: bluzele
întregi, comode, curele nouã, cizme înalte
ºi mlãdioase. Au coifuri ca ale noastre,
dar în locul pajurei împãrãteºti, pe care
a smuls-o viforul Revoluþiei, o mânã
stângace le-a zugrãvit pe frunte un cap
de mort ºi douã fluiere încruciºate.
Vecinii noºtri fac parte dintr-un batalion
al morþii, unitate aleasã din mulþimile
zãpãcite de marea prefacere, pentru a
se jertfi, ca pildã, la nastuplenie
(ofensivã trad. n.), în asaltul apropiat
împotriva liniilor duºmane. Ne uitãm la
ei cu luare-aminte, nu fãrã îndoialã. În

acest detaºament de sacrificiu,
nu mai e nici o unitate, nici o
urmã a spiritului comun de luptã
ºi de abnegaþiune care face
tãria unei oºtiri. […]

Iatã ofiþerii: doi bãieþi tineri,
cãrora urgia egalitarã nu le-a
smuls încã insignele cusute pe
umeri. Vorbesc o franþuzeascã
stricatã, pe care o mai
amestecã cu vreun cuvânt
nemþesc. ªi la ei aceeaºi
obosealã, aceeaºi nedumerire
a rãzboiului pe care nu-1 mai
înþeleg. Noi ne apãrãm
pãmântul, sãrãcia, nevoile,
chemarea însãºi a neamului; ei
stau alãturi de noi, fãrã sã ºtie
pentru ce au pornit, pe cine
slujesc, pentru ce sã se mai
jertfeascã. Unul din ei, mai
sincer, destãinuieºte fãrã nici o
ruºine unui camarad al nostru
ce tovãrãºie îl leagã de
subordonatul sãu: Hier, lui
homme, moi femme. Demain...

Iar ca un semn al vremii, ni se aratã
la o cotiturã, printre brazi, cu barba
roºcatã sub cozorocul ºãpcii mototolite,
gradatul evreu, purtãtorul de cuvânt al
comitetului atotputernic, al sovietului, care
hotãreºte soarta armatei ºi cãlãuzeºte
paºii Revoluþiei. Suntem lãmuriþi. Frontul
nostru nu se poate rezema pe experienþe
politice ºi sociale. Ce vor face mâine, în
ceasul greu, oameni dezbinaþi pe cari nici
o putere ºi nici o convingere nu-i vor mai
þinea împreunã, în bãtãlia ucigãtoare a
armelor? [...]

Ultimul asalt, la Cireºoaia, a fost
extrem de greu ºi de sângeros. Prin
desiºul nepãtruns al pãdurii, pregãtirea
artileriei nu s-a putut face îndeajuns, iar
când infanteria a pornit la ora hotãrâtã,
reþelele de sârmã erau întregi ºi
mitralierele duºmane neatinse. Pe
frontul regimentului din Bacãu, una din
ele, cu deosebire, secera cumplit. În jurul
ei câþiva honvezi bine adãpostiþi ºi
îndãrãtnici opreau în loc înaintarea. Zeci
de oameni, ofiþeri din cei mai viteji, au
cãzut pradã tragerii ucigãtoare a acestei
maºini infernale. În sfârºit, un grup mai
norocos, cãlãuzit de un sergent hotãrât,
întoarce poziþia; sub loviturile lor,

1 Ion I. C. Brãtianu ºi Gheorghe
I. Brãtianu, Aspecte ale relaþiilor
dintre tatã ºi fiu; Aurel Pentelescu,
Centrul Cultural Piteºti ºi Valeriu-Florin
Dobrinescu; Gh. I. Brãtianu –
documente biografice, în Confluenþe
istoriografice româneºti ºi euro-
pene. 90 de ani de la naºterea
istoricului Gheorghe I. Brãtianu
(coord. Victor Spinei), Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaºi, 1988, p.
365 ºi 366.

Grupaj realizat de
Andrei Mihail BORDEA

apãrãtorii se prãbuºesc peste mitraliera
înþepenitã. A mai rãmas totuºi unul: ridicã
mânile spre cer ºi strigã prin larma care
îi înconjoarã: „Nu daþi, fraþilor, cã ºi eu
mi-s român”. Sergentul însã nu-ºi mai
stãpâneºte furia: – „Acu þi-ai adus
aminte cã eºti român!”, îi rãspunde cu
o înjurãturã zdravãnã. ªi granata
aruncatã cu sete sfãrâmã în bucãþi
mitraliera ºi pe apãrãtorul ei. Dintre toate
tragediile uriaºei încãierãri, nu este oare
aceasta cea mai sfâºietoare?”
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Ceea ce voi expune în cele ce
urmeazã nu se doreºte a fi o definire
exhaustivã a morþii, nici o explicaþie a
ceea ce înseamnã moartea cuiva, ci
este o abordare strict personalã a
felului în care eu am perceput moartea
tatãlui meu ºi efectele pierderii acestuia.
De asemenea, atunci când mã voi referi
la moartea, la dispariþia, la pierderea
tatãlui, voi avea în vedere doar aspectul
lumesc, pãmântesc, al trupului. Nu voi
face referire aºadar la viaþa spiritualã,
de dincolo de moarte. Trãiesc cu
speranþa cã sufletul lui este bine, cu
nãdejdea Învierii ºi a reîntâlnirii cu el
dincolo de aceastã lume. Fãrã a mã
mândri, simt ca un privilegiu credinþa în
care m-am nãscut ºi am fost crescutã,
fãrã de care nu aº fi putut sã înþeleg
sau sã accept trecerea la cele veºnice
a tatãlui meu.

Deºi sunt conºtientã ºi împãcatã
cu faptul cã aceasta a fost voia lui
Dumnezeu, e natural sã sufãr pentru
pierderea lui ºi ºtiu cã este o suferinþã
egoistã, admit cã nu plâng pentru el, ci
plâng pentru mine, este durerea pe care
eu o simt, durerea de a nu îl mai vedea,
de a nu-l mai putea îmbrãþiºa, plâng de
dorul de a avea tatã.

Este extrem de greu sã descrii în
cuvinte ce simþi atunci când îþi moare
pãrintele. Pentru mine, pierderea tatãlui
meu se rezumã ca fiind o pierdere a
unei pãrþi din mine. E dificil sã poatã
înþelege cineva durerea care se simte.
Numai cei ce au trecut prin aºa ceva
îºi pot imagina ºi resimþi sentimentul
sfâºietor al dispariþiei din aceastã viaþã
a cuiva atât de apropiat. Dar poate cã
nici aºa, întrucât suntem diferiþi ºi
simþim diferit, în funcþie de relaþia pe
care am avut-o cu cel pe care l-am
pierdut, în funcþie de sensibilitatea
fiecãruia. Nu existã nici resemnare, nici
cuvinte de consolare în momentul
acela, în ciuda bunelor intenþii pe care
ceilalþi le au faþã de tine. Existã doar
puterea pe care þi-o dã Dumnezeu sã
accepþi ºi sã trãieºþi cu aceastã
pierdere.

În ceea ce mã priveºte, mare parte
din suferinþã s-a consumat de fapt cu
mult înaintea decesului propriu zis al
tatãlui meu, odatã cu aflarea
diagnosticului, când ºtiam de
ameninþarea care plana asupra lui.

Mãsura pierderii pãrinþilor
La început, vestea aceasta m-a

fãcut sã simt cum se prãbuºeºte totul
ºi cum mã prãbuºesc eu însãmi, am
fost ca prinsã într-un vârtej din care nu
puteam ieºi, copleºitã de o multitudine
de sentimente, cuprinsã de o neputinþã
groaznicã, nu am ºtiut cum sã
reacþionez, ce sã îi spun sau ce era de
fãcut mai departe.

Ziua mi-o petreceam preocupatã
de rutina cotidianã, îmi alungam
conºtientã orice gând negativ ºi
încercam sã pretind cã nu s-a întâmplat
nimic, cã sunt acceaºi persoanã veselã

ºi cã nimic nu s-a schimbat în vieþile
noastre. Pe de o parte protejam copiii,
cãci am considerat cã ar fi o traumã
pentru ei sã mã vãdã plângând, însã,
pe de altã parte, cred cã tocmai pe
mine mã protejam. Nici faþã de tata nu
m-am exteriorizat mai mult. Deºi a ºtiut
de la început diagnosticul, nu mi-a fost
niciodatã uºor sã discut cu el acest
subiect, probabil de teamã sã nu devin
prea sensibilã sau pentru cã pur ºi
simplu nu am dorit sã îl situez într-o
discuþie în care s-ar fi simþit
inconfortabil. Dimpotrivã, întreaga
familie l-a încurajat tot timpul ºi ne-am
arãtat în faþã lui puternici pânã la final,
cãci el avea nevoie sã fim tari alãturi de
el, sã simtã cã are alãturi de cine sã
lupte. Aºadar, tot ce þinea de boala lui
era discutat în familie doar referitor la
tratamentul pe care îl avea de urmat ºi
niciodatã de finalitatea acesteia.

Noaptea însã devenea un chin
pentru mine, cãci în liniºtea ei îmi
auzem disperarea. Era momentul meu
de refulare, momentul în care fãceam

faþã realitãþii fãrã voia mea. Cu sufletul
bulversat de sentimente – regrete,
revoltã, furie, neputinþã, frustrare,
vinovãþie, cu un amalgam de gânduri ce
se rostogoleau cu repeziciune, mã
perpeleam pânã dimineaþã, sperând cã
somnul îmi va oferi mãcar temporar
liniºte ºi uitare.

Ulterior am încercat sã îmi recapãt
treptat echilibrul, sã redobândesc
credinþa. Am cãutat tratamente
salvatoare, m-am documentat nopþi
întregi, am citit, am aºteptat ºi m-am
rugat sã se întâmple minuni. Am trãit
totodatã conºtientã de faptul cã
Dumnezeu este singurul care poate sã-
l salveze ºi am avut în minte la fel de
clar convingerea cã planurile Lui sunt
superioare dorinþelor ºi suferinþelor
noastre.

M-a consolat mult timp gândul cã,
spre deosebire de multe persoane care
ºi-i pierd pe cei apropiaþi, eu am fost
norocoasã pentru cã am ºtiut ce se va
întâmpla, am avut oportunitatea de a-
mi lua rãmas bun, am avut timp sã mã
obiºnuiesc cu ideea dispariþiei lui. Aºa
s-a fãcut cã în ultima perioadã a
existenþei tatãlui meu, am petrecut mai
mult timp împreunã încercând parcã sã-
mi fac rezerve, sã-mi conserv mai multe
amintiri. Am avut momentele noastre ºi
chiar am avut ocazia sã discutãm câte
ceva despre despãrþirea ce avea sã aibã
loc. Totuºi, subiectul morþii a fost pânã
la final un subiect tabu, iar în momentul
de faþã încã nu ºtiu dacã regret sau nu
acest lucru.

Referitor la sfârºitul lui, ceea ce
nu am anticipat niciodatã a fost cã mã
voi izbi de cea mai teribilã experienþã
de pânã acum din viaþa mea. Atunci
când suferinþele lui fizice au atins
apogeul, lucrurile au luat o turnurã
neaºteptatã. Din copilul care ºi-a dorit
sã îl aibã pe tatãl sãu alãturi cât mai
mult timp, care a considerat cã orice
zi în plus reprezintã un câºtig, am ajuns
sã mã rog la Dumnezeu sã îi elibereze
sufletul. Este cumplit sã te rogi ºi în
acelaºi timp sã ai un puternic sentiment
de vinovãþie pentru cã o faci.

Când inevitabilul a avut loc, nici nu
am putut ºi nici nu am avut timp sã simt
cu adevãrat durerea. Am fost
ca într-un vis, cã ºi cum ceea
ce se întâmplã în jur nu are
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loc cu adevãrat. Am încercat
sã fiu tare pentru mama,
pentru fratele meu, pentru

copii ºi mi-am reprimat sentimentele
mult timp.

Mi-a fost tare greu sã îmi imaginez
viaþa fãrã tatãl meu, mi-a fost mai facil
sã pretind cã nu s-a întâmplat, sã îmi
abat gândul în permanenþã cu altceva.
Pe mãsurã ce am început sã accept,
am fãcut ºi paºi spre vindecare. Este
foarte grea durerea pierderii, însã ºi
încercarea de a amâna suferinþa s-a
dovedit a fi cu atât mai epuizantã.

Pe mãsurã ce timpul a trecut, am
început sã mã dezmorþesc ºi mi s-au
dezmorþit ºi sentimentele. A fost cã
dupã o anestezie. Am ºtiut mereu cã
va durea, dar nu am ºtiut cât de rãu
pânã când nu am simþit cu adevãrat
cum e sã trãiesc fãrã el. Cuvântul
„niciodatã” s-a transformat într-o sabie
care rãneºte necontenit.

Cele mai grele zile se dovedesc a
fi tocmai zilele de peste an care ne
creau fericire, care ne aduceau
împreunã: zile de naºtere, sãrbãtori,
sau când vreau sã împãrtãºesc bucurii
cu el. Nu cred cã va mai exista vreun
eveniment de care sã mã bucur plenar,
fãrã sã trãiesc cu regretul cã nu este
alãturi de noi. În egalã mãsurã, îi voi
simþi lipsa ºi atunci când voi avea nevoie
de sfatul ºi sprijinul lui, când voi
întâmpina dificultãþi. Trãiesc însã cu
speranþa cã mã va ajuta dintr-o altã
dimensiune, cã va continua sã îmi fie
povãþuitor.

Sunt momente când sunt bine,
când cred cã mi-am revenit, cã sunt
puternicã ºi stabilã emoþional. Însã
poate fi doar o stare trecãtoare, pentru
cã, în momentul în care mã izbesc de
o amintire, ajung sã recad în aceeaºi
durere ºi sã realizez cã orice lucru îmi
aminteºte de el ºi îmi poate crea
suferinþã: poate fi o simplã melodie dar
pe care l-am auzit cândva fredonând-o,
sau o expresie pe care o folosea, sau
când vãd cana din care obiºnuia sã bea
cafeaua, sau când zãresc pe stradã o
fatã cu tatãl ei sau nepoþi care se
bucurã de prezenþa bunicului în viaþa lor.

Vine un timp însã când realizezi
cã viaþa merge înainte ºi trebuie sã te
bucuri de ea. Eu am simþit cu adevãrat
acest lucru în momentul în care mi-am
dat seama cã încã pot râde copios,
chiar ºi referitor la tata, când am
surprins o discuþie între copiii mei.

Bãieþelul mic (1 an ºi 9 luni) îi spune
surorii mai mari (4 ani ºi 2 luni) în felul
lui, bebeluºesc, cã bunicul nu este la
el în camerã, cã a plecat cu maºina,
însã fetiþa îl corecteazã spunându-i cã
la Dumnezeu doar cu racheta ar fi putut
ajunge.

Am învãþat, de asemenea, cã nu
trebuie sã fiu tare mereu, chiar dacã
am credinþa cã sufletul lui este bine,
am învãþat cã plânsul este eliberator,
cã suferinþa este mai uºoarã atunci
când þi-o exprimi ºi e împãrtãºitã cu cei
aproapiati, îndureraþi ºi ei de aceeaºi
pierdere. Aceastã suferinþã nu trece
niciodatã, doar înveþi sã trãieºþi cu ea.
Rãmâne cã o ranã gata sã sângereze.
Ce bine însã cã Dumnezeu ne-a dãruit
ºi capacitatea de a uita, de a fi alinaþi
mãcar temporar!

Ceea ce s-a dovedit a fi cu
adevãrat vindecãtor pentru mine este cã
am învãþat sã trãiesc cu spiritul tatãlui
meu înãuntru, îl port mereu în gând ºi
îmi imaginez ce ar face dacã ar fi cu
mine, cum ar reacþiona, ce ar spune. În
felul acesta îl simt aproape de mine, îl
aud ºi îi vãd chipul râzând.

În plus, amintirile frumoase nu sunt
îngropate în suspine ºi amãrãciune, ci
sunt în permanenþã vii. ªi chiar dacã
ele îmi amintesc mereu de cât de greu
îmi va fi fãrã prezenþa tatãlui, mã
învioreazã ºi îmi aduc fericire în acelaºi
timp .

Este o certitudine cã nimic nu va
mai fi la fel ºi cã m-am schimbat odatã
cu acest eveniment. În ciuda vârstei
mele, când vine vorba de trecerea la
cele veºnice a tatãlui meu, încetez sã
fiu femeia maturã de 32 de ani, ci devin
subit copilul care ºi-a pierdut tatãl.
Aceastã experienþã este una care mi-a
zdruncinat viaþa, m-a traumatizat pe o
parte, însã m-a ºi schimbat în bine pe
de altã parte. Am învãþat sã apreciez
altfel viaþa ºi oamenii, sã savurez mai
intens momentele frumoase ale vieþii ºi
sã trec mai uºor peste micile neplãceri
încercând sã fiu mai bunã, mai blândã
ºi mai tolerantã.

În loc de încheiere, subliniez faptul
cã nu sunt în mãsurã a da sfaturi, dar
consider cã expunerea experienþei mele
ºi-a atins scopul dacã a trezit dorinþa
de a arãta mai multã iubire pãrinþilor ºi
de a aprecia mai mult prezenþa
acestora în vieþile noastre.

Anca VÃNÃªILÃ BOJICA

Popor român viteaz ºi drept,
Tu te-ai nãscut din daci ºi din romani
Pãrinþi þi-au fost Traian cel înþelept
Dar ºi viteazul Decebal.

Pe-acest pãmânt ai fost stãpân,
O nouã limbã ai vorbit,
ªi te-ai numit popor român;
ªi niciodatã n-ai pierit.

ªi veacuri ai trãit în despãrþire,
În cele trei provincii româneºti,
Dar cu dorinþa mare de Unire
Luptând mereu s-o-ndeplineºti.

ªi lanþuri ºi bãtãi ai îndurat,
ªi multe nãvãliri barbare,
Dar niciodatã nu ai încetat
La lupta pentru România Mare.

Istoria ne-a demonstrat încã o datã
Cã fraþii nu pot sã fie despãrþiþi
De garduri ºi de sârmã înghimpatã,
ªi biruiesc, luptând numai uniþi.

ªi Ziua Mare a sosit;
Veneau atunci spre Alba în alai
Cu trenul, în cãruþe sau pe jos,
Cãlcând pe urmele Viteazului Mihai,
ªi tineri ºi bãtrâni strigând cu viaþã:
„Trãiascã România Dodoloaþã!”

Sã ne-amintim, acum, de centenar
De primul erou al Unirii,
De tânãrul stegar, Ion Arion,
Ucis miºeleºte de un glonþ maghiar,
La Teiuº, în garã, pe peron.

Un gând pios, o lacrimã ºi-o floare
Celor ce veacuri au luptat;
S-avem acum, aici, aceastã sãrbãtoare
Cãci lanþuri, închisori ºi moarte-au îndurat.

Acum, la ceas de centenar
Sã facem þãrii o urare
ªi sã strigãm cu toþii iar:
„Trãiascã România Mare!”

Învãþãtor pensionar
Ana CIUCHI (HARAPU)

Centenar



26 NrNrNrNrNr. 1. 1. 1. 1. 15 / 20 iulie 20205 / 20 iulie 20205 / 20 iulie 20205 / 20 iulie 20205 / 20 iulie 2020

Îmi pare rãu Toamnã! Sunt atâtea
lucruri pe care nu le ºtii despre mine
ºi totuºi... îþi spun:

Atunci când te întorci la poalele
Nemirei, o sã te þin prizonierã, sã simþi
ce simt eu, cum cântecul de leagãn al
pruncului este foºnetul frunzelor în
adierea vântului cãlduþ, cum lacrimile
mamelor fiilor-pãsãri, migraþi precum
zburãtoarele cerului pãrãsind cuibul,
sunt albastre ca firul râului Slanic ce
spalã malurile botezându-le în
murmurul sãu cu nume doar de el ºtiute.

Cum râsul copiilor se aseamãnã
cu clinchetul copoþeilor de la gâtul
mieilor ce zburdã pe imaºurile crude
ale surorii tale, Primãvara, iar vocile
oamenilor se convertesc în sunetul
buciumului ce anunþã cã pe vârful
Bolovan, acolo sus, lângã mânãstirea
Stefan cel Mare, e timpul de rugãciune,
de închinat sau rãvãºitul oilor.

 Cum clopotele bat în fiecare zi
îmbrãþiºând cu ecoul sãu sufletele pline
de smerenie ale acestei aºezãri, cum
bolnavul bea apã din izvorul care arde
ºi restul izvoarelor tãmãduitoare lãsate
spre moºtenire de bunul Dumnezeu,
nãscute din crãpãturile pietrelor,
descoperite mai bine de o sutã de ani
de serdarul Mihalache Spiridon când era
la vânatoare de cerbi ºi urºi.

Te þin prizonierã sã îmi simþi
jelirea privindu-te cum colorezi în
galben-ruginiu verdele fagilor de pe
stâncile Nemirei, fãcând sã-i moarã
steaua de colþ ºi florile Cymbalariei,
floarea aceea foarte rarã, galbenã ºi
micã ce seamãnã bine cu Iarba-
Gãtului, ca apoi sã mã priveºti tu, cum
îþi þes covoare întinse, fãcându-le
nestemate, nemuritoare în vers ºi le
aºez sub arbori de tisa, copacii vieþii
ºi ai morþii de pe varful Pufu, Cerbul
ºi Piciorul Dorului. Cum þes mãtãsuri
fine din rochia-þi veche, zdrenþuitã în
umblet, unde þi-au rãmas petece prin
hãþiºurile cu rugi de mure de pe
dealuri, prin livezile ce le vrei nude sã
le fie ruºine la întâlnirea cu iarna ºi le
voi vinde pe muguri de  dor la tarabele
cu vechituri în piaþã.

De vorbã cu Toamna la poalele Nemirei
Prin toate cotloane vãilor ai lãsat

ºi laºi semn din tine Toamnã!
Ce nu ºtii, este cã lumea

aceasta-i fermecatã, iar tu contribui
la frumuseþea ei fãrã sã îþi dai seama.

Drumeþului  i -ar  plãcea sã
rãmânã la noi, punându-ºi straiul cel
mai de preþ, sã colinde apoi vãile,
ascultând ecoul format din þipãtul
pãsãrilor, sã respire puritatea aerului
ºi  îmbrãþiºa l impezimile ce î l
întâmpinã încã de la intrarea în gura
Slãnicului, privind cum ceaþa este
mereu izgonitã precum spiritele rele
la vederea crucii, dincolo de crestele
munþilor. Cine nu ar dori sã ramânã
nemuritor  privind minunãþi i le
naturii?

Pânã ºi femeile doresc sã
mergã în fundul vãii, între vârful
Cheºcheºului ºi Golul Pãltiniºului, sã
bea apã sã le creascã mlãdiþe în
pântece. Orbul, sã-ºi spele ochii
învaluiþi în întuneric, sã te poatã
vedea ºi bucura de zborul înalt al
vulturului ce brãzdeazã albastrul
cerului. Ologul, sã îºi ungã talpile sã
îi  creascã puterea în
picioare, voinþa în suflet sã
poatã urca cele trei sute de
scãri, la capãtul cãrora pot
atinge sacra liniºte. Liniº-
tea sufletului, pictatã de
irisul ochiului limpede între
albastru ºi verde.

Nu ºtii cã te þin
prizonierã sã mã pot hrani
în fiecare zi, muºcând din
ultimul mãr înrourat, la
vãzul fiecãrui rãsãrit de
soare fãcând rugãciune de
sãnãtate ºi pace.

ªtii, voi aprinde
candele din gutuile tale
coapte la margine de
octombrie, aºezându-le în
formã de inimã împrejurul
casei, furând bruma cu
parfum de izmã sãlbaticã ºi
tãmâie, ascunzându-le la loc
sigur, unde nu pot fi atinse
decât de mine în ziua a

ºaptea, când clopotul de bronz va
anunþa cã e zi de slujbã!

Nu îþi voi da drumul pãnã nu vei
rãmâne desculþã. Îþi voi lua pantofii,
unicii tãi pantofi din coji de nuci verzi
ºi sâmburi de pãducel, împodobiþi pe
tocuri cu boabe aurii de struguri, când
voi cãlca pãmântul, sã îmi miroase a
must înãsprit, sã mã îmbãt pânã ajung
la balul tãu de sfârºit. Îþi voi lua ºi
nufãrul alb ofilit, ce l-ai smuls din pãrul
blond al Verii pe când era tristã cã
trebuia sã-ºi pãrãseascã locurile calde,
nispul fierbinte ºi verdele încã în viaþã
al Deltei ºi îl voi dãrui spre renaºtere
Stelei Sfinte, la sãrbãtoarea din
noaptea de Ajun, apei unde se scaldã
ºi boteazã prunci, unde se naºte poezie
din scorburi de sãlcii, aici, la poalele
Nemirei, râului Slãnic, dincolo de casa
mea.

Îmi pare rãu Toamnã, sunt atatea
lucruri pe care nu le ºtii despre mine,
despre noi ºi totuºi... îmi eºti dragã!

Ionica BANDRABUR

În satul dintre munþi
Nu plouã, nici ninge pe munþii ostili,
Se cern colinde cu parfum de migdal,
Ici-colo, doi nori se rãsfirã subtil
Când vântul ’i-aþâþã sã-nceapã scandal.

Se joacã ºi-ascund trei raze de soare
Sub fusta de sticlã grie-albastrã,
Þurþuri la streºini sunt în sãrbãtoare,
Floarea de gheaþã-nfloreºte-n fereastrã.

Sunt semne de pace în satul din munþi,
Colinde se cern prin rãºina din brazi,
Copiii aºteaptã sã-i ningã pe frunþi,
Coºaru-i ferice, lucreazã ºi azi!

Ce muzicã sfântã s-aude-n fundal
Sunt îngeri ce cântã, nu-i ropot de cal...

Ionica BANDRABUR
7 decembrie 2019, Slãnic Moldova
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Primãria vã informeazã
Dragi cititori,

Au trecut foarte repede patru ani de
când sunt la conducerea acestei localitãþi.

Aº dori sã mulþumesc, în primul
rând, Pãrintelui Cãtãlin Ilie ºi echipei
dumnealui, pentru munca rodnicã ºi
constantã la editarea acestei reviste.
Trãim într-o localitate frumoasã,
binecuvântatã de Dumnezeu cu locuri
minunate, cu o istorie mãreaþã ºi bogatã
în resurse naturale.

Încetul cu încetul, se refac relaþiile
sãnãtoase dintre cetãþenii localitãþii
noastre; uºor, uºor, avem mai multã
încredere unii în ceilalþi. Constat cã
oamenii se implicã din ce în ce mai mult
în proiectele comunitãþii ºi sunt din ce
în ce mai uniþi.

Unul dintre obiectivele mele în toþi
aceºti ani a fost sã creez conexiuni între
oameni, sã îi ajut sã revinã la încrederea
în aproapele, la încrederea în comunitate
ºi în cei pe care i-au ales. Iar apoi aceºtia
sã contribuie activ la luarea unor decizii
bune pentru comunitate ºi sã se implice
în rezolvarea problemelor. Mã bucur cã
astãzi acest lucru se întâmplã din ce în
ce mai des. De asemenea, îmi face
plãcere sã observ cã cei care
performeazã, cei harnici, încep sã aibã o
voce, sã fie auziþi. Reuºim astfel sã
dezvoltãm împreunã aceastã comunitate.
Cei leneºi, cei care nu se implicã nici
mãcar pentru binele comun, trebuie sã ia
exemplu de la cei corecþi ºi proactivi.

Deoarece scãderea nivelului
turismului a dus la scãderea economiei,
mulþi tineri ºi oameni cu potenþial au
pãrãsit zona pentru a gãsi un trai mai bun.
Luptãm ºi vom lupta în continuare pentru
redresarea acestei situaþii, pentru a
readuce bunãstarea comunitãþii, cu scopul
de a-i încuraja astfel pe cetãþenii acestei
localitãþi sã revinã pe plaiurile natale ºi sã-
ºi continue viaþa aici, împreunã cu cei care
au rãmas, ducând mai departe istoria
locului ºi a strãmoºilor lor.

Îi îndemn pe toþi cetãþenii sã aibã
curajul sã-ºi spunã punctul de vedere,
sã aibã rãbdarea de a-i asculta pe ceilalþi
ºi sã aibã toleranþa ºi înþelegerea de a
pune în aplicare ideile ce folosesc întregii
comunitãþi. Îi rog ºi îi încurajez ºi pe cei
tineri sã-ºi exprime opiniile, dar sã aibã
ºi viziunea imaginii de ansamblu, sã
susþinã ideile ºi proiectele agreate ºi
promovate de comunitate.

Pentru a-ºi putea argumenta ºi
promova pãrerile, ideile ºi proiectele,
pentru a participa activ la dezvoltarea
acestei comunitãþi, tinerii, în special,

trebuie sã fie conectaþi la viaþa localitãþii,
cu toate problemele pe care le are
aceasta, sã se informeze corect ºi sã
cunoascã contextul social, economic,
juridic ºi cultural actual.

Anul 2019 a fost un an bun pentru
administraþia publicã din Slãnic Moldova.

În primul rând, au fost finalizate
lucrãrile de refacere a zidurilor de sprijin,
aferente drumului naþional, inclusiv în
zona izvorului numãrul 3. În doilea rând,
a fost primul an în care Primãria nu a
fost afectatã de datorii ºi executãri silite,
reuºind astfel sã facem primele investiþii
ºi lucrãri de modernizare.

În acest sens, au fost realizate
investiþii în infrastructura de apã-canal,
în valoare de 127.727 de lei (înlocuirea
vanelor vechi de peste 50 de ani, achiziþia
unei noi staþii de clorinare a apei, dotarea
companiei de apã cu o maºinã pentru
intervenþii); în reþeaua de iluminat public,
de peste 200.000 de lei (înlocuirea
lãmpilor de iluminat cu lãmpi cu led,
economice, semnarea unui contract
avantajos pentru mentenanþa reþelei de
iluminat); în serviciul de salubrizare
(dotarea tuturor gospodãriilor cu pubele
pentru colectare selectivã, achiziþionarea
unei prese pentru balotarea deºeurilor
reciclabile, achiziþionarea unui Renault
Master 3,5T pentru transportul
materialului reciclabil, achiziþionarea unor
huse metalice de protecþie pentru
containerele mari); în serviciul de
transport (au fost modernizate cinci staþii
de autobuz, au fost achiziþionate
semafoare pentru trecerile de pietoni si
au fost cadastrate toate staþiile de
autobuz în vederea înfiinþãrii transportului
public local) ºi a fost asfaltat drumul de
la Târgu Ocna la Slãnic Moldova.

S-a reuºit îndeplinirea programului
aferent licenþei de explorare pentru apele
minerale, astfel încât în luna februarie
2020 au fost obþinute indicaþiile
terapeutice pentru un numãr de 6
izvoare, respectiv izvorul nr. 6, izvorul
nr. 1 bis, izvorul nr. 10, izvorul nr. 14,
izvorul nr. 15 ºi izvorul sonda 2. Pentru
celelalte trei izvoare (izvorul 1, izvorul 8
ºi izvorul 5) este în curs soluþionarea
situaþiilor juridice asupra terenurilor
aferente, întrucât acestea sunt în
proprietate privatã.

Au fost realizate investiþii în
înfrumuseþarea staþiunii ºi organizarea
evenimentelor, acestea fiind acoperite din
fondul taxei speciale, ce se încaseazã
de cãtre agenþii economici de la turiºti.

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã a beneficiat, de asemenea, de

investiþii: a fost reparatã ºi îmbunãtãþitã
autospeciala de intervenþie, au fost
angajate trei persoane, a fost achiziþionatã
sirena ce deserveºte localitatea pentru a
transmite informaþii cu specific de regim
de urgenþã cãtre cetãþeni.

Am investit ºi în educaþie: avem
douã grupe de grãdiniþã cu program
prelungit, unde susþinem jumãtate din
costul hranei copiilor, unitãþile de
învãþãmânt au fost dotate cu 20 de
calculatoare noi, clasele de grãdiniþã au
fost dotate cu 5 televizoare ºi materiale
educaþionale, au fost achiziþionate
centrale termice ºi tablouri electrice, a
fost dat în funcþiune terenul de sport de
la ªcoala din Cireºoaia, au fost
organizate competiþii sportive. Din anul
ºcolar urmãtor, vom avea trei grupe de
grãdiniþã cu orar prelungit, cu 6
educatoare ºi toate dotãrile necesare.

La nivel de infrastructurã, au fost
realizate urmãtoarele investiþii: au fost
achiziþionate ºi montate 12 sisteme de
supraveghere video pentru siguranþa
cetãþenilor, a fost aprobatã reabilitarea
a 14 poduri, au fost reparate gropile din
asfalt din staþiune, au fost achiziþionate
plãcuþe stradale, indicatoare turistice ºi
panouri de semnalizare rutierã ºi
urmeazã sã fie modernizat drumul
dinspre Târgu Ocna pânã la intrarea în
staþiune.

Primãria a fost dotatã cu
calculatoare noi, a fost achiziþionat
mobilier modern, pichete PSI, un
laminator, un aparat de fotografiat, 5
copiatoare, 7 centrale termice noi, un
generator de 50 KW ºi un autoturism
Dacia MCV.

A fost aprobat de cãtre Compania
Naþionalã de Investiþii Proiectul de
Reabilitare a Torenþilor de pe Valea
Slãnicului, 8 torenþi, lucrare în valoare
de peste 20 milioane RON, acesta fiind
la avizare la Ministerul Lucrãrilor Publice,
Dezvoltãrii ºi Administraþiei.

Poate cel mai important obiectiv
atins a fost acela cã am reuºit
redresarea situaþiei financiare a
Primãriei ºi alocarea, în 2019, a peste
2.500.000 RON pentru investiþii.

Putem spune cã la acest moment
UAT Slãnic Moldova este sustenabil din
punct de vedere financiar ºi cã avem
posibilitatea de a face proiecte, de a
atrage mult mai multe fonduri.

Mai avem multe de fãcut,
însã consider cã suntem pe un
drum bun, un drum pe care vã

Primar Gheorghe BACIU
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În biografia sa mai este însemnat:
„În cel de-al doilea rãzboi balcanic, în
ciuda pregãtirii sale medicale, a servit ca
soldat obiºnuit, dar odatã ce ostilitãþile s-au
terminat, a petrecut câteva luni ca ºef al
unei clinici plutitoare menitã sã lupte
împotriva holerei în zona Zimnicea-
Caracal. Apoi s-a întors la Iaºi, a mers la
Berlin pentru studii suplimentare, dar s-a
înrolat în grabã în serviciul militar când
Germania a intrat în Primul Rãzboi
Mondial. Din 1914 pânã în 1916 a ocupat
o poziþie la un laborator terapeutic. În timp
ce România se afla în rãzboi între anii
1916 ºi 1918, a lucrat la un spital de boli
infecþioase ca medic de luptã, el însuºi
contractând gripã ºi o febrã recurentã.
Acestea l-au lãsat cu o inimã slãbitã.
Printre premiile sale s-au numãrat
«Medalia Militarã de Virtuþi» ºi «Cavaler
în Ordinul Coroanei». Dr. Ioan I.
Mironescu a fost specialist în
dermatologie ºi a devenit profesor la
secþia de farmacologie a Facultãþii de
Medicinã din Iaºi în 1921. Dar în 1923 a
fost transferat pentru a servi drept
director al Clinicii Dermatologice Iaºi (pe
care a organizat-o dupã modelele celor

vãzute în strãinãtate)” Pânã la sfârºitul
vieþii sale, în iulie 1939, a fost ºi profesor
universitar, ce „ºtia sã coboare la nivelul
studenþilor prin vorbele ºi expresiile lui
plastice, fãcându-se ascultat ºi iubit” –
cum noteazã gazetele vremii.

Este de remarcat faptul cã începând
cu anul 1930 Ioan I. Mironescu s-a
angajat în activitatea politicã, fiind ales
deputat în Adunarea Deputaþilor, din
partea Partidului Naþional-Þãrãnesc. „Pe
rãbojul timpului” a rãmas cunoscut ca
fiind „repede deziluzionat de demagogia
ºi minciuna care dominau viaþa politicã,
demisioneazã din acest partid”,
mãrturisind: „m-am convins înc-o datã
cã-n þara noastrã, din nefericire, în epoca
în care trãim nu sînt zece oameni care
sã fie pãtrunºi de convingerile cu care
s-împãuneazã, cã minciuna ºi fãþãrnicia
stau la baza oricãror manifestãri
politice”.

Debutul literar al lui Ioan I.
Mironescu s-a înregistrat în anul 1906,
când revista „Viaþa Româneascã” (la
care a fost membru fondator ºi
„contribuitor recurent”), i-a publicat
schiþa „La cumãtrie”. Scrieri ale sale au
apãrut ºi în revistele „Însemnãri ieºene”
ºi „Însemnãri literare” ºi s-au bucurat de
succes prin faptul cã sunt marcate de
un umor popular autentic. ªi volumele
sale („Sandu Hurmuzel” – 1916,
„Oameni ºi vremuri” – 1920 ºi 1930,
„Catiheþii de la Humuleºti” – 1938) îl
consacrã pe Ioan I. Mironescu drept un
mare povestitor talentat, apreciat de
contemporanii sãi (între ei ºi Panait
Istrati).

Criticii literari au remarcat cã
„adevãratul talent, de umorist, al lui Ioan
Mironescu se lasã doar bãnuit în primele
sale volume, «Sandu Hurmuzel»,
«Oameni ºi vremuri», în nota nostalgic-
surâzãtoare a unor evocãri ori în cam

apãsate satire. În acestea din urmã,
comicul este aproape anulat de contextul
impropriu, de situaþiile crude, tragice
chiar”.

Este de remarcat faptul cã în
scrierile sale Ioan I. Mironescu a reluat
tipuri de personaje precum cele
„însufleþite” de Calistrat Hogaº ori eroi
sadovenieni ºi a izbutit sã scoatã umorul
din diferite situaþii (cum se evidenþiazã
povestirea „Tulie Radu Teacã”, în care
este prezentatã vizita unui cioban din
Breþcu la Viena).

Grigore T. Popa, Decanul Facultãþii
de Medicinã Iaºi, a rostit în ceasul
ultimului drum al profesorului universitar,
medicului ºi scriitorului Ioan I. Mironescu:
„Acest vlãstar al neamului românesc a
ºtiut sã glumeascã cu viaþa, dar ºi sã
zâmbeascã morþii. El s-a apropiat de
misterul existenþei condus de o înaltã
filosofie, care-i permitea sã râdã de
mizerii, nu sã tânguiascã lângã ele. El a
înþeles natura semenilor ºi în faþa
necazurilor a fãcut haz în cea mai potrivitã
formã popularã… Pânã ºi durerile au fost
în scrisul sãu duioase ºi nu chinuitoare.
Umorul sãu rustic a îmbrãcat ºi forme
rafinate, pãstrând totodatã aerul de familie
al marelui sãu înaintaº – Ion Creangã”.

Cum deseori am amintit multe
lucruri din presa vremii, mai notãm
câteva rânduri din anul 1939, ce au apãrut
în ziarul „Avântul”: „Dr. Mironescu cu
adevãrat ºi-a iubit locul copilãriei… Pe
propria lui cheltuialã, a fãcut, din modesta
sa leafã de profesor – cãci nu primea
niciodatã bani de la clientelã – parcul din
Tazlãu, împodobit cu flori ºi împrejmuit
gospodãreºte. Dupã terminare, l-a cedat
comunii. A þinut ani de zile câte 10 copii
la ºcoala din sat, cu hranã, îmbrãcãminte
ºi cãrþi. Dr. Mironescu a fost un pãrinte
al satului sãu natal pe care l-a sprijinit ºi
l-a fãcut cunoscut þãrii”.

(urmare din p. 4)

O personalitate de cinste a neamului românesc

rog sã-l parcurgem împreunã,
sã ne ajutãm unii pe alþii ºi

sã contribuim fiecare, în mãsura
posibilitãþii, la dezvoltarea locului în care
trãim. Degeaba stãm ºi comentãm de
pe margine, dacã nu contribuim fiecare
la bunul mers al localitãþii.

Numai printr-un efort comun vom
schimba în bine aceastã localitate. Numai
prin implicare ºi atitudine corectã vom
reuºi ceea ce ne dorim cu toþii: un trai
mai bun ºi o localitate din care sã nu mai
plece tinerii, o localitate pentru care sã
atragem resurse materiale ºi pentru care
sã dezvoltãm resursele umane necesare


