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RUGĂCIUNE 

 
Nu-mi cere să fiu alta decât sunt, 

Nu pot ca sfinţii să ajung deodată, 
Tu ştii că-s doar o mână de pământ 

Ţărâna ce se cere modelată. 

 
Să-mi dai putere, să mă-nveţi Îţi cer, 

Să nu mă laşi să rătăcesc pe Cale, 
Eşti Dumnezeu şi pe pământ şi-n cer, 

Făpturile sunt toate ale Tale. 

 
Tu poţi să faci din mine ce voieşti, 

Mă poţi purta în slava sau în moarte 
Şi dacă nu ştiu bine Cine eşti 

Nu mă împinge, Doamne, mai de-o parte. 

 
Tu m-ai adus la Tine să mă-nchin, 

N-a fost uşor şi, Doamne, ştii prea bine 
Cu câtă noapte ai luptat să vin 

Ca să-Ţi slujesc, să Te slujesc pe Tine. 

 
Chiar dacă numai o clipita-a fost, 

Din viaţa mea e jumătate dusă, 
Tu care-mi ştii viaţa pe de rost, 

Tu dă-mi puteri să pot să-Ţi fiu supusă. 

 
Sunt încă mică pe cărarea Ta 

Şi poate încă-n suflet sunt bolnavă, 
Întinde-Ţ mâna, mângâie cu ea 

Şi-ajută-mă de vrei să fiu în slavă.. 

 
Adriana Cristea Tiberian 
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                    ARIPI  SPRE   LUMINĂ 

”Urmaşii lui Adam, neam după neam, s-au legat din ce în ce mai mult de 

pământ şi s-au tot fărâmiţat, şi s-au împrăştiat, păcătuind cu ruşine şi murind cu 

frică şi groază. Oamenii se ascundeau de Dumnezeu printre pomi, pietre, aur şi 

ţărână; dar, cu cât se ascundeau mai mult, cu atât se lepădau mai mult de 

adevăratul Dumnezeu şi cu atât L-au uitat mai mult. Natura, care se întindea 

odinioară la picioarele oamenilor, treptat a crescut până deasupra capului lor, 

astfel că în cele din urmă, aceasta a ascuns cu totul faţa lui Dumnezeu de la ei şi 

a luat locul Lui. Şi omul a început să-şi facă un dumnezeu din natură: ascultând de ea, purtându-se 

potrivit cu ea, rugându-se ei şi aducându-i jertfe. Dar închinarea la natură  nu a fost în stare să o 

izbăvească nici pe aceasta nici pe om de la moarte şi stricăciune. Calea cumplită  pe care o urma 

omenirea era calea păcatului; şi această cale pierzătoare ducea neînduplecat către cetatea cea una 

întunecată şi numai una: cetatea morţii. Împăraţii pământului au cârmuit oamenii; păcatul şi moartea 

au cârmuit atât oamenii cât şi împăraţii. Cu cât calea ducea mai departe, cu atât sporea greutatea 

păcatului, precum bulgărul de zăpadă care se rostogoleşte la vale. Omenirea ajunsese în adâncurile 

deznădejdii când a apărut Biruitorul cel ceresc ca să-i mântuiască.     

 Biruitorul era Domnul Iisus Hristos. Veşnic fără de păcat şi veşnic fără de moarte, El a trecut 

prin mormintele oamenilor, presărând florile nemuririi odată cu venirea Lui. Suflarea Lui a spulberat 

duhoarea păcatului şi morţii au înviat la cuvântul Lui. Dar El, din iubirea Sa pentru oameni, a luat 

muntele de păcate asupra Lui, în acelaşi chip în care, din iubirea Sa pentru oameni, S -a îmbrăcat în 

veşmânt de om, muritor. Dar păcatul omenesc era atât de greu şi de cumplit că, sub povara lui, Fiul lui 

Dumnezeu a pogorât în mormânt. Însutit fie binecuvântat acel mormânt din care a ţâşnit râu întreg de 

nemurire pentru întreaga omenire! Biruitorul a pogorât dincolo de morminte, până în iad, unde a 

răsturnat tronul lui Satan şi a stricat pământul roditor al tuturor uneltirilor împotriva oamenilor. Din 

adâncimea mormântului, Biruitorul S-a înălţat în cerurile cele mai înalte, deschizând o cale nouă – 

către cetatea vieţii. El a stricat iadul întru toată tăria Lui şi, întru tăria Lui, a slăvit trupul Său   şi S-a 

înălţat din mormânt – întru puterea Lui, care este nedespărţită de aceea a Tatălui şi a Duhului Sfânt. 

Blând ca un miel, bunul Domn Iisus a mers la suferinţă şi la moarte, şi puternic fiind ca Dumnezeu, El 

a răbdat suferinţa şi a biruit moartea. Învierea Sa este adevărată şi este în acelaşi timp proorocirea şi 

chipul învierii noastre – căci trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi (I Corinteni 15:52).

 Unii se vor întreba: cum se poate spune că Domnul Cel înviat a biruit moartea, când oamenii 

încă mor? Cei care vin în această lume prin pântecele mamei lor o vor părăsi prin moarte şi mormânt. 

Aceasta este regula. Numai că, pentru noi, cei care murim întru Hristos, moartea nu mai este o 

prăpastie adâncă întunecată, ci naşterea la viaţă nouă şi întoarcere în patria noastră. Pentru noi 

mormântul nu mai este un întuneric veşnic, ci poarta la care ne aşteaptă îngerii minunaţi ai lui 

Dumnezeu. Pentru toţi cei care sunt îndestulaţi de dragoste pentru Preafrumosul şi Iubitorul Domn 

Iisus Hristos, mormântul s-a făcut doar ultima împiedicare până a ajunge înaintea feţei Lui – şi această 

împiedicare este neputincioasă, ca pânza de păianjen. Şi astfel slăvitul Apostol Pavel strigă: “Pentru 

mine viaţă este Hristos şi moartea, un câştig” (Filipeni 1:21).  

Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici – ”Predici” 
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OAMENI – DINCOLO DE TIMP  

Aş minţi dacă nu aş recunoaşte că m-am întrebat de nenumărate ori de unde găsea domnul 
învățător atâtea resurse încât să scrie şi să muncească atât de mult, la o vârstă destul de rezonabilă. 

Desigur în  faptul că vedea unele proiecte materializate, 
iar altele că tocmai prindeau viaţă prin ceea ce făcea, îl 
motivau şi-l determinau să tragă cortina peste grijile 

inerente ale vârstei şi peste festele pe care i le juca, 
uneori, sănătatea.  Sunt convinsă că doar un om foarte 

sensibil poate trăi atât de profund  şi se poate bucura 
de tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, în imensa lui 
bunătate. 

Cred, din punctul meu de vedere, că nimic nu e 
mai presus într-o existenţă, decât să îmbătrâneşti aşa 

cum ţi-ai dorit dintotdeauna, aşa de frumos cum au 
îmbătrânit domnul învățător și soţia dumnealui, doamna 

Florica, chiar dacă sănătatea era un pic mai şubredă, dar alături de cei dragi, cu preocupări 

intelectuale care să pună materia cenuşie mereu la lucru, sau cu activităţi gospodăreşti care să-ţi dea 
satisfacţia lucrului bine făcut, şi, nu în ultimul rând, împărţind din tot ceea ce aveau cu cei din jur, cu 
musafirii şi bucurându-se odată cu ei.          

 Nu cred că cineva şi-ar dori mai mult de atât, iar eu nu pot decât să-i mulţumesc bunului 
Dumnezeu, că mi-a oferit minunatul prilej de a-i cunoaşte. Sunt puţini oameni care te ajută să te înalţi, 

necondiţionat, lucru pentru care le-am rămas mereu datoare.  
Fiu de dascăl şi nepot al lui Gavriil Galinescu, domnul învățător Teoctist Galinescu a fost 

crescut în dragostea şi respectul pentru cântecul bisericesc şi pentru meseria de dascăl, din care, 

după afirmaţia dumnealui, a făcut încă din adolescenţă un stindard, care ulterior s-a transformat în 
„profesiune de credinţă”, şi în „raţiune de a exista”. 

Cursurile primare şi gimnaziale le-a urmat în satul natal, iar cele secundare la Şcoala Normală 
„Gheorghe Asachi” din Piatra Neamţ. În anul 1942 obţine diploma de capacitate pentru învăţători, dar 
România se afla atunci, în plin război şi de aceea a fost încorporat şi trimis să urmeze şcolile de ofiţeri 

din Galaţi şi Ineu Arad. A devenit astfel, comandant de 
pluton şi a dat dovada de un înalt eroism, fiind rănit în 

luptele de la Sântioara de Mureş. A fost avansat la 
gradul de sublocotenent şi decorat cu „Serviciul 
Credincios”. 

Revenit acasă, după 30 noiembrie 1944, 
activează ca învăţător în satul Hangu, afirmându-se ca 

un pedagog de excepţie, dar şi un pasionat animator al 
vieţii culturale din comuna natală. 

Este arestat la 22 iunie 1948, pentru „uneltire 

contra ordinii sociale”, a fost judecat de către Tribunalul 
Militar şi condamnat la 10 ani muncă silnică. După 

recurs a executat 5 ani din sentinţă în închisori le de la 
Suceava, Aiud şi canalul Dunăre-Marea Neagră. Este eliberat de la 11 august 1953, dar socotit 
„duşman al poporului” nu a mai fost încadrat în învăţământ, lucrând, pentru a-şi menţine existenţa ca 

tehnician de drumuri, contabil, dascăl la biserică, etc..  
S-a căsătorit cu învățătoarea Florica Gheorghieș, la 28 ianuarie 1954, iar din 1970, au fost, ani 

la rând colegi de muncă la Școala din Chirițeni. Doamna Florica Galinescu s-a dovedit a fi nu doar cea 
mai iubitoare și înțelegătoare parteneră de viață, ci și sufletul pereche al domnului învățător, cei doi  



ECOUL HANGULUI          Pagina 5               Anul X, nr. 40 
 

Hangu – Oameni de seamă 
 
copii, Felicia și Andrei, și mai apoi nepoții, bucurându-se din plin de armonia și iubirea din sânul 

familiei.              
 Vocaţia de dascăl nu s-a lăsat uşor înfrântă de surghiunul închisorii și de zbuciumul ce a urmat, 

şi, cu paşi înceţi dar siguri a înfiinţat o formaţie corală, cu un repertoriu bogat, având în majoritate 
piese din creaţia lui Gavriil Galinescu, formație cu care a participat la toate concursurile ce se 
organizau în zona Moldovei, obținând rezultate remarcabile. 

Iubea și prețuia, portul popular și tot ceea ce însemna obiceiuri și tradiții, încercând să adune 
orice informație, în acest sens și să imortalizeze toate momentele care i se păreau speciale. În cămara 

domniei sale, pe un perete întreg erau cutii cu negativele tuturor fotografiilor pe care le-a făcut de-a 
lungul timpului, clasificate distinct, pe domenii și 
pe ani. În cutii mari se aflau fotografii ordonate și 

clasificate la fel, unele de o valoare inestimabilă. A  
înțeles valoarea documentelor și a fotografiilor și 

importanța lor pentru generațiile viitoare, pentru a 
lăsa drum deschis spre cunoașterea istoriei, a 
tradițiilor, a trecutului, pentru a ne putea trăi 

prezentul și pentru a reuși să lăsăm viitorului 
aceste adevărate comori. 

Pentru pasiunea și dăruirea cu care s-a 

implicat în tot ceea ce însemna derularea activităților de învățare, educare și culturalizare, domnul 
Galinescu a primit nenumărate diplome și distincții din partea Ministerului Educației Naționale. 

În anul 1970  a revenit în învăţământ, prilej cu care a  participat cu formaţia corală la diverse 
concursuri şi festivaluri naţionale. Este pensionat în anul 1981, la vârsta de 60 ani, cu satisfacţia 
datoriei şi pasiunii de o viaţă, împlinite. 

În anul 1992 este ales consilier, iar 3 ani mai târziu înfiinţează Fundaţia Culturală „Gavriil 
Galinescu”, fiind ales preşedinte de onoare al acesteia. Fundaţia    şi-a propus ca prim scop editarea 

unei publicaţii locale. Astfel, în aprilie 1996, prin strădaniile domnului Teoctist (care este numit director 
fondator) şi sub directa sa implicare, supraveghere şi îndrumare, apare primul număr al revistei 
intitulată simbolic „Ţara Hangului”.  

În urma invitaţiei făcute şi ca o încununare a preocupării sale pentru formaţiile corale, comuna 
Hangu a avut ca oaspeţi, în vara anului 1997, Corul de copii „Symbol”, condus de Jean Lupu, de pe 

lângă Patriarhia României, care a susţinut un concert pe scena Căminului Cultural Hangu. 
Drept recunoștință pentru munca neobosită desfăşurată timp de peste o jumătate de veac în 

învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale îi acorda, în decembrie 1998, „Diploma de merit”. 

În cinstea aniversării a 79 ani de la naştere, în iunie 2000, veteranul de război Teoctist 
Galinescu (care a fost până în 2003 preşedintele Subfilialei A.N.V.R. Hangu) a trăit o nouă bucurie: 

Ministerul Apărării Naţionale l-a avansat la gradul  de locotenent 
colonel. 

Cu un caracter extraordinar de puternic, cu sufletul aşezat pe 

altarul propovăduirii tradiţiei şi obiceiurilor culturale, cu spiritul său 
novator, mobilizator, onest şi optimist, a insuflat noilor generaţii 

respectul şi consideraţia pentru cei care au slujit cu credinţă şi curaj, 
patria. 

Viaţa lui a fost un slalom uriaş între zeci de activităţi, spiritul 

său mereu treaz şi deschis spre nou, nu şi-a uitat niciodată originile şi 
nici „Ţara Hangului” de unde    s-a ivit anume  să poarte peste ani 

tradiţia acestei localităţi, motiv pentru care, la data de 22 decembrie 2000, i s-a înmânat titlul de 
„Cetăţean de Onoare al Comunei”.  



ECOUL HANGULUI          Pagina 6               Anul X, nr. 40 
 

Hangu – Oameni de seamă 
 
Era imposibil ca venind în contact cu acest om – care deşi avea 83 de ani era un interlocutor 

foarte plăcut, cu o memorie enciclopedică – să nu remarci vitalitatea de care dădea dovadă şi modul 
în care se implica sufleteşte şi, de cele mai multe ori şi material, în activităţile comunei şi, în mod 

special, în editarea revistei „Ţara Hangului”. 
În anul 2005, după un efort extraordinar al domnului Galinescu, iese de sub tiparul editurii 

Nona, Piatra Neamţ, cartea intitulată „În zile de sărbători”, având ca autori pe Teoctist Galinescu şi pe 

fiica acestuia Felicia Galinescu German. Cartea, realizată ca o antologie a obiceiurilor de iarnă, 
specifice acestei zone, este mult mai completă, întrucât, fiecare obicei şi fiecare piesă de teatru 

folcloric începe cu informaţiile şi comentariile necesare pentru a putea fi identificată, imaginată sau 
chiar pusă în scenă. 

„În zile de sărbători” reprezintă un vis împlinit al domnului Galinescu, care şi-a dorit din tot 

sufletul să se păstreze nealterate informaţiile despre tradiţiile şi obiceiurile locuitorilor „Ţării Hangului”, 
vis urmat, la scurt timp, de o altă carte „Plutaşii pe Bistriţa”, apărută de sub tipar în anul 2006, într-o 

prezentare de excepţie,  la Editura ”Cetatea 
Doamnei”, sub implicarea directă şi supravegherea 
directorului acestei edituri, Viorel Nicolau. „Plutaşii 

pe Bistriţa”, antologie realizată de înv. Teoctist 
Galinescu, care conţine, în cea mai mare parte, 
scrieri despre plutaşi şi plutărit, are două 

compartimente. Unul în care sunt reproduse trei 
cărţi ale lui Constantin Tanasă – Teiu, publicate în 

anii 1930 şi proza Baciul Grigore, rămasă în 
manuscris, are un „Motto” foarte semnificativ, 
caracterizând printre rânduri, profilul moral al 

hanganului, sentimental şi legat afectiv de glie :”Du-
te dor pe Mureşu / Nu-mi mai rupe sufetu'. Du-te 

dor pe Bistriţa / Nu-mi mai rupe inima.”  Ce-a de a treia carte apărută tot la Editura „Cetatea Doamnei” 
, sub titlul „Ţara Hangului”, relatează pagini din viaţa autorului, ancorată în evenimentele care au 
marcat existenţa hanganilor. După trecerea sa în nefiinţă a apărut la Editura Nona – Piatra Neamţ, 

volumul „Monografia Şcolii Primare Chiriţeni”, comuna Hangu, judeţul Neamţ. Cartea reprezintă una 
dintre cele mai complete monografii ale unei şcoli, de la înfiinţarea acesteia, până la momentul în care 

domnul învăţător Teoctist Galinescu şi-a încheiat cercetările, iar manuscrisul a fost dat la tipar. 
Cu multă pasiune şi dăruire s-a dedicat  activităţilor culturale din Hangu: a format şi condus 

corul , a cules şi scris piesele de teatru folcloric care se jucau în Hangu ( “ Bujorul”, “Jianul”, Irozii”, 

”Capra”, ”Ursul”), a adunat documente, fotografii, a realizat înregistrări şi interviuri cu diferite persoane 
din Hangu, despre obiceiuri, tradiții și plutărit, formând un depozit de materiale de o valoare 

inestimabilă pentru o monografie a Hangului. A fost omul la care au găsit ajutor toţi cei care au avut 
nevoie de informaţii în legătură cu ținutul Hangului, fie că au fost de la televiziune, de la diferite 
publicaţii, veterani, învăţători, profesori, etc. 

La soţii Galinescu acasă se afla o întreagă arhivă de documente şi fotografii, aşezate şi 
inventariate pe ani şi pe domenii, referitoare la comuna Hangu şi la împrejurimi. Indiferent din ce 

motive ajungeai acolo, ei te primeau cu zâmbetul pe buze, cu brațele deschise, mereu gata să -şi 
deschidă sufletul şi să retrăiască, povestind, episoade mai mult sau mai puţin plăcute, din viaţa lor. 
Privindu-i, aveai senzaţia că sunt jumătăţile de sferă care s-au regăsit şi că acolo, în căsuţa lor, 

domneau cele mai jinduite daruri de pe pământ: iubirea, înțelegerea, pacea şi armonia 
 

 (VA URMA)                                                                     Director revistă, LILIANA PÎNTEA 
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Cum era viața de copil între 1948 – 1960,                

în comuna Hangu, județul Neamț 
 

După 54 ani de când am plecat din vatra satului 
este tot mai greu să mă concentrez asupra trecutului 
îndepărtat și chiar mai apropiat. Voi forța memoria și voi 

scormoni printer amintiri, pentru a arăta cum am devenit 
un luptător și un învingător al condițiilor din timpurile 

trecute, parcurse, trăite, depășite.    
 Nu am aflat niciodată dacă mama m-a născut la 
spitalul comunal din Gura Hangului  sau fericita 

întâmplare s-a produs acasă, în satul Audia de atunci,  
(Hangu de azi). Întâmplarea nașterii mele trebuie să se 

fi produs într-o încăpere din casa din poză, unde de fapt 
s-au născut și frații și surorile mele atunci când eu am început să știu unde vine “BARZA” - adică o 
moașă deosebită din comună, d-na. Iacob Maricica. Botezat Mihai de vecinul bunicilor dinspre mamă, 

din Audia de Sus (circa trei kilometri de centrul satului și casa părintească), în ziua de sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril a anului 1948, am fost  de atunci sorocit să urmez o școală care să mă 

îndepărteze de sat și de munca fizică, să nu devin muncitor forestier ca tata sau ca frații mai mari.  
 Pâna la șapte ani când am început școala (în 1955) nu am mers la grădiniță sau la vreo altă 
formă de învățământ. Totuși cei șapte ani “de acasă “ și-au pus destul de mult amprenta pe modul 

meu de gândire și comportament. Devenisem repede ”omul” de încredere al mamei când ea era 
plecată cu diverse treburi în sat sau pe deal la făcutul fânului. În acest timp cei doi frați mai mari - Emil 

și Stefan - plecau la muncă pe deal sau cu tata la pădure, iar eu cu fratele mai mic Vasile (plecat de 
timpuriu pe alte tărâmuri) rămâneam să  avem grijă de casă și de animale. Munca de-atunci m-a 
învățat multe și mi-a fost de folos în viață chiar și la pensie, când m-am apucat de crescut vaci și de 

transformat buștenii în cherestea în comuna Bughea de Sus (județul Argeș), în cadrul unei societăți 
comerciale pe care am fondat-o.   

 Dacă ar fi să mă întreb cum ne jucam 
atunci și care erau tovarășii de joacă ar trebui 
să mă gândesc cu siguranță în special la frați 

și vecini. Aveam vecini de aceeași vârstă sau 
vârste apropiate cum ar fi Toader Cojocaru, 

Costică Bălan și fratele său plecat de la noi, 
Dumitru Cojocaru, verișoarele Florica Hagiu 
și Ecaterina Cojocaru. În această formulă și 

alături de băieți mai mici ca noi ne întâlneam 
la joacă sau la scăldat vara, în patru cinci 

locuri din imediata noastră vecinătate. Unele 
din acele locuri mai sunt și azi, cum ar fi 
moara lui moș Cojocaru și curtea de lângă 

aceasta, curtea de la Nicolae Bălan, grădina 
lui Maftei Crudu dintre ape, locul zis “La tocile”, școala veche din sat din curtea familiei Crudu Dumitru, 

părinții mei, și  albiile pârâului Audia și a pârâului Boboteni, umbrite de sălcii scorburoase și cu băltiri 
adânci de 60-70 centimetri unde ne scăldam. Luncile pâraielor destul de largi erau acoperite cu niște 
arbuști cărora le spuneam “zdreveți”, printre  care locul era acoperit cu iarbă și nisip, loc prielnic jocului 

“de-a v-ați – ascunselea “ sau “poarca”, un fel de OINA de azi. Vara, pe porțiunile acoperite cu nisip 
făceam ”plajă”. Pe atunci pâraiele nu se umflau prea des, dovadă iarba, zdreveții și peștele. 
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 “Pescuit” însemna pentru noi prinsul peștilor cu mâna pe sub pietre după ce secam parțial albia 

pârâului. Cel mai propice loc pentru așa ceva era la moara moșului Cojocaru. Deși bunicul Maftei 
Crudu avea o grădină mare lângă casă, nu-mi amintesc să ne fi lăsat să ne jucăm pe acolo vreodată. 

Iarna însă transformam panta de sub un bătrân nuc, într-o veritabilă pârtie de săniuș și nu numai. Pe 
vremea aceea, duminica și în zile de sărbători, 
copiii mergeau cu bunicii sau cu părinții la 

biserică sau la mănăstirile de peste munți, 
Agapia, Văratec, Secu, Neamț, Sihăstrie și altele 

care-și făcuseră loc în peisajul religios al vremii.  
Deplasarea se făcea pe jos, mai rar cu căruța și 
niciodată cu autoturisme sau autobuze pentru că 

nu erau. Cu camioane se transportau lunea 
dimineața și sâmbăta seara muncitorii care lucrau 

în pădurile ce se tăiau pentru SOVROM, 
societate mixtă româno-sovietică. Iarna, cu 

zăpezi destul de abundente, ne aduna în școala veche din curtea noastră sau pe derdelușurile de pe 

ulița morii. Dacă eu sau fratele mai mic nu făceam atât de mult pe șefii la planificatul copi ilor la 
legănatul în scrânceobele atârnate de grinzi, în interiorul vechii școli, în schimb Toderică și Costică 

Bălan - vecini cu ulița morii, ne tachinau cu fel de fel de mofturi până începeam săniușul. La săniuș, 
faptul că aveam doi frați mai mari mă avantaja enorm pentru că mă învățaseră cum să mă dau cu 
sania și mai ales să  cobor de ici-colo, cu schiurile. Schiurile, de o vechime considerabilă, erau 

moștenite de la tata care le primise și el recompensă pe vremea stagiului militar la Piatra Neamț, cu 
ceva timp înainte de război.  

Primăvara, vara și toamna, pe lângă joacă, ne ajutam și părinții, în special pe mama, care mă 
trimitea să păzesc oile și vacile până mergeau la stână sau după ce coborau din munte, lucru pe care -l 
făceam conștiincios. Deși, pe vremea aceea cireșele și fructele de vară-toamnă se coceau fără greș și 

în curte nu aveam chiar de toate, nu-mi amintesc să fi apelat la concluziile poeziei ”Cățeluș cu părul 
creț” și nu am făcut-o niciodată în viață. Chiar mă gandesc că poezia este destul de nepotrivită și nu ar 

trebui să  mai fie învățată în școli. 
Și uite așa, mai cu ”căciula pe frunte” sau mai 
pe-o ureche, încălțat când cu opinci, când cu 

teniși, am ajuns la 15 septembrie 1955 să  merg 
la școală, după ce vara mama mai adusese pe 

lume doi frați gemeni, Maftei și Raveica (alintați 
Puiu și Doina), de care din când în când trebuia 
să am grijă. Un episod unic în felul lui consta în 

a reuși să mișc două leagăne în același timp, cu 
o mână, iar cu cealaltă  să-mi fac temele. Așa 

am învățat primul sistem de pârghii. Clădirea 
școlii de atunci mai există și astăzi, avea două 
săli de clasă cu cancelaria la mijloc și un cerdac 

destinat învățătorilor. Clasa întâi adunase, dacă-mi aduc bine aminte, 27 de copii din Audia de atunci 
(Hangu de azi). Învățătoare ne-a fost preoteasa satului, soția preotului Vlad Aurel. 

Înainte de a pleca spre școală, frații mai mari și mama m-au instruit bine, cerându-mi să nu-i fac de 
rușine, să fiu ”cuminte” și respectuos mai ales cu doamna învățătoare. Totul a decurs normal din 
partea mea și a rezultatelor la învățătură, până la sfârșitul primului trimestru (21 decembrie1955)   

când, din prea mult zel, învățatoarea Vlad ne-a dus la preot să ne spovedească și să ne învețe 
colinde, poate bisericești, poate nu, dar ce știu este că după acest eveniment învățătoarea a avut de 
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suferit și a fost scoasă la pensie. Îmi amintesc totuși că am finalizat clasa întâi cu diplome, premii, 

cărți, flori și o serbare ca în basme, cu multe cântece și jocuri, în prezența părinților, care ne aplaudau 
printre lacrimi. Pe vremea când eram copil, emoțiile erau puternice și adesea însoțite de lacrimi de 

bucurie. În clasa a II-a s-au schimbat și învățătoarea, dar 
și clasa și colegii, iar orele se desfășurau în paralel cu 
clasa a III-a. “Tovarășa” noastră era acum cu câțiva ani 

mai mare, proaspăt absolventă a Institutului Pedagogic 
din Bârlad. Învățătoarea purta uniformă, avea părul lung 

șaten spre negru, înălțime mijlocie și un zambet 
permanent, ca un adevărat pedagog. M-a marcat 
profund dăruirea ei față de școală, copii, pedagogie și 

am rămas cu ideea că un lucru bine făcut de la început 
durează toată viața. 

Clasele a II-a și a III-a au decurs bine, iar clasa a 
IV-a s-a terminat cu susținerea unui examen, cu 

înscriere în clasa a V-a  a colegilor și a altor copii veniți din Boboteni de pe Chiriteni și Grozăvești 

(între timp satele de pe valea Bistriței se risipiseră din cauza strămutării). Audia devenise Hangu – 
reședință de comună cu Școală gimnazială (V-VII), cu internat, cu profesori veniți din fostul Hangu 

pentru fiecare materie, cu sediul temporar în Casa parohială a bisericii din sat. Clădirea renovată de 
Primăria din Hangu după construcția succesivă a două spații școlare a devenit ’’Grădinița Hangu”.  M-
am bucurat când peste ani în acest spațiu a învățat un timp și fata mea mai mare, Mihaela. 

Mutarea fizică a documentației, bibliotecii, laboratoarelor, mobilierului școlii din fosta reședință din 
Gura Hangului (centrul comunei până la 1959) în cea din noua comună Hangu s-a petrecut în vara 

anului1958 cu forțele primăriei, școlii și cu participarea unor elevi din viitoarea clasa a-V-a, printre care 
și eu. A fost o formă de voluntariat exact ca în zilele de astăzi, fără ca cineva să  ne fi pregătit pentru 
asta. Școala gimnazială și Spitalul ”CarolI” din fosta comună Hangu erau deosebite și aveau ca 

misiune asigurarea învățământului și a sănătății tuturor locuitorilor  de la Bicaz pe valea Bistriței,  până 
la Galu și mai sus. Înainte de strămutare ( 1958 – 1962),  în lunca Bistriței,  la circa un kilometru de 

spital era un teren de aterizare (aerodrom) unde aterizau avioane ușoare AVIASAN cu bolnavi, răniți și 
alte urgențe. 

Am început clasa a-V-a cu emoții. Spațiul era 

generos, clasele de mici dimensiuni creau o intimitate în 
plus care te apropia de colegi și profesori, de aceea 

comunicarea era perfectă. Până să trec în clasa a VII-a 
s-a terminat construcția școlii noi, iar rezultatele bune la 
învățătură se împleteau cu spațiul deosebit al noului 

local, noii biblioteci și a sălii de cinema de pe culuoarul 
din fața claselor. Nu pot nici acum uita biblioteca (de fapt 

o sală de clasă) și ”cinematograful” și pentru că de 
amândouă eram atașat și implicat. Uneori în sala de 
”cinematograf”, răposatul profesor Gheorghieș  mă lăsa 

să  fiu eu “operator de film”. Cât despre citit, îmi 
amintesc că, încetul cu încetul, am început să  renunț la jocurile copilăriei și să rămân acasă să citesc, 

iar primăvara și toamna, când mergeam cu oile la păscut luam cartea de povești cu mine și împreună 
cu alți copii făceam lectură, mergând până acolo încât organizam concursuri cu “cine știe mai multe 
povești, mai noi și mai interesante”. În acest joc de multe ori intrau și cunoștinte de fizică sau 

matematică, apelând la desene pe iarbă. Până la terminarea clasei a VII-a satul era neelectrificat, 
lumina venea de la lampa cu gaz iar curentul electric pentru experiențe cinematografice și altele  
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de la un generator dispus undeva în spatele școlii. Acasă pregătirea temelor o făceam tot la lampa cu 

gaz care ardea până seara târziu și dimineața de la ora 3,oo, când mă trezeam adesea și împreună cu 
mama repetam, făceam exerciții suplimentare la matematică, fizică și chimie sau finalizam lucrul 

manual. Pe atunci, la această disciplină se 
confecționau obiecte de joacă din lemn sau 
cusături pe pânză. Primăvara fetele coseau 

mărțisoare, unele chiar cu dedicații înscrise pe 
”baretă”. Profesorii de atunci - unii și de azi - nu 

erau absolvenți de Sorbona și nici de mari 
universități din Moscova, dar făceau totul cu 
seriozitate, dăruire, competență, ritmicitate și 

niciodată, dar niciodată cu rea credință. Voi  aminti 
numele câtorva din cei pe care mi-i mai amintesc: 

soții Moroșanu, soții Gheorghies,  Căpraru, 
Crușitu, Savin Olga, Popoaia Catrina, soții 
Galinescu, Ionica  Amariei.                   . 

Pe atunci clasele erau organizate pe grupe de 
pionieri și puterea lor consta în angajarea tuturor 

în obtinerea de rezultate bune la învățătură, organizarea de serbări, jocuri, coruri tematice, plăsmuiri 
despre viitor, într-ajutorare la lecții, corecții în comportament, vizite la familiile defavorizate, excursii pe 
Valea  Bistritei și la Lacul Izvorul Muntelui care tocmai aparea în peisajul nostru montan de sub 

poalele Ceahlăului. Uneori organizația de pionieri avea planificate activități și în vacanțe, mai ales în 
cele de vară. Îmi amintesc de concursuri organizate între formațiile corale  ale școlilor, desfășurate în 

localul Liceului din Borca sau Bicaz, excursii cu BACUL tras de o șalupă pe proaspătul lac. Vara însă, 
eu aveam planificate și multe alte activități. Trebuia să particip la culesul cireșelor de la bunicii din 
Audia de Sus sau de la Toderică Cojocaru, participam la cositul și adunatul fânului în diverse grădini 

de pe dealurile  din Malu sau Dos, pescuiam pe lacul abia apărut, băteam mingea prin grădinile 
neacoprerite de apă, mă jucam cu grupuri de copii din Chirițeni, cu care uneori mă certam - inclusiv cu 

actualul cumnat Ion Iosub. Odată prietenul și verișorul meu Toderică m-a alungat cu toporul de la locul 
numit “La pădureț” din grădina lui Ștefan Cojocaru, pentru că apoi, la nici o oră, să mă viziteze și s -o 
întrebe pe mama, care făcea cele mai bune plăcinte de pe vale, dacă nu cumva a copt vreuna. 

Tot vara îmi pregătea mama ținuta pentru școală, croitoreasă fiind tanti Raveica Crudu, vecina, 
mătușa, nașa lui Doina și mama adoptivă a lui Puiu - fratele 

înfiiat. Croitul și cusutul îmi dădeau prilejul să mă manifest, să 
fac mofturi, să fiu taxat ca pretențios, lucru ce m-a urmărit toată 
viața.  

Ca să nu credeți că am fost chiar ușă de biserică în copilărie, 
merită să amintesc o întâmplare petrecută pe când mă 

întorceam de la fân din “Dos”, de unde am cules câțiva bureți, 
unii luați din neatenție de sub un mesteacăn. Ajuns acasă am 
copt bureții pe plită și le-am dat fraților mai mici să mănânce și 

pentru că erau toxici frații mei au fost duși la spitalul din Gura 
Hangului, astăzi sub ape. Totul s-a terminat cu bine, dar anul 

1959 îmi rămâne mereu în minte.     
 Și uite așa din una în alta am terminat șapte clase, cât se 
făceau la gimnaziu atunci. Am reușit la examenul de la Liceul din 

Bicaz, moment în care  am început  o altă etapă din viață, ceva mai departe de satul natal.  
              Colonel  în rezervă, inginer, Crudu Mihai 
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BIBLIOTECA HANGU ALTFEL 

În adâncul sufletului meu am știut mereu că o secundă îți poate schimba radical viața, dar 
refuzam să cred că se poate întâmpla atât de repede și de straniu și pe plan profesional. Știrile despre 

noul corona virus apărut în China m-au pus pe gânduri, dar speram că nu 
va ajunge și la noi… Îmi doream, din toată inima, să nu se întâmple…  
 Vestea că școlile se vor închide a căzut ca o secure... Am înțeles 

imediat că o parte din activitățile și proiectele ce urmau să se desfășoare 
în bibliotecă sau cu implicarea bibliotecii vor rămâne în stand by  și că 

multe dintre ele nu se vor mai putea materializa. Am trăit unul dintre cele 
mai stranii și triste momente din viața mea de bibliotecar, era ca și cum 

cineva, o forță nevăzută, mi-ar fi frânt, în plin zbor, aripile…    

 Cât de greu m-am resemnat!!! Veneam la bibliotecă cu gândurile 
aiurea. Nu mai aveam pentru ce să îmi fac planuri referitoare  la întâlnirile mele cu elevii și cadrele 

didactice. Drumul până la bibliotecă mi se părea un fragment de groază desprins din filmul ”Cartea lui 
Eli”, un film care m-a determinat să privesc lucrurile și altfel și care m-a înspăimântat deopotrivă. 
Sufletul mi se rupe și acum, în zeci de bucăți când, după ce deschid ușa de la intrarea în grădiniță, nu 

mă mai așteaptă micuții, veseli și cu brațele deschise, strigând și îmbrățișându-mă cu drag și 
bucurie…  

 Viața mea de bibliotecar a devenit dintr-o dată altfel, tristă și greu de înțeles, a devenit, de fapt, 
așa cum ar trebui să se desfășoare potrivit legilor în vigoare… Am  selectat o parte dintre cărțile uzate 
fizic și moral, ce urmează să fie casate și  fac inventarul celor 17695 de volume, adică  iau fiecare 

carte de pe raft și confrunt numărul de inventar cu evidența din registrele de inventar existente în 
bibliotecă. La început am crezut că nu voi rezista… Era cumplit, o muncă de Sisif ce mi se părea total 

absurdă și inutilă… M-au salvat, așa cum s-a întâmplat mereu, copiii, cu care am vorbit și vorbesc prin 
mesaje, pe grup, sau pe messenger. Biblioteca Hangu dispune, în 
urma implementării unui proiect ce a purtat numele ”Biblioteca 

pentru toți”, realizat, în 2015, în parteneriat cu Școala Palanca, de 
2500 de cărți electronice. A fost extrem de simplu să stau la 

dispoziția solicitărilor on-line, iar elevii s-au bucurat enorm. Câțiva 
mi-au mărturisit că au aplicații ce transformă e-book-urile în cărți 
audio. Eu sunt o conservatoare și țin la cărțile în format tipărit, dar 

în contextul acestei pandemii m-am bucurat că am reușit să le 
răspund afirmativ. Am răspuns și solicitărilor elevilor ce întocmesc proiecte și lucrări pe diferite teme 

referitoare la zona noastră, fotografiind, din documente și cărți, informațiile de care aveau nevoie. 
 Sunt încântată și pentru că micuții nu au uitat de concursul  ”Hangu, tărâm de poveste” (doar că 
nu prea am eu timp să digitizez eseurile) și nici de proiectul ”Căutătorii de comori”  (de curând, am 

primit multe fotografii scanate, de o valoare inestimabilă). Am început, în paralel cu inventarierea  
cărților, și recondiționarea celor uzate, pentru care nu există în bibliotecă mai multe exemplare, lucrez 

la revista ”Ecoul Hangului” și la ”E-Arhiva comunității noastre” – proiect pentru care am selectat o parte 
din fotografii pe categorii și ani, le-am copiat din calculator, pe DVD-uri  și am realizat că sunt atât de 
multe încât cea mai bună soluție ar fi  o memorie externă.. 

 În ciuda faptului că am atât de multe de făcut, dorul de copii, de veselia, entuziasmul și de 
inocența lor, mă macină încet și nu poate fi ignorat. Încă mai cred că îi voi auzi râzând și vociferând pe 

scări, grăbindu-se să mă îmbrățișeze, să caute cărți sau jucării și așteptând curioși o altă surpriză…  
Îmi lipsesc enorm toate acele momente în care biblioteca era plină de poveștile lor, de visurile, de 
dorințele, de speranțele pe care le împărtășeam împreună… 

Petru mine, și nu cred că doar pentru mine, timpul s-a rupt pe din două: ”Înainte și după apariția noului 
Corona virus.” 
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Dacă mă gândesc cu nostalgie și cu sufletul sfâșiat la toți anii  ”Dinainte de covid19”  în care biblioteca 

și-a trăit pe deplin bucuria și și-a dus la îndeplinire menirea, așa cum am înțeles-o eu, nu în 
conformitate cu prevederile legale, mă înspăimântă ceea ce va urma.

 Mă sperie gândul că nu voi mai vedea atât de mulți copii în 
bibliotecă, îmi e teamă că nu-i voi mai putea îmbrățișa, desființând acel 
zid nevăzut ce ne separa oarecum, mă sperie gândul că n-am să le mai 

văd zâmbetele ce vor rămâne ascunse cine știe câtă vreme  după măști, 
mă înspăimântă gândul că în această vară  ”Clubul de vacanță” nu va 

mai fi la fel de vesel și de animat, îmi e teamă că biblioteca nu va mai fi 
niciodată la fel ca înainte… 

 Mă doare enorm de mult gândul că toți micuții au pierdut în tot acest timp o parte din bucuriile, 

din trăirile, din visurile lor de copii, că undeva, acolo, într-un colț al sufletului lor își vor aminti mereu că 
a existat un moment  ciudat care le-a sfărâmat idealurile și dorințele, că un virus blestemat i-a smuls, 

fără milă, din cursul firesc al lucrurilor și că i-a lăsat, pentru o vreme, în derivă… Mă doare enorm 
gândul că ”după apariția covid19”, ei, copiii, nu vor mai fi la fel de veseli, de lipsiți de griji, de plini de 
exuberanță. Mă doare enorm gândul că pentru o parte dintre ei copilăria s-a sfârșit acum și aici și că 

vor rămâne copii doar în adâncul sufletului.  
  Mă sperie, până la paroxism, gândul că ne vom înstrăina și mai mult unii de alții și că vom 

pierde, încet, dar sigur, sublimul poveștilor scrise IMPREUNĂ… ÎMPREUNĂ LA BIBLIOTECĂ… 
                                               Bibliotecar, Liliana Pîntea 
  

Micii scriitori              Micii scriitori     Micii scriitori     Micii scriitori 
   

Distanțarea socială din perspectiva unui copil de 9 ani 
  
 Bună, numele meu este Ameila și am 9 ani . Prima dată când am 

auzit de distanțare socială și că o simplă răceală ne-ar putea ține blocați în 
case, că școlile s-ar putea închide, că nu vom mai merge la biserica, la 

plimbare, la locuri de joacă și nici în excursii sau alte activități plăcute nouă, 
mi s-a părut că o glumă proastă. Iată că am ajuns în situația când școlile s-
au închis și noi eram foarte fericiți, pentru că nu mai aveam teme. Însă acum 

regret bucuria de atunci mai ales astăzi în 27.04.2020, pentru că am aflat că 
școlile nu se mai deschid până la toamna.  

 Îmi este dor de colegi, de jocurile pe care le făceam împreună, de doamnele profesoare de 
religie, de engleză, de domnul profesor de sport, de doamna biblioctecară și de lucrurile minunate pe 
care le învățăm împreună, dar cel mai mult îmi este dor de doamna învățătoa 

 Sunt tristă, dar mă împac cu ideea că stau la sat și am unde să mă joc 
cu sora mea mai mică, cu animăluțe, cu mingea și să mă plimb cu bicicletă, 

dar mă mâhnește că sunt atâția copii care stau mai bine de o lună și jumătate 
închiși în apartamente. Cum se simt ei oare? 
 Mă gândesc și la toți cei care își riscă viață în fiecare zi, că noi ceilalți 

să fim bine. Nu există cuvinte prin care să le mulțumim acestor eroi. 
 Sunt mulți oameni bolnavi, în suferință, rămași fără serviciu sau blocați 

departe de familiile lor.Este o perioada de chin, de suferinata, dar și timpul ne 
cere să fim mai buni, mai iertători, mai îngăduitori pentru a trece cu bine peste 
această criză. 

 Aș vrea că totul să revină la normal, dar oare după ce va trece totul cum va arată acest 
“normal”.                                                                     Amelia Buzatu, clasa a III-a, Înv. Dumitrina Caia 
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     VIAȚA, OCEANUL ĂSTA NESFÂRȘIT    

       Ana-Maria Anania 
 

Știți vorba aceea:  „Cât trăiește, omul învață!”? Ei bine, zilele acestea am 
primit o lecție de viață foarte valoaroasă, asupra căreia am meditat și am zis să 
împart și cu voi gândurile mele.  

Mai știți momentele acelea în care visați să faceți anumite lucruri, să vă 
șlefuiți într-un anumit fel? Ce s-a întâmplat cu toate visurile acelea? Câte dintre ele 
ați îndeplinit? 

Cred că uneori suntem cam fricoși și cedăm mult prea ușor. E adevărat, viața 
e un ocean, unul maaaare, mare, câteodată atât de liniștit, încât zici că e doar o 

pictură, însă alteori e atât de furios, încât ne scufundă cu valurile lui uriașe. Dar nici noi nu ne răzvrătim puțin. 
Nu îndrăznim să tragem pe insula aia care se vede în zare, să ne facem un vapor mai puternic din tot ce găsim 
în jurul nostru. Mai degrabă, preferăm să plutim așa în derivă, cu barca aia care se sfărâmă din ce în ce mai 
tare, până când vom ajunge să plutim pe o bucățică de lemn, asta dacă vom avea și norocul acesta.  

Ne agățăm de niște lucruri, care în fond nici nu ne-ar trebui, căci în fața sufletului nostru nu vor conta 
niciodată eforturile alea supraomenești de a realiza niște iluzii, ci mai degrabă secundele alea scurte, scurte, 
dar încărcate de bucuria de a fi făcut ceva pentru noi, pentru visurile nostre.  

Cu fiecare an care trece credem că trebuie să ne maturizăm și ne impunem niște reguli și niște limite 
care nu au nici un rost, care atârnă de noi ca niște bolovani imenși. Facem zilnic tot felul de compromisuri, dar 
nici măcăr unul pentru sufletul nostru.  
Poate ai visat cândva că vrei să devii cântăreață și oceanul ăsta imens în care ne scăldăm cu toții te-a purtat 
mult prea departe de marile scene ale lumii, însă eu îți garantez că încă mai poți să îți îndeplinești măcar o 
fărâmă din visul tău: cântă oriunde ți se ivește ocazia, la o petrecere, la o aniversare, o seară de karaoke; lasă 
oamenii să te asculte, eliberează-te puțin din strânsorile cu care te-ai legat de barca aia. Îți promit că nu vine 
nici o furtună în viitorul apropiat! Ai visat cândva că vei fi sportiv, poate fotbalist? De ce ai renunțat să mai ieși 
cu prietenii tăi? De ce nu mai ieși în poienița aceea? Cine spune că dacă nu mai ești flăcău, dacă ai copii 
acasă, nu poți să alergi după mingea aia așa cum râvnește sufletul tău? Poate nu vei mai prim i aplauzele unei 
tribune întregi, nu vei apărea la știri și nici nu vei merge în turnee prin lumea întreagă. Dar dacă ți-aș spune că 
poți să trăiești toate astea dacă crezi, dacă îți permiți să visezi?  

Câte visuri s-au pierdut prin mormanul ăla de responsabilități care 
crește necontenit, oricât te-ai strădui tu să îl faci mai mic? Viața nu va fi 
mai ușoară dacă nu mai visezi, dacă îți tai singur aripile sau dacă ignori 
faptul că alții ți le-au ciopârțit puțin câte puțin.  E bine să accepți realitatea, 
să vezi ce resurse ai și ce poți face, dar asta numai pentru a construi o 
pistă pentru toate visurile tale.  Transformă banalitatea zilelor care trec 
fulgerător de repede și greutățile pe care le cari după tine în motivație 
pentru a face ce simți că ai nevoie ca să fii fericit.   

Nu te minți, dar nici nu te desconsidera. Fii mai blând cu tine! Mai 
întâi tu cu tine și apoi poate se vor îndura și ceilalți, inclusiv destinul. Trăiește, omule! Renunță la locul acela de 
muncă, dacă în fiecare dimineață te îneci în gânduri amare. Renunță la oamenii care îți provoacă rău; suntem 7 
miliarde de oameni pe Pământ. Sunt sigură că poți găsi un suflet care să te ridice, nu să te coboare. Renunță la 
tot ce te otrăvește ușor, ușor pentru că, atunci când va fi prea târziu, regretele nu mai au nici un efect asupra 
iderii care te sufocă.  

Nu uita! Plutim pe oceanul ăsta toți, dar vei vedea oameni care au ales să renunțe din momentul în care 
au înțeles ce au de făcut pentru tot restul zilelor, vei vedea oameni care se mulțumesc cu barca aia ponosită, 
care nu îi va mai salva pentru multă vreme, oameni care au coborât pe insula aceea și care refuză să mai 
înainteze și oameni care și-au construit un vapor și opresc pe fiecare petic de pământ pentru a repara ce au 
stricat furtunile. Acești oameni nu se vor opri, vor vrea să înainteze pentru că știu că asta au de făcut: să 
meargă înainte. Însă, au decis să aibă grijă de ei, să fie mai puternici și să lupte ca să nu se mai simtă atât de 
neputincioși în fața valurilor uriașe. Și cum ar putea niște valuri să doboare o stâncă alcătuită din fericiri, din 
împliniri, din visuri asupra cărora te-ai oprit măcar o secundă din viața ta?  
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PALATUL CNEJILOR – ADEVĂR ȘI LEGENDĂ 

Când a luat ființă biserica de la palatul Cnejilor i se spunea 

Schitul de la Călugăreni – Hangu. Biserica a fost construită în timpul 
domnitorului Moldovei, Vasile Lupu (1634-1653), dar fratele său  

marele paharnic Gheorghe Lupu s-a ocupat în mod direct de ridicarea 
acestui sfânt lăcaș de  cult cu hramul „Pogorârea Sf. Duh”  pe care l-a 
înzestrat cu toate odoarele necesare.  Gheorghe Hatmanul a început 

lucrarea în anul 1639 și a terminat-o în anul 1653, fapt atestat de o 
inscripție amplasată în pridvorul bisericii : „Această sfântă biserică 

întru care să prăznuiește hramul Pogorârii Sfântului Duh iaste zidită 
de răposatu Gheorghe hatman frate cu Vasile Voievod, leat 7147 
(1639), iar acum 7328 (1820), cum blagoslovenia preasfințitului 

mitropolit kirio kir Veniamin și prin osârdia cuvioșiei sale ieromonah 
Iosif, egumenul acestei sfinte mănăstiri, s-au deschis zidirea, s-au 

tencuit și s-au acoperit. 1820 iunie 8”. În anul 1650, moşia Hangu 
intră în posesia boierilor Cantacuzini, care au început să-și extindă teritoriile și influența pe Valea 
Bistriței, pentru a deveni stăpânii exclusivi ai acestor locuri neasemuit de frumoase. Vestita Mănăstire 

Hangu începe atunci un lung drum de procese cu acești boieri pe care îi acuză că au încălcat  unele 
moșii aflate în stăpânirea bisericii.          

 În anul 1820, biserica este refăcută, cu binecuvântarea Mitropolitului Veniamin Costache și cu 
toate insistențele, Cantacuzinii obligă călugării schitului să părăsească așezământul monahal unde 
viețuiau și să ia calea pribegiei, dar beneficiind de sprijinul ocupanților ruși, călugării au reușit să  

rămână în mănăstire. Obținând dreptul de proprietate în 1839, Cantacuzinii transforma așezarea 
mănăstireasca în curte boierească fortificată, modificând chiliile, construind anexe, întărind zidul de 

incintă. Astfel s-a născut Palatul Cnejilor,  o locuință boierească asemenea unui palat.   
 În jurul schitului și a palatului s-au țesut mai multe legende. Una dintre ele spune că atunci când 
s-au construit zidurile de incintă, unul dintre boierii din familia Cantacuzino a pus să fie măsurată cu o 

sfoară umbra câtorva lucrători robi și a așezat apoi sfoara în fundația zidurilor. Robii și-au pierdut viața 
până la apusul soarelui.      

 Altă legendă este și mai ciudată și se pare că este una 
destul de veche și este legată chiar de turnurile de apărare ale 
acestui ansamblu monumental. Se spune că Budu, unul dintre 

cei mai curajoși și mai abili căpitani din armata domnitorului 
Moldovei - Alexandru cel Bun (1400-1432), a murit într-o luptă și 

a fost chemat din lumea de dincolo de fata care era îndrăgostită 
de el, cu ajutorul unei vrăjitoare ce avea puteri nemărginite în a 
aduce spiritele celor trecuți în neființă, din nou la viață, pentru 

câteva clipe. El a venit călare pe un cal înaripat, sub formă de 
strigoi, și a fost surprins deasupra Ceahlăului de primul cântat al 

cocoșului și transformat în stâncă. Legenda spune că în nopțile cu lună plină când umbra stâncii lui 
Budu de pe Ceahlău se lasă deasupra Palatului Cnejilor cel care este surprins între zidurile palatului 
este transformat în strigoi.           

 Misterul comorilor ascunse apare și în relatările despre Palatul Cnejilor. Bătrânii afirmă că 
uneori  noaptea se vedeau focuri albastre pâlpâind deasupra unor pretinse comori îngropate în inima 

muntelui sau umbre care intrau în hrubele adânci, scoțând sunete sinistre. Acele flăcări albastre ar 
arde la fiecare șapte ani deasupra comorilor apărate de blesteme.      
         MIHAI MATASĂ, 86 de ani, Ceahlău 
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                         HANGANII 
 
Un loc de poveste, pe-o vale de munte 
Deasupra, Ceahlăul stă treaz neîncetat; 
La poale sclipește un lac ce-n adâncuri 
Păstrează  în taină povestea unui sat. 
 
Mioarele pasc, cum pășteau și-altădată, 
Izvoare doinesc,  alinând pe ciobani. 
Prin văi și pe dealuri răsună deodată 
Chiot de harnici și mândri hangani. 
 
 

 Suntem hangani, purtăm cu cinste-un nume, 
 Avem feciori și fete mândre-n sat 
 Iubim pământul din străbuni, 
 Domnul din cer ne-a binecuvântat. 

 
 Ne leagă iubirea de neam și de glie, 
 Nici măcar strămutarea nu ne-a dezbinat. 
 Umăr la umăr, ne-am reclădit iar satul 
 Ca pasărea Phoenix din cenușă am înviat. 
 
 Cu credință în suflet și dragoste-n inimi 
 Nu uităm niciodată, de unde-am plecat 
 Oriunde ne-am duce, acasă ni-i gândul 
 La pragul bunicii, la horele din sat. 
 
 Suntem hangani, purtăm cu cinste-un nume 
 Și peste ani vom fi uniți ca frații 
 Vom apăra comorile străbune 
 Și vom trăi, cât dăinuie Carpații. 
 

ANA LAURA PRICOP, clasa a VII-a 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

Elevi, Școala Primară Regina Maria,  Gura Hangului 

Foto: Maria Ungureanu 


