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PLEDOARIE PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ. BIBLIOTECA
ȘI COMUNITATEA
VIRGIL COJOCARU
Biblioteca „G.T. Kirileanu”, Piatra-Neamţ, Coordonare și
Îndrumare Metodologică
În contextul actual, bibliotecile publice sunt tot mai
dinamice şi oferă servicii variate, iar în aceste condiții au
capacitatea de a crea valoare adăugată, de a construi
parteneriate durabile şi rețele comunitare puternice, refăcând
solidaritatea socială. Funcţia comunitară (socială) vizează
implicarea bibliotecilor în viaţa comunităţii şi se regăseşte în mai
multe direcţii de acţiune: integrarea tuturor categoriilor sociale şi
combaterea politicilor de excludere socială; formarea identităţii
comunitare şi dezvoltarea conştiinţei cetăţeneşti; angrenarea în
dezvoltarea culturală, socială şi locală a tuturor categoriilor de
cetăţeni, indiferent de statul lor etnic şi social; asigurarea unei
conexiuni permanente între autorităţile locale şi cetăţeni;
informarea cetăţenilor privind drepturile şi îndatoririle lor civice;
creşteea standardului de viaţă şi exercitarea drepturilor
democratice ale cetăţenilor; asigurarea egalităţii accesului şi a
capacităţii de utilizare a informaţiei prin cunoaşterea
instrumentelor informatice şi a modului de utilizare a acestora.
Bibliotecile publice pot îndeplini obiectivele strategiilor de
dezvoltare ale autorităților publice şi se dovedesc o parte
integrantă şi esențială a administrației, un spațiu şi o instituție
democratică, deschisă tuturor, în care comunitatea se poate
regăsi. Datorită serviciilor oferite şi capacității de a îmbunătăți
calitatea vieții în comunitate, bibliotecile publice trebuie
percepute ca parteneri credibili de dialog ai autorităților locale şi
instituții ce merită susținute, fiind oglinda directă a comunității lor.
O bibliotecă publică stabilă şi dinamică este semnul unei
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comunități puternice, sigură pe viitorul ei și pentru că poate părea
firesc ca locul ei să fie acolo, este momentul să se ridice cel puțin
trei întrebări firești la care fiecare bibliotecar ar trebui să
găsească răspunsul: Care este scopul bibliotecii existente în
comunitatea dumneavoastră? Cum este servită comunitatea
dumneavoastră de către biblioteca publică? Ce resurse, servicii,
proiecte oferă utilizatorilor, angajații bibliotecii publice din
comunitatea dumneavoastră?
Experții în vânzări spun că percepția noastră construiește
realitatea, astfel încât fiecare utilizator poate percepe biblioteca
într-un fel propriu, care poate diferi substanțial de modul în care
bibliotecarii se așteaptă ca ea să fie percepută. Pentru unii
utilizatori ai comunității, biblioteca poate fi o simplă clădire, și nu
un ansamblu de colecții și servicii. Pentru utilizatorii on-line,
Internetul este biblioteca lor, iar ceea ce nu este on-line nu există
pentru ei. Percepțiile și preferințele fiecărei generații sunt
influențate de nevoile specifice, precum și de gradul de
familiarizare cu noile tehnologii. Pentru anumiți utilizatori
bibliotecile înseamnă doar cărți, iar ei nu vor tehnologie sau din
contra, pentru alții, bibliotecile au ajuns să se bazeze prea mult
pe tehnologie și nimeni nu mai citește. Pentru un alt utilizator, un
răspuns neprimit la o întrebare poate etalona pentru totdeauna
capacitatea bibliotecarilor și implicit a bibliotecilor de a răspunde
la solicitările adresate de utilizatori. Pentru alții parcarea, sau
căile de acces nefuncționale reflectă și nivelul celorlalte servicii.
Comunitatea este o entitate formată din oameni, care are graniţe
geografice bine precizate. Există mai multe tipuri de comunităţi,
de la zone rurale izolate la zone urbane mai mari. Comunităţile
rurale sunt mai uşor de delimitat întrucât au graniţe geografice
precise. Mai mult, acestea sunt formate din membri care au trăit
în acelaşi mediu, au experienţe comune şi au un sentiment de
apartenenţă la comunitate mai puternic. Rezidenţii din mediul
urban provin din medii mai diferite şi din arii geografice diferite.
De obicei aceştia au foarte puţine lucruri în comun cu vecinii lor,
dar pot fi legaţi de alţi rezidenţi prin faptul că au acelaşi loc de
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muncă, au aceleaşi studii sau au interese comune. Astfel, în
mediul urban, întâlnim alte tipuri de comunităţi, care nu sunt
definite de graniţe geografice fixe, ci pe baza altor criterii.
Indiferent de tipul de comunitate la care ne raportăm, fie din
mediul urban, fie din mediul rural, trebuie să fim conştienţi de
faptul că o comunitate nu este o entitate omogenă - nu toţi
membrii comunităţii sunt la fel, iar în realitate foarte puţine
comunităţi sunt unite şi omogene. Fiecare comunitate este
formată din mai multe grupuri diferite şi în fiecare comunitate pot
exista diferenţe, uneori chiar conflicte şi disensiuni bazate pe
religie, clasă socială, limbă, diferenţe etnice, acces la
resurse,etc.. Noţiunea de comunitate poate avea înţelesuri
diferite pentru fiecare individ în funcţie de bagajul cultural şi
istoric al individului şi de contextul în care foloseşte această
noţiune. De exemplu, acelaşi termen se poate referi la un sat în
cazul unui proiect de dezvoltare comunitară, sau la o comunitate
de femei care au peste 45 de ani şi nu au un loc de muncă, sau
o comunitate de copii cu dizabilități, în cazul unor proiecte de
integrare socială.
Trebuie făcută însă distincţia între comunitate şi grup
ţintă. Dacă prin comunitate înţelegem un grup de oameni definiţi
geografic şi uniţi prin interese comune, grupul ţintă reprezintă o
secţiune din comunitate, căreia urmărim să-i producem o
schimbare relevantă la nivelul întregii comunităţi. Iar schimbarea
nu se poate produce decât prin acţiunea directă asupra unui
număr definit de beneficiari. De aceea este foarte important ca
bibliotecarii care iniţiază activităţi în comunitate să fie conştienţi
de acest lucru şi să încerce să cunoască cât mai bine
comunitatea în care urmează să dezvolte proiecte. Pentru a
putea face acest lucru, ei trebuie să asigure participarea a cât
mai mulţi şi mai diverşi oameni în evaluarea nevoilor şi resurselor
comunităţii, în găsirea unor soluţii şi de a le prioritiza, în
planificarea acestora. Fără ca membrii comunităţii să aibă o
înţelegere obiectivă şi reală a problemelor şi nevoilor comune,
dotărilor şi resurselor, nu pot fi alese soluţiile şi acţiunile colective
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care duc la rezolvarea problemelor comunităţii, la dezvoltarea
serviciilor oferite şi capacității de a îmbunătăți calitatea vieții în
comunitate.
Resurse utilizate:
IREX - Comunicare, coalizare, advocacy : workshop. Program
Biblionet, 2012.
Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi
responsabilizare : Curs. Programul Operațional ”Dezvoltarea
Capacității Administrative” - Editor : Universitatea Titu Maiorescu
București, 2012.
ARDC - Dezvoltare Comunitară : curs. Program Grundtvig, 2007.
Participarea Cetăţenească : manual. Editor : Research Triangle
Institute, Romania
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ŞTEAZA – TRADIŢIE ŞI REALITATE- IZVOD AL
ÎNȚELEPCIUNII ȚĂRANULUI ROMÂN
MARIANA CĂLINESCU,
Biblioteca „Mihai Eminescu”, Bicaz

„Și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor” , în
ziua întâi a Facerii.
Apa , taina vieții și avuției, aflată cu dărnicie pe
meleagurile Văii Bicazului, în cantități și calități apreciabile,
reprezintă una dintre cele mai importante comori dătătoare de
rod și sănătate.
Bicazul, râu repede și viguros, afluent al Bistriței
legendare, izvorăște din Munții Hășmaș – Lacul Roșu, la
confluența brațelor Veleschia și Hăghimaș, sărutându-se
pătimaș cu Bistrița, la Bicaz, în centrul urbei. Bicazul adună toate
pâraiele de pe coastele munților din împrejurimi pentru a alcătui
una dintre cele mai frumoase văi din „Moldova lui Ștefan”.
Istoria omului pe aceste plaiuri din zona Bicazului se pierde
în negura mileniilor. Pe Valea Bicazului, muntenii au întemeiat
sate cu gospodării înfloritoare, au ridicat case armonios
proporționate și colibe suspendate pe coastele munților pentru a
le fi adăposturi vara – pe timpul facerii fânului, cu punți și poduri
meșteșugite aruncate peste apele repezi , au născocit și creat
minunate unelte și mecanisme de industrie casnică spre a-și
ușura, îmbunătăți și înfrumuseța traiul de zi cu zi.
Oamenii de pe acest „picior de plai” s-au bucurat din vremuri
străvechi și până astăzi de binefacerile bogatelor și
binecuvântatelor ape din preajmă :
- s-au hrănit sănătos cu pește prins din apele cristaline ;
- au folosit forța de curgere a apei pentru transportul
lemnului ( plutărit);
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au folosit ingenios energia apei în cădere, utilizând-o la
acționarea roților de moară, pive de bătut sumani, șteze,
ferăstraie și recent la turbinele electrice ale
hidrocentralelor înșiruite pe Bistrița, în aval de Bicaz
Îndeletnicirile de bază din această zonă de munte au fost
aceleași ca și în prezent : creșterea animalelor, tăiatul și
prelucratul lemnului și mai puțin agricultura, din pricina climei și
a terenului pietros. S-a impus o completare la ocupațiile
principale cu activități auxiliare : culesul fructelor de pădure și a
ciupercilor, pescuitul și vânătoarea, plus numeroasele treburi
casnice și gospodărești desfășurate mai ales de femei (țesut,
cusut, tors,împletit, etc.) și bineînțeles , meșteșugurile care
mobilizează oamenii cu anumite înclinații în prelucrarea
materialelor (vărărit,morărit, cojocărit, dulgherit, etc.)
-

La taifas cu Rozalia și Ileana, în tradiția vuietelor de ștează
și a clipelor de tihnă
Și fiindcă pomeneam mai devreme de femei și treburile lor
gospodărești, mi-am luat inima în dinți și am purces spre casele
lor, dornică să aflu povești de viață și secrete ale tradițiilor de
muncă din care-și câștigă traiul zilnic.
Am ajuns la Bicaz-Chei, la gospodăria Rozaliei Pop ce deține
o moară de apă și o ștează, ambele în bună stare de funcționare,
vechi de peste o sută de ani, moștenite de la socrii, Viorel și
Anghelina Pop. M-a întâmpinat chiar Rozalia, primitoare,
zâmbitoare, îmbietoare, o femeie trecută de prima tinerețe ,
mamă a patru copii (trei fete și un fecior). Rozalia nu-și arată
vârsta deși, îmi povestește că a muncit mult până la această
etate, ca majoritatea muntencelor, de altfel. Mă cucerește prin
simplitatea și sinceritatea care răzbat din glasu-i domol. Are
stuchit la furcă, cum ar spune bunica, Dumnezeu s-o
odihnească. Mi se destăinuie că moara a mers foarte bine până
odinioară , la evenimentele din decembrie 1989 și de atunci
încoace, cam pe sponci. În schimb, șteaza face toate paralele.
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Strânge localnici din toate satele învecinate și chiar lume din
toată țara. Nu mă mir deoarece Rozalia este foarte primitoare,
prietenoasă și tare vrednică.
Socrii Rozaliei au avut și ferăstrău care funcționa odată cu
moara și șteaza, dar l-au închis acum vreo 27 de ani. Mă îmbie
să fac poze prin toată gospodăria și nu-și ascunde mândria față
de tradițiile pe care le păstrează cu sfințenie, în amintirea
bătrânilor familiei. Nici unul din copiii ei nu au prins drag de
moară sau de ștează. Rozalia nu are preț fix la serviciile pe care
le oferă clienților ce vin pentru ștează. Se pliază pe om, la mica
înțelegere. La moară primește uium , la 100kg boabe – 10 kg
făină.
Nu a fost deloc surprinsă
de interesul manifestat față
de ștează și moară, ba chiar
și-a amintit că în anii trecuți,
o echipă de la TVR București
a cules informații despre
aceste minunate tradiții de
muncă.
Rozalia a moștenit de la
susurul apei - vioiciunea, de
la pâinea care-o coace din
făina măcinată de ea –
bunătatea și îți face bine s-o
privești și s-o asculți.
De jur împrejurul ștezei
sunt înșirate țoale, cuverturi,
cergi și pături spre uscare.
Sunt spălate și împrospătate,
că dacă te uiți cu ochi răi, le
poți deochea. Mă minunez că
nu s-a plâns de absolut nimic
în tot acest timp cât am tot
vorbit.
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Ține gospodăria și face față cu bine la ștează și la moară,
ba sunt zile când e aglomerată, semn că oamenii o apreciază și
aleg serviciile ei. Soțul este mult mai în vârstă și trăiește destul
de detașat de problemele cotidiene. E mulțumită că fiicele și
feciorul au viață bună și muncește pentru că așa se simte ea în
deplină formă și în miezul evenimentelor sătești.
Povestelnică, Rozalia îmi destăinuie că în comună mai
funcționează două șteze : una a Ilenei N. Ghenci și cealaltă a lui
Costică Tîrnăveschi. Au mai deținut mori și șteze care nu mai
sunt astăzi în uz și : Toader Ghenci, Ștefan Moldovan, Toader
Dandu și Petru Panțîr, de lângă Concasoare. Moara lui Petru
Panțîr a funcționat de pe la 1800 până în 1950.
În șteaza Rozaliei se învârt de zor două țoale de lână albe,
pufoase, cățelul latră pe lângă noi, găinile cotcodăcesc, un cârlan
al vecinilor cere de mâncare, pe un tăpșan apropiat își duce
veacul o stupină, pe alt dâmb de lângă ștează, la baza unui
copac, câteva ghebe ne salută aplecându-și pălăriuțele și peste
toată hărmălaia, zgomotul puternic al apei care se învolburează
în ciubărul ștezei pentru a curăța cergile, toate acestea alcătuind
portretul idilic al locului. M-am simțit împrospătată, mai tânără și
m-am rupt de ritmul stresant al celorlalte zile. Rostul treburilor la
sat se rânduiește după alte reguli, în alt ritm, molcom. Oamenii
nu sunt atât de grăbiți, natura are legile ei nescrise.
Cu speranța revederii, îmi iau rămas bun de la Rozalia,
femeie de toată isprava și încercată de greutăți, istovită de
muncă dar, atât de discretă și decentă în purtare, că toate
neajunsurile vieții ei a trebuit mai mult să le intuiesc uzând de al
șasea simț, să le înțeleg printre vorbele domoale, rostite cu
zâmbetul pe buze și … mă îndrept voinicește spre șteaza Ilenei
Ghenci.
Ileana, femeie rostuită mintenaș de 70 de treceri pe astă
lume , văduvă de o bună vreme , blajină, cu ochii ca albastrul
senin al cerului de vară și mâini marcate de reumatismul căpătat
de la răceala apei de munte, mă întâmpină curioasă și primitoare.
Moara ei, la al doilea centenar, moștenită de la bunicul ei
13

Crăciun Paleu, răzbate până în zilele noastre , păstrându-și
faima de altădată. Deși în prezent inactivă, moara a avut
activitate
bogată
și
înfloritoare până odinioară.
La ștează aduc femeile la
spălat și pufoșat țoale, cergi
și cuverturi și în prezent.
Ileana trăiește din acest
modest câștig, completat de
produsele
obținute
din
agricultură, cu multă trudă ,
însă. Și aici, ca și la Rozalia,
cât vezi cu ochii sunt așezate
la uscat țoale, pături, cergi și
cuverturi.
Semn
bun,
curățenia înainte de toate.
Ileana este nostalgică după
vremurile apuse ale tinereții
și suportă destul de greu
singurătatea nopților. Nu
renunță la această străveche
îndeletnicire, e sensul vieții ei
și , în același timp, reprezintă
o punte de comunicare
cotidiană cu realitatea satului
.
Tehnica prelucrării și spălării țoalelor în ștează
ȘTEAZA sau vâltoarea este un mecanism cu tradiție pentru
perfecționarea unor țesături casnice, dar cu mult mai simplă
decât piua de bătut sumani.
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Se întâlneau frecvent șteze sau vâltori pe Valea Bicazului.
Au fost menționate în documente de epocă încă din secolul al
XV-lea. Se consideră că denumirea de ștează este termenul cel
mai vechi folosit și că termenul de vâltoare se va fi adăugat
ulterior, în urma unui schimb de populație între Moldova și
Transilvania, în decursul vremurilor. Denumirea nu a putut fi pe
deplin explicată sub raport etimologic. Rădăcina onomatopeică
„ște”, „ști” ar reprezenta învolburarea apei și zgomotul produs de
mișcarea ei. Șteaza îngroașă și pufează, afânează țesătura.
Țoalele nu se scot din ștează până când nu-s destul de
„îmbrăcate” adică nu sunt îndeajuns de pufoase și de bine
îngroșate.
Din punct de vedere tehnic și al modului de funcționare
„șteaza nu este altceva decât, un fel de ciubăr cu doagele bortite
și vârâte în pământ, făcut lângă piuă sau moară. Pe un mic lăptoc
înclinat, (jgheab de scânduri prin care trece apa la ștează,
moară, piuă) vine cu putere apa din lăptocul morii sau pivei și
așa se face în ciubăr o învârtitoare de apă în fierbere, în care se
pun țoalele țesute de sătence spre a le spăla, a le îndesa
țesătura și a le face păroase”. (G.T. Kirileanu, A.Popovici,
„Descrierea moșiei Broșteni, Suceava”, 1906, p.30)
Dispoziția scândurilor sau doagelor ciubărului e lărgită la
gură ; șteaza are fundul căptușit cu scânduri pentru a nu intra
nisipul sau nămolul adus de curentul apei, în materialul dat la
ștează. Pentru fixarea stabilă a ștezei, adică a polobocului băgat
în pământ până aproape de gură, precum și pentru o rezistență
mai mare, șteaza este băgată adesea și într-un clește de lemn,
încheiat în „căței”, de jur împrejur, atât la bază cât și în partea
superioară . Ștezele au la partea superioară două sau chiar trei
rânduri de ferăstruici, de jur împrejur, cu rolul de a permite apei
să se învârtă cu putere în ciubăr și odată cu învârtirea apei și
țoalele, dat în același timp nu permite țoalelor să iasă afară când
se umflă apa și dă pe dinafară prin acele găuri.
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Șteaza are deci forma unui trunchi de con răsturnat, al cărui fund
e de cca.0, 4m – 1m, iar lărgimea gurii de 1,40m – 1,50m.
Operația de prelucrare a țesăturilor date la ștează depinde
de construcția instalației de apă primită de la lăptocul morii sau
a pivei. Ea funcționează în zilele de
vară și început de toamnă, când apa
e mai călduță.
Structura micului lăptoc pe care
vine apa la ștează e ca și la moară și
piuă, numai că debitul apei este cu
mult mai mic.
Etapele tehnice
succesive în ceea ce privește datul la
ștează sunt următoarele : odată
pornită alimentarea cu apă , vâltoarea
poate să ia naștere în două moduri :
sau cade pe doaga ciubărului, la una
din marginile ștezei, și atunci curentul
de apă se învârtește circular ( ca o
roată culcată), sau apa cade aproape
vertical (se învârtește de jos în sus).
După ce se dă drumul apei și poate
lua în căderea sa una din aceste
direcții, se aruncă țolul, de regulă cerga, în apă, și se produce
învârtirea. Apa debordează prin găuri și mișcă țolul continuu, fără
să fie aruncat afară.
Se aduc la ștează două categorii de țoale: noi și vechi,
purtate. Cele noi pentru a fi îndesite, adică pentru a fi îngroșate.
Sunt tratate astfel timp de 2-3 zile, cu nopți cu tot. În această
situație, materialul se îngroașă devenind mai îngust reducânduși dimensiunile. Când țoalele sunt vechi și se aduc doar la spălat,
procedeul durează mult mai puțin , o oră, două.Șteaza răspunde
unor exigențe practice precise. Deși gospodinele țes țoale de
lână mai puține ca în trecut, nu au renunțat definitiv la războaiele
de țesut.
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Rodul mâinilor lor dibace se materializează în meșteșugite
cuverturi, cergi, țoale, macaturi și ștergare, chiar și pânza din
care făceau înainte vreme vestitele cămăși. Țoalele noi date la
ștează devin îndesite, moi și pufoase, aspectuoase, estetice, iar
cele vechi se spală fără detergenți chimici, frumos și natural.
O parte din aceste detalii tehnice mi-au fost împărtășite întrun limbaj simplu, asezonat cu regionalisme suculente, pe
îndelete și cu infinită modestie și bunătate de Ileana și Rozalia,
eroinele poveștii de față, femei demne de legendarul personaj
sadovenian, Vitoria Lipan.
ȘTEAZA – instalație artizanală tradițională, dă mărturie
despre civilizația muntelui și mai este folosită și astăzi, în era
mașinilor de spălat industriale. Așadar, ștezele și-au împletit
rostul cu pivele, cu morile de apă și cu ferăstraiele, devenind
instrumente ale micii industrii sătești de altădată și de astăzi.
Nepoluante și economicoase, ele demonstrează puterea de
inovație și geniul minții țăranului român, din timpuri străvechi și
până astăzi.
„ȚĂRAN ROMÂN, MĂRIA TA”…cu cinste ne plecăm
fruntea.
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COMORI STRĂBUNE ADUSE ÎN PREZENT
ELENA TOFAN,
Biblioteca „Mihai Eminescu”, Bicaz

„Din străbuni pe poarta vremii,
A intrat frumosu-n case!
Și-i poruncă strămoșească
Să păstrăm peste milenii.
Arta noastră românească”
A fost odată ca niciodată... O vale frumoasă străjuită de
Mărețul Ceahlău, străbătută de frumoasa apă a Bistriței și de
zbuciumatul râu al Bicazului, la umbra falnicilor brazi și dealuri
înverzite, un tărâm de basm numit Bicaz. Aici, au fost și sunt
oameni harnici, frumoși, voinici cu credință și frică de Dumnezeu,
dragoste de străbuni și păstrători ai tradițiilor strămoșești, într-un
fel tainic numai de ei știut și dezvăluit doar celor interesați. Cu
dragoste și interes pentru frumos, spre a duce mai departe
această moștenire păstrată cu sfințenie din timpuri străvechi
până în zilele noastre.
În această epocă și societate, unde tehnologia și tehnica
modernă ne-au acaparat cu totul luând locul vechilor obiceiuri și
meserii de mult uitate, încercăm să ne detașăm puțin, aducândune aminte de preocupările înaintașilor noștri.
Pentru a înțelege mai bine de unde venim, încotro ne ducem,
care ne este menirea pe aceste meleaguri, cum au trăit moșii și
strămoșii noștri, ce îndeletniciri aveau, ce moștenire ne-au lăsat
spre păstrare. Nu degeaba se zice că a ne cunoaște rădăcinile,
originea, tradițiile și obiceiurile, înseamnă a avea identitate. Dacă
ignorăm și pierdem toate aceste comori, suntem în pericol de a
ne pierde identitatea. Asta ar însemna să fim ca un copac fără
rădăcini, care în scurt timp va pieri.
Noi, însă, nu ne dorim aceasta. Atâta timp cât mai avem
bunici și oameni cunoscători și păstrători ai acestor obiceiuri, din
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vremuri de mult apuse, avem șansa de a descoperi , a învăța,
pătrunde și descifra aceste taine, care au rezistat în timp,
încărcându-ne cu energia lor și dragostea pentru frumos. Ne
amintim cu mare drag de preocupările muntencelor, în ciuda
vremurilor grele prin care au trecut, de-a lungul timpului, care nu
și-au pierdut simțul pentru artă și frumos.

Femei vrednice, au știut să se împartă în a ține o
gospodărie, între muncile agricole și grija copiilor, dar și la
mânuirea cu măiestrie a acului și vătalelor, pentru a face straie
frumoase și obiecte de uz casnic. De la topitul cânepii, melițatul,
torsul, urzitul, țesutul, albitul, cusutul, până la ultima cruciuliță ce
împodobea o cămașă cu pui ori cu semne numai de ele știute și
gândite spre a fi scut de protecție celor ce le vor purta. Ca și
celelalte obiecte ce erau necesare traiului zilnic, împodobind în
mod plăcut odăile.
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În special covoare, cuverturi, prosoape , lăicere, tapiserii,
obiecte de îmbrăcăminte, ciorapi, pantaloni, ițari, fuste, catrințe,
flanele, bunde, ilic-uri, etc. Toate lucrate cu migală, dragoste,
credință și răbdare.
La sfat cu mătușa Ileana
La o azvârlitură de băț, pe Valea Bicazului, locuiește tanti
Ileana Nastur, meșteră în ale țesutului. Într-o casă modestă
aranjată frumos, îmbinând stilul vechi și cel nou cu bun gust. Sub
acoperișul căreia își duc traiul, trei generații, ea, fiica cea mică,
soțul acesteia și cele două nepoate. Încă de la poartă am
remarcat în fața casei un aranjament frumos din obiecte ce
foloseau cândva ca unelte utile țesutului. Acum, recondiționate,
servesc drept suporturi pentru flori spre a încânta ochiul .
Sucala, vârtelnița, coșarca și alte obiecte, pe care nu le-a lăsat
inima să le arunce.
La intrare în curte ne-a întâmpinat nepoțica Daria, în
vârstă de 5 ani, abia venită de la școală, elevă în grupa 0. Avea
în brațe o pisică și bucuroasă de musafiri ne-a condus în casă,
unde mama, sora și bunica se ocupau de treburile casnice.
Bunica, femeie la 82 de ani, trecută prin greutăți și necazuri, tanti
Ileana, ne-a primit bucuroasă și cu inima deschisă, că i-am călcat
pragul și că mai are cui povesti cu mare drag despre arta
țesutului. Avea să ne invite în „atelierul ei de creație”, la oarece
distanță de casă, unde se retrage de fiecare dată pentru a lucra
în liniște. Doar ea, Dumnezeu și stativele ei atât de dragi.
„Aici e refugiul meu, după ce-mi fac treburile zilnice vin la
țesut. Nu pot sta degeaba, mă plictisesc, asta îmi place să fac și
de tânără tot cu țesutul m-am ocupat, mă trezesc noaptea și mă
gândesc, cum și ce să mai fac a doua zi”, ne-a spus mătușa
Ileana. O încăpere mică,cu podelele acoperite de preșuri țesute
în culori calde, executate de mâna ei iscusită, apoi pereții
îmbrăcați cu lăicere unde figurile geometrice dominau în tot felul
de culori asortate, la geamuri draperii cusute în cruciulițe , icoane
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și nelipsitul busuioc, ne-au dus cu gândul undeva în trecut.
Stativele sau războiul de țesut, obiectul principal, pe care îl
moștenise de la bunica ei ocupa trei sferturi din încăpere.
Sucala, furca pentru tors, sucitoarea, suveicile, vârtelnița,
coșul cu gheme, țevile pregătite pentru a fi puse la suveică, care
în scurt timp avea să alunece printre firele de urzeală, de la
dreapta la stânga și înapoi, bătute cu vatala pentru a se așeza
frumos, toate făceau parte din mobilierul cămăruței.

Am rugat gazda să ne arate și nouă cum se țese și
aceasta cu drag de a ne împărtăși din experiență a trecut la
treabă. Totul semăna cu un ritual. Tanti Ileana se descalță ,
intră la stative, mângâie cu drag vatalele, ițele, urzeala, apoi
pune o țeavă în suveică și începe a țese.
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Între timp avea să ne spună că țese preșuri, frumos
învrâstate. „Nimic nu-i de prisos, toate au locul lor”, ne
povestește bătrâna, făcându-ne să înțelegem cât de drag i-a fost
să lucreze cu lâna, făcând cuverturi cu modele complicate cu
câte 80-100 de ițișoare, în cârlige, cu andreaua, prosoape pentru
nunți, cergi, țoale din lână, lăicere și multe alte lucruri. Am
deprins meșteșugul de la mama mea, mi-a plăcut și toată viața
am țesut, pentru mine și pentru lumea din sat sau din alte părți.
Am țesut mult de n-aș putea să știu numărul lor, dar am câștigat
și eu un ban. Țeseam cu surorile mele, umblam cu stativele prin
sat, când la una când la alta sau la cine mai vroia să țese.
Urzeam mai multe cuverturi sau ce hotăram să facem, apoi ne
ajutam între noi. Trebuia cineva să ajute la băgat prin ițe, ițișoare
să ridice spetele, vergelele, să sloboadă urzeala de pe sucitor,
pentru a merge treaba mai repede. Așa se făcea în tinerețe.
Fetele își făceau zestre, pentru când se măritau, coseau
cămășile și costumele de miri și multe alte lucruri de trebuință,
toate se făceau în casă. Era greu cu banii, nu-ți permiteai să
cumperi din magazine, și apoi nici nu se comparau cu
frumusețea lucrului de mână. . A venit cândva preotul și primarul
cu niște străini, belgieni și tot m-au pozat și se minunau de tot ce
vedeau,le-am dat in dar câte un prosop țesut, ca amintire. Apoi
a mai venit un tânăr tot așa, m-a filmat și m-a tot întrebat despre
țesut. Acuma femeile nu prea mai lucrează, au serviciu și
cumpără din magazine. Am o fată care țese și ea, dar nu prea
are timp. Nădejdea ar fi la nepoțica Daria, sper să mă
moștenească, să învețe rostul țesutului, văd că-i place. Vine șimi face țevi la sucală și își face și ea de lucru pe lângă mine. Dar,
să vă spun ce-am pățit într-o zi. Am ieșit de la stative și m-am
dus până în casă cu treabă, am lăsat-o pe ea singură la stative,
să se joace și ea acolo. Nu mi-am închipuit ce istorie are să-mi
facă. Din exces de zel a vrut și ea să fie utilă și mi-a lucrat la tăiat
ițe și urzeală, de am avut ce munci să le repar. Dar, nu m-am
supărat pe ea, și-a dat seama de poznă și m-a ajutat să bag
urzeala înapoi prin ițe și spată. E copil și mai face și ea câte o
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năzbâtie. Fata mai mică, a început să coase și ea cămăși, acum
le spunem mai modern, ii. Vreau să-i arăt cum se fac, dacă mă

mai ține Domnul sănătoasă. Coseam în tinerețe, am făcut
cămăși, dar le-am dat la un nepot și le-a dus la un muzeu în
Bicaz. Nu m-am gândit că o să fie iar căutate. Au mai rămas
cămășile fetelor, lucrate pe marchizet, un material fin, cusute în
cruciulițe cu ață neagră și galbenă, ornate cu paiete, noi le
ziceam fluturi și cu mărgeluțe, iar cheițele de la îmbinări cu ață
de mătase albă”, ne spune cu nostalgie, femeia. Acum una
dintre ele o poartă nepoțica la serbări, are costumul întreg, cu
bundiță, opinci, ciorapi de lână, trăistuță și e tare mândră de el.
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Cămașa tradițională, istorie, carte de identitate, poveste și
obiect de lux
Despre secretul cămășii tradiționale, aceasta trebuie
cusută cu anumite culori și semne, să respecte anumite reguli,
nimic nu-i la voia întâmplării, fiecare semn are rostul lui.
Cromatica, fondul alb și ața roșie sau neagră, care niciodată nu
trebuie să fie egale. Aceasta, este un obiect de lux, mai ales cea de sărbătoare, cusută unicat de mâna fiecăruia. Cămașa
tradițională este o poveste de la țesătură și până la ultima
împunsătură de ac. Pentru a fi croită nu este nevoie de foarfece,
este simplă în formă de cruce. O astfel de cămașă trebuie să
impresioneze și de departe și de aproape. Aceasta fiind
asemănată cu o carte de identitate a celui care o poartă. Fiecare
localitate are semne și motive, care o reprezintă, la care se
adaugă elemente noi, după imaginația și trăirile celei care o
coase. Cusută în mare taină, să nu se fure modelul și a fi unică,
pentru a avea impact vizual și a crea bună dispoziție, atunci când
este îmbrăcată .
Ordinea firească a unei cămăși trebuie să conțină:
Altița, care reprezintă cerul, stele, sori, vârtelnița
(reprezintă vântul), gâze, albine. Sub altiță este pământul
reprezentat în general de romburi sau motive derivate din spirale,
acestea reprezentând la rândul lor diverse energii ( coarnele
berbecului).
Râurii costișați descriu zonele deluroase de munte, unde
apele curg mai abrupt la vale.
Succesiunea anotimpurilor – zi - noapte reprezentată prin
gâze, insecte, albine, pasări, acvile.
Mâneca reprezintă: cer, pământ, râuri și marea
Bordurile, care prelungesc mâneca spre gât, ceea ce înseamnă,
că viața continuă și după moarte.
În momentul când o femeie ce poartă o astfel de cămașă și își
întinde brațele, ea trebuie să devină pomul vieții s-au să se
asemene cu o pasăre măiastră.
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Copiii Bicazului, primul pas în tainele artei populare
Încă de acum câțiva ani am inițiat la Biblioteca Mihai
Eminescu Bicaz, un Club de Vacanță unde, în special, copiii
învață diferite lucruri. De la confecționarea unor diferite obiecte,
printre care au aflat și învățat din tainele țesutului și a cusutului.
Cum se urzește la război, pentru ca apoi, urzeala să fie
învălătucită și pusă pe stative, fiecare fir este trecut prin: ițe,
spată, ițișoare, alegerea modelului, țesutul și meșteșugul de a
îmbina culorile.

Printre altele am încercat să insuflăm copiilor dragostea
și pasiunea, pentru obiceiurile și tradițiile poporului roman, cum
ar fi lucru de mană, în special. Cei mici au descoperit cu mare
plăcere și interes arta frumosului prin cusutul în cruciulițe și
lucrul la gherghef. Cum să-și dezvolte fantezia și să afle cât mai
multe lucruri.
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Cum se croiește și îmbină o cămașă, ce reprezintă modelele și
cum să le descifrăm, pentru a o personaliza, combinarea
culorilor și ațelor cu care se coase.
Toate acestea i-au determinat, să învețe sub îndrumarea
noastră să-și coase fiecare în cruciulițe brățări, cu modele alese
de ei și personalizate. Spre surprinderea noastră, în primele ediții
ale Clubului de Vacanță, când am prezentat copiilor programul
de activități, care presupunea și cusături tradiționale românești,
am putut să aflăm că oferta noastră a fost acceptată cu bucurie
de către cei mici. De la primele lecții s-au arătat interesați, drept
urmare după câteva zile de ucenicie rezultatele muncii lor aveau
să se materializeze în brățări, semne de carte, zgărdițe,
mărțișoare, toate ornamentate cu motive tradiționale, cusute în
cruciulițe cu modele scoase din straiul popular românesc. O a
doua surpriză a fost bucuria și dăruirea cu care o parte dintre
băieți s-au alăturat fetelor în această activitate. Au cusut cu mare
drag, Frederic și Alexandru Cercelaru, Alin Macovei, fetele
Cătălina Cercelaru, Mădălina și
Iulia Manole, Ruxandra
Sălăgean, Ioana Chivoiu, Bianca Zaiț, Gabriela și Bianca
Dascălu, Cezara Țupu, Mihaela și Gabriela Frimu, Alexandra
Volintir, Miruna Erhan, Ștefania Croitoriu, Sanda Poenaru, Mara
și Ruxandra Surdu . Au fost adevărate șezători. Tot în acest
cadru s-au cusut mărțișoare purtând același simbol tradițional,
pentru persoanele dragi lor și pentru mamele românce, care
muncesc în Italia. Acest ultim aspect a fost realizat în colaborare
cu Asociația Daci și Romani, din Verona, reprezentată de
Gabriela Vișan, o româncă ce trăiește acolo și care se ocupă de
problemele culturale ale conaționalilor din diaspora. În această
vară, provocarea a fost să învățăm să țesem la gherghef și să-și
țese fiecare câte un covoraș după imaginația fiecăruia, iar până
la urmă greutatea începutului de drum s-a transformat în bucuria
faptului împlinit, fiecare copil ducând acasă spre admirația
părinților și mai cu seamă a bunicilor adevărate opere de artă
populară. Încercăm prin lucruri mărunte să-i atragem pe cei mici
să prindă drag pentru lucrul de mână, atât cât ne pricepem și ne
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permite timpul. S-au remarcat prin talent și seriozitate, la
mânuirea gherghefului Alexandra și Ilinca Bicăjanu, Iasmina
Radu, Roberta și Teodora Hegyeși, Ruxandra Sălăgean, Erica
Zaiț, Ioana Butnaru, Luca și Sonia Zaiț, Matei Coruț. Că am făcut
bine sau nu doar viitorul va decide!
Am dori totuși ca generațiile de copii, care au trecut prin
biblioteca noastră la Clubul de Vacanță, cât și cele care vor veni,
să își aducă aminte cândva de aceste șezători, unde au învățat
pentru prima data să țină un ac în mână. Sau de ce nu, să
continue ce au început aici, în alegerea unor meserii în domeniu.
Noi vrem să credem că am „ semănat semințele”, pe un teren
bun care să dea roade. Așa cum mătușa Ileana, spera că
nepoțica Daria, v-a învăța tainele țesutului și cusutului și noi
sperăm că cei mici nu vor uita ce-au învățat sub îndrumarea
noastră la acest club.
„Tu, femeie, ia și coase
Râurii și vechi izvoade
cu arnici,
Ca în lume sa se știe
Ce comori de arta-n inimi
Păstrăm noi de la bunici!
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CONSTRUCȚIA BARAJULUI BICAZ. HANGU – LACRIMI DIN
ADÂNCURI
LILIANA PÂNTEA, Biblioteca Hangu

De mult, de când abia dacă își mai aduc aminte bunicii,
ținutul Hangului, binecuvântat și de o frumusețe fără seamăn, își
întindea, plin de măreție, brațele de o parte și de alta a Bistriței
Aurii, încercând parcă să cuprindă în îmbrățișarea-i eternă pe
mândrul și neînduplecatul munte Ceahlău, străjer voinic și
neînfricat, lângă care și-ar fi dorit să-și așeze trupul jefuit și
ostenit de atâtea lupte cu turcii și tătarii și rănit de obuzele și
gloanțele războaielor care l-au vlăguit și i-au ucis, fără milă,
copiii. Deși trecut prin flăcările iadului, nu-și pierduse frumusețea
și nici farmecul pentru că hanganii, oameni blânzi, harnici,
curajoși și veseli și-au ridicat gospodării, toate una și una, de nu
știai la care să te uiți mai întâi, aveau spital, două școli,
judecătorie, notariat, primărie, un post de jandarmi, o făbricuță
de lemn, mocaniță, ba chiar și un mic aerodrom, iar în mijloc o
bisericuță care, duminica și în zile de sărbătoare, devenea
neîncăpătoare, de aceea hanganii au hotărât să construiască o
altă biserică mai mare, un alt loc unde să se întâlnească cu
Dumnezeu, unde să-și lase poverile, unde să se roage, unde săși mângâie sufletul. Au muncit la construcția acestui locaș, cu
mic, cu mare, timp de treizeci. Au adus șinele de la mocăniță și
au consolidat zidurile bisericii, au pus în jurul pereților exteriori
sârmă de oțel și au făcut o adevărată sărbătoare când au așezat
crucile pe turnuri.
Nici măcar cumplitul război nu reușise să-i oprească, săi împiedice să muncească la terminarea bisericii, reușise doar să
distrugă cel mai mare pod peste Bistrița, să sape tranșee
aproape de case, să aducă peste ei refugiați, soldați ruși și
germani, să-i sperie cu zgomotele asurzitoare ale obuzelor și
grenadelor din timpul exploziilor, să le întunece chipurile, să le
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cernească hainele, să le sfâșie sufletele și să le înlăcrimeze ochii
pentru cei pierduți pe front și să-i facă să se roage ca această
nenorocire să se termine mai repede.

Iadul prin care au trecut soldații plecați pe front și bătrânii,
femeile și copiii rămași acasă, i-a învățat, dacă mai era nevoie,
că singura speranță rămâne Dumnezeu, așa că au continuat
construcția bisericii cu și mai multă ardoare și dăruire, ca și cum
și-ar fi dorit ca în zidurile ei să ascundă toate necazurile și
durerile care îi sfâșiaseră pe dinăuntru.
De dimensiuni impresionante, biserica din Hangu era cea
mai mare construcție de acest fel de pe Valea Bistriței, de aceea
hanganii au numit-o, cu mândrie, Catedrala de la Hangu și au
adunat bani să o picteze.
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Era atât de frumoasă așa cum sunt numai lucrurile
închinate divinității și părea cu atât mai impunătoare, pentru că
era așezată pe un loc mai înalt, aproape de centrul comunei, dar
și pentru că hanganii zidiseră, o dată cu ridicarea bisericii și o
parte din sufletul lor. Ținutul Hangului devenise ”Colțul de Rai al
Văii Bistriței”, unde hanganii, harnici, veseli, frumoși la suflet și la
chip, trăiau în deplină armonie, înconjurați de legendele ce
coborau în nopțile lungi de iarnă, de pe Muntele Ceahlău, la
șezătorile din Gura Hangului, unde se întâlneau feți frumoși și
zâne care împleteau florile cusute pe bundițe, puii cusuți pe
cămășile de sărbătoare și fuiorul din furcile de tors cu cântece,
versuri și doruri neștiute. Era atâta liniște și frumusețe în Gura
Hangului, încât acest lucru nu putea să dăinuie o veșnicie.
Vestea că apele Bistriței vor fi zăgăzuite pentru lumină și
că cea mai mare parte dintre locuitorii comunei Hangu, vor trebui
să-și adune agoniseala de-o viață, să-și mute gospodăriile din
calea amenințătoare a apelor și să plece, care încotro, lăsând în
urmă o parte din sufletul lor, a căzut peste ei ca o secure. Aveau
să afle curând însă, că acest tribut nu era suficient și că trebuiau
să-și smulgă și morții din liniștea veșniciei și să-i ducă pe vârful
Muntelui, ca să nu-i mai ajungă vreodată blestemul apelor, acolo
unde, de fapt, trebuiau să ducă și bisericuța din Gura Hangului,
pe care urmau să o demoleze, să numeroteze fiecare parte din
ea și să o reconstruiască după același plan.
Zbuciumul și deznădejdea au pus repede stăpânire pe ei.
S-au resemnat greu, pentru că, nu înțelegeau cum și de unde se
va aduna atâta apă, încât să le înghită cel mai mare spital de pe
Valea Bistriței, școlile, judecătoria, jandarmeria, făbricuța de
cherestea și mocănița, primăria, aerodromul - pe care aterizau și
de pe care decolau avioanele sanitare ușoare AVIASAN, podul
peste Bistrița, magazinele, gospodăriile, mormintele, bisericile și
cum ar fi putut să înțeleagă ușor faptul că erau obligați să plece,
unii definitiv, lăsând în urmă nu doar gospodăriile distruse,
casele demolate sau dărâmate în grabă, copacii secerați,
fântânile acoperite cu pământ, grajdurile, fânarele, șoproanele
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stricate, ci și locurile dragi unde s-au născut și de care îi legau
cu fire nevăzute cele mai frumoase amintiri, vecinii, prietenii,
rudele, horele din Gura Hangului, petrecerile din zilele de
sărbătoare, dar cel mai mult îi durea faptul că nu aveau să mai
audă slujbele emoționante din biserica mare din Gura Hangului,
pe care abia o terminaseră de construit și de care erau atât de
mândri. Munciseră la ea timp de 30 de ani. Când au aflat că,
neputând fi demolată, Catedrala din Gura Hangului trebuia
distrusă, dărâmată, au plâns și au tăcut… Ce-ar mai fi fost de
spus, după ce ei înșiși zbuciumați, plini de griji, dezrădăcinați,
cu inima frântă, și-au jelit din nou, cu lacrimi amare, osemintele
dezgropate și cărate în tăcere, cu gândurile aiurea, pe ”Drumul

morților”, către noul cimitir din Muntele Hangului, departe, foarte
departe de vatra satului, ca într-un ritual de purificare.
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Zadarnic a făcut părintele Mihai Coroamă demersuri
pentru a lăsa construcția în picioare. Zadarnic au înălțat oamenii
mâinile spre cer și au îngenuncheat în semn de rugă, pentru a
alunga blestemul straniu al apelor, care urmau să înghită fără
milă, fiecare amintire. ”Timp de doi ani, s-au tânguit clopotele
catedralei, presimțind parcă nenorocirea ce avea să urmeze…”,
își amintește Dragoș Bostan..
Nimic n-a fost însă, la fel de sfâșietor, ca momentul în
care Catedrala lor a fost dinamitată și, mai apoi dărâmată
”Nicăieri, pe toată Valea Bistriței, nu răsunau mai frumos
cântările de la Sfânta liturghie, ca în biserica din Gura Hangului,
pentru că era un cor format din 12 dascăli…” - povestește Dragoș
Bostan (85 de ani) cu lacrimi în ochi.
N-a fost ușor de dărâmat, zile întregi s-au tot auzit explozii
și detunături. Hanganii obidiți, înlăcrimați și speriați își făceau
semnul Sfintei Cruci și se adăposteau. Însă când s-a prăbușit
turla cea mai înaltă s-a cutremurat pământul din adâncuri și a
gemut de durere. Apoi s-a făcut liniște, o liniște de sfârșit de
lume...” Dărâmarea bisericii a fost actul semnat în alb al unei lumi
care începuse să moară încet, dar sigur, o lume ce urma să fie,
în întregime, înghițită de ape. Atunci li s-au rupt hanganilor
baierele sufletului. Smulși din locurile unde văzuseră pentru
prima oară lumina zilei, săraci pentru că cei 18.000 de lei pe care
îi primeau după evaluare, indiferent de ce gospodării aveau, le
ajungeau doar pentru două care de lemn, înstrăinați și triști au
tot plâns, pân-au închis ochii - fiecare unde a putut să-și
încropească o altă gospodărie, departe de vecini, de prieteni, de
rude, de locurile dragi - neîmpăcați și cu sufletul pustiu.
Unii au înțeles și au plecat repede, alții s-au hotărât mai
târziu, cei din urmă care s-au desprins mai greu au fost mutați cu
forța, de către militari. Cei mai mulți au rămas să și întemeieze
alte gospodării pe dealuri, aproape de locurile în care se
născuseră și trăiseră o viață întreagă, pentru că n-ar fi putut trăi
în altă parte fără munții lor dragi, fără Ceahlău. Aceștia și-au
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improvizat colibe și sobe, pe dealurile unde aveau pământ, apoi
au încercat să-și încropească alte gospodării.
În urma lor, ca într-o imagine de apocalipsă, militarii ardeau tot
ce mai rămăsese.
Bătrânii cu care am vorbit își șterg lacrimile pe furiș și
spun cu glas domol și plin de durere: ”Parc-am fost blestemați,
măcar de-ar fi lăsat biserica noastră dragă în picioare, ca să
rămână peste timp, s-o vadă și copiii și nepoții noștri, să știe și ei
câtă amărăciune și câtă durere zac sub apele care au înghițit
sufletele noastre, fără milă”.
Porțile Barajului au căzut grele ca un blestem, într-o
noapte de sfârșit de iulie. Scrâșnetul lor cumplit a răsunat până
în inima munților, apoi, apele au acoperit repede tot ce mai
rămăsese din minunata Gură a Hangului și au așezat liniștea
peste povestea tristă a catedralei. Au mai rămas doar câteva
fotografii, amintirile vii din sufletele celor care au trăit acele
vremuri de adâncă tristețe și lacrimile care să plângă
neresemnarea.
Și parcă, din aceste lacrimi s-a născut lacul Izvorul
Muntelui de/a lungul căruia își întinde brațele ținutul Hangului,
încercând parcă să cuprindă în îmbrățișarea-i eternă pe mândrul
și neînduplecatul munte Ceahlău, ce se oglindește cât e ziua de
lungă, în apele albastre ale ,,mării dintre munți,,.
Uneori, ruinele catedralei, chemate parcă anume, din
adâncuri, spre lumină, spre Cer, vin să ne amintească povestea
plină de lacrimi amare, de durere fără margini a locuitorilor din
comuna Hangu, în timpul strămutării. Ruinele catedralei - o rană
adâncă, cumplit de dureroasă, refuzând să se închidă, să se
vindece. O rană asemenea rănilor din sufletul celor strămutați.
***
Construcția Barajului Izvorul Muntelui – un proiect
îndrăzneț pentru acele vremuri, cu care Dimitrie Leonida
obținea, la Școala Politehnică din Berlin, în anul 1908, diploma
de inginer electrotehnist. - era primul proiect de acest gen, din
România și urmărea realizarea unui complex hidroenergetic pe
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râul Bistrița și amenajarea unui lac de acumulare care se întindea
până în zona Potoci. Planul nu a putut fi pus în aplicare din
cauza celui de - Al II-lea Război Mondial, astfel încât comuniștii
au avut timp să regândească proiectul, să îl redimensioneze și
să îl integreze în "Programul de electrificare a țării".
Lucrările de organizare a viitoarelor trei șantiere au
început în toamna anului 1950, când s-au construit primele
barăci, cu dormitoare pentru muncitori, magazii pentru materiale
și o cantină. În primăvara anului 1951 un strigăt a cutremurat
munții ”Arde!”. Era strigătul de începere a lucrărilor la
construcția barajului pentru care au fost mobilizați15.000 mii de
oameni, cei mai mulți dintre ei erau mineri și militari. Pentru
urgentarea lucrărilor, comuniștii au decis să folosească deținuții
politici pe care i-au organizat în colonii și i-au adăpostit în lagăre
de muncă, cu destinații precise, cei din lagărul de la Dodeni,
lucrau la baraj, cei din lagărul de la Ciungi, lucrau la calea ferată
care lega orașul Piatra Neamț, de Bicaz și la gara CFR Bicaz.
Deținuții erau supravegheați de către militari înarmați și dotați cu
fluiere. Concomitent începuseră și lucrările la fabrica de ciment
și la amenajarea căilor de acces. În anul 1953, fabrica de ciment
a livrat primul transport din acest material, cărat cu
autocamioane echipate cu buncăre metalice, numite ”cărăbuși”.
Turnarea primul corp al barajului a început în anul 1956. Se
foloseau materiale de cea mai bună calitate și se lucra în patru
schimburi, zi și noapte, întreaga zonă fiind luminată a giorno.
La terminarea lucrărilor, în anul 1961, Barajul Izvorul
Muntelui era al patrulea baraj de greutate, ca înălțime, din
Europa și cel mai mare baraj de greutate din România, menit să
țină piept celor 1.200 mii m.c. de apă, ce se întindea pe o lungime
de 31-35 km și o lățime de 2 km, în zona Hangu.
Această construcție grandioasă a impus strămutarea
parțială sau totală a 22 de sate, dintre care unele (Răpciuni,
Lețești, Rețeș, Poenari, Cârnu) au fost șterse definitiv de pe
hartă. Din întreaga zonă a lacului de acumulare Izvorul Muntelui
- Bicaz, au fost strămutate 2.291 gospodării și 18.760 locuitori.
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Dintre aceştia, 13.196 locuitori au preferat să rămână în preajma
vechilor aşezări, urcând pe dealuri, unde aveau terenuri de
fâneţe, căutând locuri mai drepte pentru aşezarea caselor,
lăsând impresia că locuinţele lor stau agăţate de versanţii care
împrejmuiesc lacul. Strămutarea din aceasta zonă a dovedit,
încă o dată, cât de stransă este legătura între ţăranul român şi
pământul său. „Ţăranul e începutul şi sfârşitul”, afirma Liviu
Rebreanu, în „Discursul de primire la Academia Română din
1940”, şi continua : „numai pentru că am fost neam paşnic de
ţărani, am putut să ne păstrăm fiinţa şi pământul… Când se abat
marile urgii, oamenii bogaţi, posedanţii de toate felurile, sunt
imediat gata de ducă (…). Ţăranul nu pleacă nici de voie, nici de
nevoie. El n-are unde să-şi mute săracia, pentru că, smuls de pe
ogorul lui, ar fi osândit să piară ca un arbore smuls din rădăcini.
(…). Cu cât se înmulţeau suferinţele şi treceau vremurile, ţăranul
român s-a îndărătnicit în răbdare. Dragostea lui de pământ s-a
învârtoşat. Ţarina se amesteca necontenit cu cenuşa şi oasele
înaintaşilor, iar văzduhul se umplea cu umbrele şi sufletele lor
până în tării. Nimeni nu-l mai putea clinti din loc, nici o putere şi
nici o schingiuire…”, iar Nicolae Tomescu, în Satul despre el
însuşi, consemna: „Raţiunea de a fi a ţăranului este pământul. În
limba română, cuvântul «ţăran» dedus (dacă nu atestat) din
latinescul «terranus» - trimite la un om al pământului, legat trup
şi suflet de terra. Fără pământ ţăranul îşi pierde identitatea şi se
vestejeşte ca un pom ale cărui rădăcini sunt otrăvite”.
***
Decretul nr. 254/1957 privind exproprierea unor bunuri
situate în zona lacului de acumulare al Hidrocentralei ”V.I. Lenin”
- Bicaz, așa cum trebuia să se numească inițial Barajul Izvorul
Muntelui, a intrat în vigoare începând cu data de 31 mai 1957.
Autoritățile de atunci nu au pierdut timpul, pentru că în a doua
duminică din luna iunie (9 iunie 1957 ), după oficierea Sfintei
liturghii, primarul comunei Hangu – Caia Constantin - și-a făcut
apariția, ca din senin, la biserică, i-a spus preotului că trebuie să
le aducă la cunoștință în mod oficial, hotărârea luată de către
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M.A.N. și a dat citire primei părți din decret și ”Condițiunilor de
strămutare, stabilite prin H.C.M. nr. 877/1957”. E imposibil de
spus în cuvinte ce a însemnat pentru hangani această veste
cumplită, prezentată oficial, pentru că zvonuri se tot auziseră,
însă nimeni nu voia să le dea crezare, pentru că nu-și puteau
imagina că se va aduna atât de multă apă, încât tot ceea
însemna cea mai mare parte din comuna Hangu să rămână sub
ape.

Dragoș Bostan (foto sus) își amintește cum, ”Broșurile,
care aveau consemnate condițiile strămutării și localitățile care
au teren disponibil pentru strămutați, au apărut și s-au împărțit
foarte repede.” din acel moment, ”Mereu veneau autorități care
făceau ședințe și adunări, pentru a-i convinge pe hangani să
plece. Le prezentau locurile unde era teren disponibil ca și cum
ar fi fost ”Pământul Făgăduinței”, unde curg lapte și miere, le
preziceau chiar, un viitor luminos și plin de satisfacții".
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Le-au promis că o viață întreagă vor avea curent electric
gratuit și că li se vor da, celor care se stabileau în zona de șes,
lemn pentru construcții și lemn pentru foc. Unii dintre ei i-au
crezut și dezamăgirea lor a fost cu atât mai mare. Alții, murmurau
mereu, pentru că știau că nimic din ce promit nu se va materializa
și plecau încrâncenați, nedumeriți, dar hotărâți să rămână și săși întemeieze alte gospodării pe coastele dealurilor, aproape de
munți, de Ceahlău, de locurile dragi. Zilnic veneau mașini care îi
duceau pe cei care voiau să plece, în comunele unde li se oferea
teren, pentru a-și alege locurile unde să se strămute, însă erau
puțini, în ciuda insistențelor autorităților de atunci. Hanganii nu
puteau fi dezrădăcinați ușor. Mulți se întrebau ”Cum să trăim fără
munții noștri dragi, fără Ceahlău?”, aceștia au refuzat categoric
să plece, și-au dus tot ce au putut recupera din casele dărâmate
și din anexe pe dealuri, acolo unde aveau pământ, și-au
improvizat sobe, și-au făcut colibe și au stat în ele, chiar dacă
aveau copii mici și mulți, până și-au ridicat o altă casă, mică,
făcută în grabă. Pentru unii a fost și mai greu, când abia dacă
reușeau să-și încropească alte gospodării, terenurile o luau la
vale, înspre lac și erau nevoiți să o ia de la capăt în altă parte.
Au fost familii întregi care au ridicat trei case, până și-au găsit
rostul și liniștea. Au înființat alte comunități mai mici: Leua,
Huiduman, Brădițel, cu case risipite până sub poalele codrilor,
cât mai sus, departe de blestemul apelor. La Hangu a luat ființă
o așezare cu case răzlețe, ce a purtat multă vreme numele de
”Satul nou”, o colină unde strămutații și-au făcut alte gospodării.
În articolul ”Zece lucruri pe care trebuie să le ştii
despre barajul Bicaz. Cum trebuia să se numească iniţial
colosul din beton şi câţi oameni au murit la construirea sa”,
autorul Florin Jbanca, în interviul realizat cu inginerul Alexandru
Diacon, şeful de proiect la baraj, care la vârsta de 25 de ani, era
cel mai tânăr şef de proiect din România, notează: „Se făceau
şedinţe la care venea câte o jumătate din Guvern să-i convingă
să se mute. Veneau câte şase sate, cu 12.000 de oameni. «Nu
puteţi opri Bistriţa!», spuneau şi refuzau să plece. Atunci,
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mitropolitul Moldovei a dat ordin să plece mai întâi bisericile. Şiau plecat în lume, pe jos, întâi bisericile şi după ele obştile.
Numai credinţa i-a clintit pe răzeşi. Nu vroiau pământ în Bărăgan,
nu vroiau nici la Vaslui, nici la Huşi, ziceau «acolo-i apă coclită,

murim fără munţi». Şi care au putut, au urcat casele sus,
deasupra apelor. Înainte de închiderea barajului au dispărut 22
de sate. Aveau să dispară sate precum Reteş, Leteşti, Cârnu sau
au fost rupte părţi din Răpciuni, Izvorul Alb, Hangu, Buhalniţa,
Secu şi Poiana Largului. Pentru a-i convinge pe localnicii din
Valea Bistriţei să se mute, comuniştii le-au făcut vetre de sat, ba
chiar le-au oferit şi bani pentru exproprieri. Aveau case din lemn.
Le-au dezbrăcat de lut şi şi-au notat grindă cu grindă, după cum
erau aşezate. Şi cuiele aveau număr pe ele. Le-au dus în noile
lor vetre şi le-au aşezat, grinzi şi cuie până la ultimul, cel pentru
pus ştergarul în el, exact la fel. Era impresionant să-i vezi cum
călătoreau cu casele după ei, în urma bisericilor şi preoţilor lor.
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Numai credinţa i-a clintit.”, pentru că Dumnezeu era singura lor
nădejde. (Profesor de geografie, Ungureanu Dumitrina
Augustina)
Mulți dintre ei s-au mutat la Girov, Dumbrava Roșie,
Căciulești, Târgu Neamț. Localitatea ”Humuleștii noi” nu este
altceva decât un sat format din hangani strămutați. La Piatra
Neamț, acolo unde s-au mutat hanganii, sunt străzi ce poartă
numele ”Hangu”, ”Audia”, ”Boboteni”. Nu le-a fost ușor însă,
pentru că au rămas înstrăinați și triști, ducând dorul locurilor unde
s-au născut. Domnul profesor Ciucanu Gheorghe, căruia
momentul dramatic în care a văzut căruțe cu sicrie și lăzi de lemn
ce purtau osemintele celor smulși din locurile pecetluite pe veci,
pe lângă care mergeau plângând oameni prăbușiți de atâta
durere, în frunte cu preotul satului, i-a marcat toată copilăria, mia povestit că au existat comunități care i-au primit cu reticență pe
strămutați, numindu-i ”înecații”. Unii dintre ei, cu banii puțini pe
care îi primiseră și-au cumpărat terenuri, pe care le-au pierdut
atunci când a avut loc acțiunea de colectivizare. Dumnealui mi-a
spus și că ”la marile sărbători de peste an sau la hramurile
bisericilor, hanganii strămutați se întorceau ACASĂ, să își aline
dorul. Se întâlneau în curtea bisericii, după slujbă, se îmbrățișau
și plângeau”. Domnul profesor a mai amintit și faptul că
realizarea barajului a dus la dispariția ”celei mai bănoase meserii
– plutăritul – care era o meserie destul de grea și presupunea
foarte multe riscuri, dar hanganii erau cei mai pricepuți. La un
moment dat, cei mai buni dintre plutașii din Hangu au format o
așa numită echipă de intervenție, ce purta un nume sugestiv ”Fulgerul”, echipă care intervenea atunci când pe cursul Bistriței,
o plută se întâlnea, din greșeală cu alta și se blocau, iar din urmă
veneau altele, aceste blocaje erau numite de către plutași
”închisori”, pentru că se închidea practic drumul plutelor, care
mergeau până la Piatra Neamț și de acolo la Galați.”
Referindu-se la plutărit, Dragoș Bostan afirma: ”Munca la
plutărit, deşi frumoasă, era foarte grea, mai ales atunci când era
frig sau ploua mereu, sau când se făceau aşa zisele „închisori”
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de plute. Fie din nepriceperea unor plutaşi, fie când plutele mai
grele ajungeau plutele mai uşoare, iar la poduri sau grinduri se
încălecau şi veneau alte plute din urmă, strivindu-se între ele şi
împrăștiind buștenii. Atunci, un plutaş alerga în susul apei şi
anunţa plutaşii care veneau, că s-a făcut „închisoare”, iar aceștia
legau plutele la mal. Până se desfăceau „închisorile” dura câteva
zile sau chiar săptămâni. Plutaşii munceau la descurcatul
lemnelor, fără nici un ajutor din partea celor pentru care duceau
plutele, blestemând podul de la Fârțâgi, pentru că acolo, se
adunau cele mai multe plute. Ca să scape de aceste ”închisori”
pentru care pierdeau timp și bani, au tot tăiat din pilonii de
susţinere ai podului, până când, într-o primăvară, când Bistriţa a
venit mare, cu sloiuri de gheaţă, apele s-au înfundat în pod şi lau măturat, scutind plutaşii de o piedică, în afară de cele de la
Toance şi Gardul Oanţului.”
Articolul ”Zece lucruri pe care trebuie să le știi despre
Barajul Bicaz” vorbește și despre bisericile din zona lacului: ”O
biserică a fost salvată din lac prin mutarea la Muzeul Satului.
Construirea barajului de la Bicaz şi formarea lacului aveau să
aducă adevărate drame. Concomitent au fost strămutate biserici,
sau unele, cum a fost cea din Hangu, distruse prin dinamitare.
Biserica veche a fostului sat Răpciuni, din comuna Ceahlău, a
scăpat însă ca prin minune, lăcaşul fiind strămutat la Bucureşti,
iar astăzi face parte din patrimoniul cultural naţional găzduit de
Muzeul Satului. Acest lăcaş de cult se afla situat la gura văii
Răpciuniţei, pe un loc mai înalt, nu departe de râul Bistriţa.
Biserica exista la 1773, în timpul domnitorului Grigore al III-lea
Ghica. Vechimea şi valoarea arhitecturii, respectând tradiţia
zonei, au atras atenţia specialiştilor Muzeului Satului, sosiţi pe
vremea construirii barajului cu dorinţa de a mai salva câte ceva
dintr-o lume sortită uitării. Strămutarea a costat în 1958 suma de
5.367 lei. Demontarea şi reconstrucţia au fost făcute de către
meşterii dulgheri Vasile Ursu, Ion Borşa, Gheorghe şi Ion
Bocancea, Gheorghe Târşa, Gheorghe Bonteanu, Grigore
Chiorbeja şi Nicolae Roştioru“, a povestit unul dintre bătrânii
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satului Ceahlău.” (Profesor de geografie, Ungureanu
Dumitrina Augustina)
***
Comuna Hangu era la vremea respectivă, cea mai
înfloritore și mai frumoasă localitate de pe Valea Bistriței, nu doar
pentru că era așezată la poalele Ceahlăului pe valea centrală a
râului Bistriţa, acolo unde apele dăltuiau cea mai largă
deschidere subcarpatică din Munţii Bistriţei, ci și pentru că
hanganii își întemeiaseră gospodării frumoase, lângă Șesul
Hangului – locul cu cel mai fertil pământ, unde erau proprietari și
unde cultivau, pe lângă cartofi, varză, și alte legume, grâu și un
soi de porumb numit ”Ciocantin”, care ajungea la maturitate
foarte repede, din care se făcea cea mai gustoasă mămăligă de o parte și de alta a pârâului Hangu. Domnul profesor Ciucanu
afirma că : "În Șesul Hangului, nu rămânea nici măcar o palmă
de pământ în paragină, pentru că era foarte mănos și era o
ordine desăvârșită. Toată lumea încerca să are, primăvara,
odată și să adune toamna, recolta, în același timp, pentru că,
după strânsul roadelor, hanganii lăsau animalele libere."
Gura Hangului, numită așa, pentru că aici se întâlnea
pârâul Hangu cu râul Bistrița, reprezenta centrul spiritual al
comunei. În Gura Hangului nu existau doar magazine, prăvălii,
cârciumi, cămin cultural așa cum se întâmpla în alte localități, aici
se aflau Școala Primară ”Regina Maria”, construită la finele
secolului XIX, Gimnaziul, construit imediat după Primul Război
Mondial, Spitalul Rural ”Regele Carol I”, condus de doctorul Virgil
Galinescu, fiul compozitorului Gavriil Galinescu, spital care avea
secții de pediatrie și chirurgie, sală de nașteri și un pavilion
special pentru boli contagioase, o secţie de boli interne, cu
saloane pentru bărbaţi, femei şi copii, o sală de operaţii, un birou
de internări, iar în ultimul pavilion morga şi grupul electrogen,
instalat de dr. Virgil Galinescu, întrucât înainte de strămutare nu
exista, în comuna Hangu, curent electric. În Gura Hangului
existau un post de jandarmi, o judecătorie unde găseai mereu un
notar, croitorii, mori de apă, o făbricuță de cherestea și o
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mocăniță, ce aparținea unor evrei și fusese dezafectată după
Primul Război Mondial, un pod mare și frumos peste Bistrița,
distrus în timpul războiului și refăcut ulterior, un mic aerodrom pe
care aterizau și de pe care decolau avioane ușoare AVIASAN,
ce transportau răniți, în timpul războiului sau bolnavi grav,
avioane pe care copiii de la școli le urmăreau și alergau desculți,
fără să țină seama de durere, doar din dorința de a le vedea mai
de aproape.

Trecând prin aceste ţinuturi, Alecu Russo scria despre
frumuseţea lor fără seamăn, în „Piatra Teiului,” ed. Pentru
literatură, Bucureşti, 1967, pag. 301 – 302) „ O frumoasă şi
sălbatică înfăţişare are şesul lung care porneşte de la Buhalniţa
şi se pierde dincolo de satul Hangu, mărginit de doi munţi între
care curge Bistriţa. Mai largă ori mai îngustă, pe măsură ce
munţii se depărtează sau se apropie, Bistriţa, urmându-şi
pornirea capriciilor ei, când izbindu-se de o stâncă zvârle în stropi
argintii valurile-i înspumate, când urmând un povârniş mai
domol, îşi rostogoleşte în solzi pânza scânteietoare; apoi
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măreaţă, bătând molcom, cu undele ei ţărmurile înflorite, fuge la
vale, scăldând cotiturile coastei printre ogoare, fânaţuri ori
poieni.[...] Frumos în frăgezimea şi tinereţea lui, desfăcându-se
pe nesimţite de la poalele Ceahlăului, şesul larg al Hangului se
desfăşoară cu ogoare bogate, cu livezi verzi, cu sate pitoreşti,
tăiat ici colo de aţe subţiri de apă, cu dulce murmur.”, iar
Domnitorul Miron Barnovschi, ctitorul Mânăstirii Buhalnița, scria
în jurnalul său, la 1627: ”Nu există pe lume loc mai frumos și mai
tihnit ca mânăstirea mea din Șesul HanguluI”.
”Duminica și în zile de sărbătoare, hanganii, tineri,
bătrâni, copii, îmbrăcați în cele mai frumoase costume populare,
se adunau de dimineață la biserică la Sfânta liturghie, plecau în
Gura Hangului, la hore, la cârciumi, să facă planuri primăvara
pentru urcatul animalelor la stâne, alegând și tocmind ciobani
(atunci, această meserie era foarte des întâlnită) toamna pentru
a sărbători ”alesul boilor” și mai apoi al oilor. Se adunau sute de
oameni și era atât de frumos! Cei mai tineri și copiii se dădeau în
”scrânciob”, cântând, râzând, strigând, bucurându-se de viață.
Era mereu atmosferă de sărbătoare. Când se făceau hore,
fetele, chiar dacă era iarnă, își împleteau părul în două cozi, pe
care le adunau în creștetul capului și le prindeau cu flori de
mușcată, iar flăcăii renunțau la căciulă, punându-și pălării, la
care prindeau pene de cocoș sau flori. Lăutarii cântau fără să
obosească, iar feciorii și fetele chiuiau, atunci când se prindeau
în horă, sau spuneau diverse strigături, unele încropite pe loc,
spre amuzamentul tuturor, dar mai ales al bătrânilor care îi
admirau, stând pe margine, punând la cale vreo căsătorie. Nu
prea erau fete și feciori care să nu știe să joace. Era atâta
veselie, încât fetele abia dacă se puteau hotărî să meargă acasă,
pentru că trebuiau să ajungă ”odată cu seara”, orice minut de
întârziere însemna o ceartă zdravănă sau chiar câteva cozi de
mătură”, își amintește, zâmbind, Elisabeta Bostan (78 ani).
Acolo, în Gura Hangului se afla și o bisericuță, ce fusese arsă de
turci în anul 1821, bisericuță pe care au refăcut-o și au sfințit-o
în anul 1829, cu pereții exteriori pictați în frescă. O bisericuță ce
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devenise neîncăpătoare pentru cei aproximativ 8.000 de locuitori
câți număra comuna Hangu la momentul respectiv, așa că
hanganii, oameni harnici și gospodăroși, mândri și plini de
entuziasm au hotărât împreună cu preotul de atunci Teodor
Gheorghiu, să ridice un alt loc de rugăciune, mai mare și mai
frumos. În anul 1908, la Mitropolia Moldovei s-a întocmit un
Proces verbal prin care se urmărea strângerea de fonduri pentru
ridicarea unei biserici în comuna Hangu. Proiectul a început în
1921 când s-a sfințit locul și au început lucrările sub conducerea
inginerului Carol Zane, împreună cu doi frați care erau maiștri de
lucrări, Vasile și Ion Budiș. În anul 1922, preotul Gheorghiu
pleacă la o parohie în Piatra Neamț, iar în locul lui este numit
preot părintele Mihai Coroamă, un preot de o bunătate
legendară, ”care era și învățător, cu diplomă de capacitate, bun
gospodar și cu inițiativă. La pregătirea cofrajelor au participat
tâmplarii și dulgherii din sat. Fierarii au devenit fieri betoniști.
Restul mânii de lucru era asigurată de bărbații și femeile din sat,
cu rândul. În zilele de sărbătoare mai mici, participa tot satul, sub
formă de clacă. Oamenii erau dirijați la muncă de preot, dascăli
sau epitropi. Pe malul Bistriței erau echipe care transportau cu
căruțele trase de boi sau de cai, balastul și nisipul pe care îl
depozitau în curtea biserici. Alții aduceau apa și cimentul și îl
așezau pe o platformă de scânduri unde era pregătit mortarul,
care încărcat pe tărgi, era transportat pe schele, la locul unde era
pregătit cofrajul și legate fier betonul (șinele de cale ferată). Totul
mergea ca pe bandă. Și așa, ani de zile, fără să se întâmple nici
un accident. ” scrie domnul învățător Galinescu Teoctist în cartea
sa ”Țara Hangului”.
Spre bucuria părintelui Coroamă a început să funcționeze
din nou și făbricuța de cherestea, unde au tăiat tot lemnul de care
aveau nevoi, lemn cărat de hangani cu căruțele trase de boi și
de cai. Inițial au vrut să o construiască din piatră, dar s-au
răzgândit, pentru că știau că o construcție din beton e mult mai
rezistentă. Au muncit umăr la umăr, cu mic, cu mare, timp de
treizeci de ani. Hanganii care aveau boi sau cai, aduceau șinele
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de la mocăniță pentru a consolida zidurile bisericii, au adus și o
sârmă groasă din oțel, pe care au fixat-o deasupra ferestrelor.
Unii făceau mâncare pentru muncitori, alții au oferit găzduire
inginerului și maiștrilor. Părintele Mihai Coroamă a urmărit zi de
zi înălțarea acestui loc de rugăciune. În anul 1939 când au așezat
crucile pe turle a fost o adevărată sărbătoare. Toți hanganii au
adus la biserică de mâncare și au sărbătorit terminarea lucrărilor
în beton. În anul 1944, în plin război, au acoperit-o cu tablă. Nici
măcar această nenorocire nu le-a stat în cale, chiar dacă le-a
sfărâmat sufletele. ”Cele mai dureroase şi mai sfâşietoare
momente, îşi aminteşte domnul Bostan Dragoş, cu ochii înecaţi
în lacrimi, erau atunci când, copil fiind, ajungeam în clasă, unde
într-un colţişor pe o măsuță, ardea mereu o candelă, în cinstea
celor care mureau zilnic pe front, lângă un dosar pe care cineva,
în fiecare zi, mai adăuga alţi şi alţi morţi. Copiii care aveau taţii,
fraţii sau alte rude în război, citeau cu spaimă şi cu sufletul la
gură, în fiecare dimineaţă această listă, iar când cineva îşi
recunoştea tatăl sau fratele mort, atunci o tăcere soră cu moartea
se aşeza peste ei şi nu se auzeau decât suspinele şi tânguirile
amare ale celui care pierduse definitiv pe cineva.” Deşi copilăria
e însoţită de o anumită doză de iresponsabilitate pe care o
reclamă vârsta, domnul Dragoş Bostan afirmă că ”sunt atât de
adânc şi de amar dăltuite acele momente în sufletul celor care
erau de faţă, încât numai trecerea în nefiinţă le mai poate şterge”.
La această durere profundă se mai adăugau şi blestemele şi
tânguirile femeilor care pierduseră pe câte cineva din familie,
blesteme împotriva unui război fără sens care devenise, pentru
toţi, nimic altceva decât un tăvălug al groazei, fără milă care
ucidea continuu pe cei plecaţi pe front şi trecea cu forţa peste cei
rămaşi acasă, lăsând urme adânci şi ireparabile.
Pentru că biserica era atât de frumoasă, părintele a
hotărât să o picteze. Pictorii Laurențiu Profeta și Ioan Moraru au
făcut din ea o adevărată bijuterie arhitecturală. Concomitent s-a
realizat și catapeteasma din lemn de tei și s-au pictat și celelalte
icoane. În 1951 au sfințit-o cu hramul Înălțarea Domnului. Era
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cea mai frumoasă biserică de pe Valea Muntelui, de aceea
hanganii au numit-o, cu mândrie, Catedrala de la Hangu.
Biserica ridicată metru cu metru, din contribuția și cu munca
efectivă a enoriașilor măsura 10 m lungime, 7,5 m lățime și avea
o înălțime de 14 m, turla cea mai înaltă măsura 6 m.
Hanganii și preotul Coroamă nu s-au bucurat de
frumusețea acestei Case a Domnului decât 8 ani de zile. Ultima
Sfântă liturghie, la care au participat toți credincioșii, cu lacrimi în
ochi, rugându-l pe Dumnezeu să îi scape de distrugerea bisericii
lor frumoase -- a avut loc pe 21 mai 1959, de ziua Sfinților
Împărați Constantin și Elena și a fost pentru toți un moment
cutremurător. Atunci a început nenorocirea. Au strâns odoarele
din biserică și le-au dus la biserica de pe munte. Catapeteasma
și icoanele, sunt astăzi fereastră spre cer la biserica din
Pângărăcior, ce se construia atunci. Unele icoane încă mai
păstrează numele hanganilor.
Preotul Coroamă a făcut demersuri pentru a păstra
munca lor de 30 de ani neatinsă. Domnul învățător Galinescu
consemnează: ”S-a făcut apel și la conducerea comunistă a
României, care, se spune că a aprobat, până la urmă, cererea
ca biserica să nu fie demolată, dar aprobarea a venit prea târziu,
deoarece doi ingineri – Iacob și Lupan – de la șantierul de
construcție a drumului național Bicaz Poiana Teiului, vrând să
pozeze ca adevărați comuniști, din exces de zel, au pus pariu că
folosind 70 de încărcături de trotil, declanșate simultan, vor
arunca colosul în aer. Declanșarea exploziei a produs doar niște
găuri și biserica a rămas nemișcată, în picioare. Sau cheltuit
sume enorme pentru dezafectare. A fost un moment sfâşietor
pentru hangani” . Nepotul preotului Coroamă, domnul German
Iustin povestea, cu lacrimi în ochi, cum urcase, copil fiind,
împreună cu părintele pe un deal, pentru a vedea ce se întâmplă
cu biserica lui dragă și când a văzut-o una cu pământul, nu s-a
mai putut opri din plâns. Din impunătoarea și frumoasa catedrală,
la care hanganii, împreună cu el, au muncit trei decenii, n-au mai
rămas decât bucăți uriașe de beton, șine de cale ferată ivite din
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dărâmături și contorsionate, în urma exploziilor și sârma groasă
din oțel pe care o așezaseră deasupra ferestrelor.
Hanganii au suferit înzecit, dar nimănui nu părea să-i pese.
În anul 1960 „Porţile grele de metal au fost coborâte şi apele au
început a se întinde în valea largă de la Poiana Cârnului, s-au
insinuat apoi, în cotloanele pârâului Potoci, au început a se
aşeza în defileul dintre Dealul Bisericii şi Opcina Horştei, s-au
lăţit şi s-au furişat în valea pârâului Secu, au pătruns în valea
Izvorului Alb şi a Buhalniţei, s-au răsfirat în voie pe Şesul
Hangului, au încercat să intre pe valea pârâului Schitulului şi pe
cea a Bistricioarei şi au ajuns să scalde picioarele Pietrei Teiului”.
Astfel
este
descrisă
formarea celui
mai întins lac
de acumulare
de munte, din
ţara noastră,
cu o lungime
de 35 km, o
lăţime maximă
de 2 km în
zona Hangu” Valea Bistriţei
semnată de I. Donisă şi P. Poghirc.
Strămutarea a avut o influență covârșitoare asupra
dezvoltării comunității noastre. Nici o altă localitate din România
nu a fost supusă unor transformări atât de profunde așa cum a
suferit comuna Hangu și nu doar din punct de vedere
adminstrativ- teritorial, ci și social și economic. O misiune extrem
de grea a avut-o primarul Iftinca Constantin (foto cu familia
sus), ales la conducerea comunei în plin proces de strămutare.
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Nu doar că se confrunta cu toate problemele pe care le
ridicau cei care erau nevoiți să plece din calea apelor, ci trebuia
să se ocupe și de construcția altui spital, a altor școli și magazine,
a altui cămin cultural, a altei primării, a altui post de miliție și toate
astea folosind tot hanganii, a căror participare se stabilea după
un grafic, unde se notau zilele de muncă ce purtau numele de
”prestații în folosul comunității”.
Comuna Hangu a luat-o practic de la capăt, de la zero,
fără vreo bază economică, în cele mai triste condiții și cu toate
acestea, construcțiile necesare pentru existența normală a unei
comunități, s-au realizat în timp record.
Ceea ce nimeni nu a luat în considerație atunci, a fost
faptul că strămutarea i-a lăsat pe hangani săraci, nedumeriți,
dezorientați și cu sufletul sfărâmat, nu numai din punct de
vedere material, ci și spiritual. Nimic din tradițiile și
obiceiurile noastre n-au mai fost ca înainte. Întâmplările
dramatice prin care au trecut le-au frânt aripile, le-au risipit
entuziasmul și le-au furat toate bucuriile. S-a pierdut atunci
cea mai mare parte din patrimoniul nostru cultural.
Strămutații aveau alte priorități și, plecând departe, în grabă
și cu sufletul pustiu, au lăsat pradă apelor toate obiectele
vechi și uzate, pe care atunci le-au considerat inutile. Când
au plecat au luat cu ei și obiceiurile, tradițiile, horele,
dansurile, cântecele, strigăturile, versurile, vorbele de duh
și tot ce îi înveselea și le făcea viața mai frumoasă în Gura
Hangului. Au mai păstrat câte ceva din toate aceste valori
imateriale, cei care au rămas, dar obidiți, plini de griji, săraci
și triști le-au lăsat pradă uitării.
Apele lacului Izvorul Muntelui nu au acoperit doar
ruinele catedralei și ceea ce a mai rămas după ce militarii au
dat foc, ele au înghițit definitiv o lume, un univers întreg, ce
nu va mai putea fi readus la viață vreodată.
***
Zile de februarie, albe, înghețate, geroase…Munți
înălțându-se sfioși, așteptând cu nerăbdare primăvara care uită
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parcă să mai vină, brazi înclinându-și ramurile sub povara albă
și rece, dealuri adormite sub pături groase de zăpadă, lacul
înghețat sub albul imaculat al ultimei ninsori, din adâncul căruia
se ivesc asemenea unei povești fără final, ruinele ”Catedralei de
la Hangu”. O duminică de februarie în care gerul își apără, cu
strășnicie, hotarele, iar soarele mușcă nemilos, cu dinți de
gheață, din dorința mea de a ajunge la ruinele bisericii din Gura
Hangului, la acel loc sacru care a încheiat cea mai tristă pagină
din istoria comunei noastre. Știu că pot să ajung până lângă ele,
pentru că lacul e înghețat, dar și pentru că aluviunile lăsate în
urmă de ape sunt acoperite de zăpadă. Rareori se poate ajunge
până la ruine, chiar dacă lacul e dincolo de ele, pământul care le
înconjoară e moale, lipicios și plin de apă. Am plecat, cu aparatul
de fotografiat și cu dorința imensă de a le revedea, de a retrăi o
parte din copilărie, când patinam, plini de veselie și curaj, pe
întinsul lacului înghețat și când, atunci când era secetă,
mergeam la ruine, curioși și plini de pioșenie, ca niște mici
descoperitori de comori. Era enorm de frig, chiar dacă soarele
stăpânea nestingherit cerul, nu putea decât să împrăștie
diamante peste uriașa întindere de zăpada peste care nu se
zăreau decât câteva urme de animăluțe. O clipă am fost tentată
să mă întorc, pentru că ruinele abia dacă se zăreau la linia
orizontului, dar gândul că micuții din Hangu trebuiau să meargă
pe jos 2 km până la școala de dincolo de Biserica din Gura
Hangului, iarna, desculți sau încălțați cu opinci găurite în talpă,
cu ițari din cânepă sau lână, uzați de atâta purtat sau o catrință
scurtă și cu ciorapi scurți de lână, cu o cămășuță peste care
aveau doar o bundiță rămasă de la frații sau surorile mai mari pe
care nu o puteau încheia, cu trăistuța în care purtau tăblița,
plumbul și un coltuc de mămăligă pe care o mâncau pe drum,
sau care îngheța până ajungeau la școala, motivați doar de
dorința de a învăța și de a scăpa de sărăcie (așa cum mi-a
povestit tata) mi-a umplut ochii de lacrimi.
În fața mea o mare de alb, scăldată într-o liniște de
început de lume, o liniște înghețată, așa cum doar gerul știe să
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o arunce, cu dezinvoltură, peste zilele și peste nopțile senine de
iarnă. Mergeam repede, cu pași mari, făcând urme în zăpada
pufoasă, care lăsa să se zărească câteva ochiuri mari, lucioase,
de apă înghețată. Am alunecat peste ele ca într-un vis. Mă
obseda gândul că, din cauza gheții prea subțiri, n-am să pot să
mă apropii de acel loc sfânt, ca să aud, străbătând din adâncuri,
dangătul trist al clopotului din turnul cel mai înalt al bisericii, care
s-a prăbușit cu un vaiet răsunător a cărui ecou a străbătut toată
Valea Bistriței, îmi era teamă că n-am să pot să ating acele bucăți
de lumină, rupte, spulberate, risipite, după cele șapte zile de
detonări repetate. Îmi era teamă că n-am să pot să îngenunchez
aproape de locul unde se afla altarul și să aprind lumini pentru
străbunicii mei îngropați acolo…
Soarele mă împiedica să le
văd. Aveam senzația stranie că se îndepărtau și gândul m-a dus
la versurile poemului încărcat de simboluri și de nuanțe filosofice
- "Noapte de decembrie" - semnat de poetul Alexandru
Macedonski - " Spre albele ziduri, aleargă — aleargă,/ Și albele
ziduri, lucesc — strălucesc,/ Dar Meka începe și dânsa să
meargă/ Cu pasuri ce-n fundul de zări o răpesc". Îmi era teamă
că nu voi putea să ajung acolo, lângă acele bucăți uriașe din
beton armat, care ascundeau efortul, grijile, osteneala, nopțile
nedormite, dar mai presus de orice credința nestrămutată a
hanganilor care au muncit la construcția acestui locaș, cu mic,
cu mare, timp de treizeci de ani.
Am pășit încet, atunci când m-am apropiat de ceea ce
mai rămăsese din impunătoarea catedrală. Imaginea era
uluitoare. Nu mai văzusem vreodată atâta măreție izvorâtă dintre
ruine. Zidurile sfărâmate, erau acoperite aproape de pământ, de
bucăți mari de gheață. Aveam senzația că trăiesc o iluzie optică.
Era ca și cum aceste ruine, în încăpățânarea lor de a atinge
Cerul, de a-I vorbi despre durerea încătușată timp de 60 de ani,
au erupt, spărgând, cu o forță uriașă, stratul gros de gheață ce
le acoperea, ieșind, din nou la lumină. Era un spectacol
copleșitor, ziduri dărâmate, acoperite de blocuri de gheață, peste

50

care coborau, îmbrăcându-le în lumină asfințitului, câteva din
razele palide ale soarelui.
Am îngenuncheat să aprind trei lumânări, pentru toate
sufletele sfâșiate de durerea strămutării. Nu credeam că voi
reuși, pentru că vântul rece bătea nervos, din toate părțile. Am
aprins lumânările și am plâns durerea îngropată între dărâmături.
Când m-am ridicat, ruinele catedralei îmi păreau o rană
deschisă. O rană adâncă, cumplit de dureroasă, refuzând să se
închidă, să se vindece.
Ruinele bisericii imediat după strămutare

Strămutarea – rana din sufletul hanganilor (dramatizare)
Duminica, 9 iunie 1957, în Catedrala de la Hangu, după
terminarea Sfintei liturghii. Biserica, deși atât de mare, era
neîncăpătoare.
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Preotul Mihai Coroamă: Dragii mei, îi mulțumesc Bunului
Dumnezeu că și astăzi ne-o ajutat să săvârșim în pace și liniște
sfânta liturghie. N-am să vă măi spun cuvinte di învățătură,
pentru că azi sufletul meu plângi. Plângi pentru că așa cum aț tot
auzât șî dumneavoastrî, va trebui, pânî la urmî, sî ni mutăm din
calea apelor. În ultima vremi sî zvonești cî apele vor îneca șî vor
treci de Gura Hangului șî că vor ajungi tocmai la Piatra Teiului.
Trebuie să ne adunăm tot ce-am agonist și să plecăm până nu
ne înghit apele…
Bădița Vasile: Vai șî amar de capu' nostru, părinte, abia ne-am
tras sufletu' dupa războiu ista blastamat, bătul-ar Sfântu', abia
am acoperit tranșeiele de pe dealuri, și ne-am jelit morții și
dispăruții, abia am terminat di construit catedrala asta mari șî
frumoasî, cari este mândria hanganilor, abia am refăcut podu'
peste Bistrița, distrus de nemți și-amu' o luăm iar di la capăt…
Moș Costică: Da' di undi, părinte, să s-adune atâta apă?
Preotul: O să s-adune în timp, Moș Costică, di aceea, am primit
ordin sî nu măi înmormântăm pi nimeni, aici, lângî biserică…
Gavril Popa: Da' undi, Doamne iartă-mă, sî-i ducim, părinti? Pi
islaz, ca pi cânii fărî stăpân?
Preotul: O sî-i ducim undeva sus, pe deal, lângî islazul din Vârful
Muntilui. Di fapt trebui să strămutăm măi întâi bisericile, să
dizgropăm morții din locurile pecetluite pi veci șî să-i mutăm ca
să nu-i măi ajungă vreodată blestămu' apelor.
Ion Conuț: Doamni, părinti, aș vrea să fi murit în timpul
războiulu', să nu măi trebuiască sî trăiesc asăminea ninorocire.
Smaranda Bostan: Mare nenoricire o căzut peste noi. Ne-o zîs
Dumitru azi dimineață ”Auzi, tu Smarandă, clopotili bisericii din
Gura Hangului cum să tânguie a jale mari”, că sunau altfel, cu
dangăt lung, ca un tânguit amar.
Preotul: Ai dreptate, mătușă Smaranda, da, clopotili să tot
tânguie de-o vreme, da' cine să li măi audă, dragii mei, când
sufleteli ni-s arse de atâta supărare?
Dumitru Bostan: Părinti, da' cu biserica asta mari și frumoasî
ce-o să fie?
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Preotul: O s-o dărâme, dragii mei, așa am auzît, ca să nu
încurce vapoarili cari vor mergi pe lac, la vremea vremii.
Moș Vasili: Cum s-o dărâmi, părinti? Biserica asta îi suflit din
suflitu' nostru, cum s-o dărâmi după ce-am muncit la ea 30 de
ani bătuți pe muchi. Ei nu văd cât îi di mari șî frumoasî, cî nu măi
este alta la fel pe Valea Bistriței, ba mai e și pictată, părinti. Măi
bine-aș fi murit pe front să nu măi trăiesc asăminea grozăvie de
mari. Oari cum di-i măi rabdă Bunul Dumnezeu pe fața
pământului, părinti?
Preotul: Uite-așa, moș Vasile, ne rabdă pe toți, că Dumnezeu îi
bun și milostiv. Eu am făcut niște hârtii, un memoriu, ca s-o lase
în picioari, da' nimeni nu ne-o dat câștig de cauză pân-amu.…Ba
mai mult au hotărât ca icoanile, catepeteasma șî celilalte odoare
bisericești să fie duse, din ordinul Mitropoliei, la Pângărăcior,
acolo undi sî construiești o bisericî nouă.
Smaranda: Orici, părinti, da' asta nu sî poati. Da' nici n-am
apucat să ne bucurăm prea mult de ea părinti. Cum s-o facă una
cu pământu'? Când am pus în pereți șini di cali ferată și beton
armat? Nicăieri, părinti, da' nicăieri nu s-o măi pominit o
asăminea ninorocire. Niciodată n-am sî uit cât de frumos răsună
corul dascălilor în catedrala noastră șî cât îs di frmoasî slujbele
aici, părinti, parcă-ți mângâie suflitul și te ridică la Dumnezeu. No să-i rabde bunul Dumnezeu, părinte.
Moș Ion Bălțătescu: Da bisericuța ce-i vechi părinti, șî pi ea o
s-o dărâmi?
Preotul: Nu, Moș Dumitri, bisericuța trebuie demolată cu grijă,
numerotată fiecare bucatî din ea, ca s-o ducim sus și s-o
construim întocmai cum i-amu, cî-i declaratî monument istoric.
Maria Iosub: Părinti, da' șî biserica di la Fârțâgi, și cei din
Răpciuni șî cei di la Poiana Teiului trebuie demolate.?
Preotul: Ș- acelea, dragii mei!
Ion Ciubotaru: Doamne, părinte da' nu să tem c-or să ardă în
fundul iadului? Nu sî tem părinti, cî se va întoarci roata și-I va
bate Dumnezeu?
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Preotul: Nu se gândesc, bădițî Ioane. Di s-ar gândi, dragii mei,
n-am fi nevoiți să măi îndurăm atâta durere și umilință.
Mărioara Gheorghieș: Părinti, da' morții, cum o sî ducim morții?
Preotul: O sî-i dezgropăm pe tăți. Pe cii care au rude și pe cii
care nu au șî o sî-i ducim pe rând, sus, în pădure, unde vom faci
un alt cimitir, lângă locul unde vom construi bisericuța, lângă
islaz. Pe cii care nu mai au rude îi vom pune într-o groapă
comună. Va trebui să facem o slujbă de pominire și un praznic
pentru odihna celor răposați.
Smaranda: Părinti, nimeni n-o măi trăit asăminea nacaz.
I-am îngropat o datî șî ne-o rupt sufletul, acum îi smulgem șî pi
ei din liniștea di lângî bisericî șî-i ducim pi drumul morților,
Dumnezău măi știe undi, di n-or să li măi găseascî locu' să leaprindă cineva o lumânare la căpătâi. Doamni, ce zile blastamate
am ajuns, din cauza nicuraților istora Doamni iartî-ma!
Gavril Popa: Părinti, nu să poatei una ca asta! Să dărâmi
biserica, să ni mute di undi ne-am făcut gospodăriile, să ni ia
terenurile, să scoatem și morții din morminte, de parc-ar vini
sfârșitu' lumii.. Hai să ni adunăm cu mic cu mare, să mergem cu
jalba-n proțap, și cu Sfinția ta în frunte, că ești om înțelept și ții la
noi, la județ, să ni ajuti cineva…
Învățătorul Vasile Berbece: Da, părinte, oamenii săracii au
dreptate, până la urmă ”Vox populi, vox dei”.
Preotul: Da, domnuli învățător, din pacati ”Vocea poporului era
vocea zeilor”, doar pe vremea romanilor. Acum îs alte legi, alte
hortărâri… Pi noi, aiștea de rând, nu ni măi ascultî nimeni.
Printre credincioși, își face drum către locul unde se afla preotul,
primarul comunei. Caia Constantin. Oamenii murmură uimiți
pentru că nu l-au văzut niciodată la biserică sau la vreo slujbă.
Primarul: Am venit să dau citire decretului care vă obligă să vă
strămutați. Băgați bine de seamă și fiți atenți, că nu îl mai citesc
a doua oară: ”Preşedintele Prezidiului Marii Adunări
Naţionale(ss) PETRU GROZA În cadrul măreţelor construcţii
socialiste, ce se realizează în patria noastră, menite să ridice
necontenit nivelul de trăi al oamenilor muncii de la oraşe şi
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sate, se numără şi Hidrocentrala "V.I. Lenin" - Bicaz.
Hidrocentrala va fi pusă în mişcare de apele râului Bistriţa,
ce se zăgăzuiesc la Izvorul Muntelui şi vor formă astfel un
lac de acumulare ce se va întinde de la baraj până la satul
Galu. În vederea formării lacului este necesar ca toată
suprafaţă de teren pe care se va întinde acesta să fie
complect curăţată atât de vegetaţie cât şi de bunurile
construite de mână omului.”
Din aceasta cauza trebuie să înceapă operațiunile de
evacuare a tuturor localităților ce se afla azi în zona viitorului
lac de acumulare.
Decretul nr. 254/1957 privind exproprierea unor bunuri situate în
zona lacului de acumulare al Hidrocentralei V.I. Lenin Bicaz, reg.
Bacău (Condiţiunile de strămutare a populaţiei din zona lacului
de acumulare al Hidrocentralei V.I. Lenin - Bicaz, regiunea
Bacău. Stabilite prin H.C.M. nr. 877/1957) În vigoare de la
31.05.1957 Art. 1. Se expropriază şi se trec în proprietatea
statului, dându-se în administrarea Comitetului executiv al
Sfatului popular al regiunii Bacău în vederea construirii şi
exploatării Hidrocentralei "V.I. Lenin" din Bicaz, terenurile în
suprafaţă totală de 3.070,79 ha. cu construcţiile aferente situate
în comună Bicaz, raionul Piatră Neamţ şi în comunele Izvorul Alb,
Hangu, Ceahlău, Poiana Teiului şi Galu din raionul Ceahlău,
regiunea Bacău, identificate prin planurile de situaţie anexate,
proprietatea locuitorilor înscrişi în tabelele anexe care fac parte
integrantă din prezentul Decret.
Art. 2. Pentru bunurile expropriate potrivit art. 1 se vor acordă
foştilor proprietari, la alegerea lor, despăgubiri, atât în natură cât
şi în numerar, potrivit normelor ce se vor stabili de Consiliul de
Miniştri. De asemenea prin Hotărârea Consiliului de Miniştri se
vor acordă locuitorilor expropriaţi conform prevederilor
prezentului decret, terenuri în suprafaţă de până la 5 ha., precum
şi ajutoare în numerar, în vederea reconstruirii gospodăriilor
strămutate de pe terenurile expropriate.
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Art. 3. Pretenţiile terţelor persoane asupra despăgubirilor
acordate conform prevederilor prezentului decret, vor fi
valorificate pe calea dreptului comun, numai împotriva acelora
care au primit aceste despăgubiri.
Art. 4. Prin derogare de la art. 8 din Decretul nr. 151/1950,
vânzarea de terenuri agricole situate în afară vetrelor de sat,
locuitorilor expropriaţi prin prezentul decret, se va putea face în
baza autorizaţiei eliberate de comitetul executiv al sfatului
popular al regiunii unde este situat terenul ce urmează să facă
obiectul vânzării. Formalităţile pentru obţinerea acestor
autorizaţii vor fi îndeplinite la cererea celor interesaţi prin
Comitetul executiv al Sfatului popular regional Bacău. Art. 5.
Comitetul executiv al Sfatului popular al regiunii Bacău, este
autorizat să dobândească prin cumpărare sau schimb, atunci
când va socoti util, terenurile necesare în vederea construirii sau
lărgirii vetrelor de sat în care se vor stabili locuitorii expropriaţi şi
strămutaţi, precum şi pentru acordarea de despăgubiri conform
Art. 6. Procedura şi actele de orice fel întocmite în legătură cu
aplicarea prezentului decret, sînt scutite de orice taxe. În vederea
pregătirii lucrărilor de strămutare şi a cunoaşterii intenţiilor
locuitorilor expropriaţi din zona lacului (adică unde vor să se
mute, ce vor să facă cu casele etc.), se va face o anchetă socială.
Pentru această, fiecare cap de gospodărie, deţinător de bunuri
în zona expropriată va primi un formular pe care va trebui să-l
restituie completat şi semnat, în termen de 10 zile. Deosebit se
vor pune la dispoziţie în hotarul comunelor din regiunea Iaşi şi
Bacău (exceptând cele din zona lacului de acumulare) pe
teritoriul cărora se vor constitui noi vetre de sat pentru strămutaţi,
în limita disponibilităţilor, păşuni împădurite (islazuri) de Stat
aflate pe teritoriul comunelor respective, proprii pentru
asemenea folosinţă. În afară de aceste terenuri se pot da
locuitorilor expropriaţi locuri de casă şi terenuri agricole în
regiunile: GALAŢI, BUCUREŞTI ŞI CONSTANŢA. În acest
scop, Prezidiul Marii Adunării Naţionale a R.P.R. a emis Decretul
nr. 254 din 31 mai 1957, în baza căruia Consiliul de Miniştri a
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elaborat Hotărîrea nr. 877 din 1 iunie 1957, dispoziţii prin care sa hotărît şi trecerea în proprietatea statului a unor bunuri aflate
în zona lacului de acumulare, precum şi strămutarea locuitorilor
din această regiune. În grijă că locuitorii ce se vor strămută să nu
fie păgubiţi, organele noastre de conducere, prin hotărîrile luate,
au creat condiţiile necesare despăgubirilor atît în natură cît şi
bani. Pentru o mai bună înţelegere, de către locuitorii ce au fost
expropriaţi, a felului în care se va face strămutarea lor, s-a tipărit
această broşură, în care sînt explicate pe larg condiţiile de
strămutare, despăgubirile ce le vor primi posibilităţile de
întemeiere a noilor gospodării în diferite regiuni ale ţării etc. În
felul acesta, fiecare cap de familie, va putea, studiind cu atenţie
broşură, să-şi poată calcula suprafaţă de teren ce i se va acordă
în schimbul suprafeţei expropriate, - ce suma de bani va primi
pentru toate operaţiunile necesare strămutării gospodăriei sale
etc. De asemenea în broşură se găsesc listele de terenuri pe
care locuitorii strămutaţi le pot cere în schimbul terenurilor
expropriate, precum şi modelul de formular ce se va completă de
capii de familie cu ocazia efectuării anchetei sociale. Se
recomandă că fiecare locuitor să studieze cu atenţie toate cele
arătate în broşură şi să consulte pentru nelămuririle ce le vor
avea, birourile de informaţii înfiinţate în comune pentru lămuriri
suplimentare, pentru a putea completă clar şi cu uşurinţă
formularul ce-i va fi prezentat de organele ce vor face anchetă
socială. Numai în acest fel, printr-o bună înţelegere a situaţiei şi
a completării formularelor de către locuitori, se va putea efectua
strămutarea şi asigura despăgubirea lor în bune condiţiuni.”
Moș Vasile: Domn, primar da' undi să ni măi mutăm, undi sî ni
măi ducim amu bătrâni? Spuni șî mata? Ce-i faci dac-ai fi în locul
nostru?
Primarul: M-aș gândi unde să plec, că tot trebuie să vă mutați,
că vreți, că nu vreți, de voie, de nevoie, nu-i loc de tocmeală, nu
ni târguim.
Ion Țâgârlaș: Cum sî ni lăsăm agonisala de-o viață? Cum și
undi sî ni facim din nou casî, grajd, fântână, beci, fânărie,
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șoproane, șuri, cotețî, cu 18.000 lei cu cari abia dacî pot să-ni ieu
două căruțe amărâti di lemn… Doamni, Măicuța Domnului, rău
ne-o măi blastamat tâlharii iștia!
Aneta Cojocaru. Da' eu abia ne-am terminat casa și numai
bunul Dumnezeu știe cât am muncit, cum s-o stric când de-abia
ne-am mutat în ea… Cum? Îs bătrânî și văduvî, di unde să mai
am putere să-mi fac altă casî?
Ion Manolache: Domn' primari, da' cum să-ni duc eu oili tocma'
la Galaț' ori Constanța? Cu pluta?! Cine-o măi pomenit una ca
asta?
Primarul: Unde-i legi nu-i tocmeală.. Și-apoi nu-i musai să vă
mutați. Puteți să vă faceți case, pe dealuri, undi aveți terenuri,
dacă nu vreți să plecați din Hangu.
Smaranda: Da' cum sî plecăm, dom' primar. Cum gândești mata
că ni-i așa de ușor să lăsăm tăt, dintr-o datî, ca și cum n-ar fi fost.
Aici avem vecini, neamuri, prietini, suntem cu tăți hangani, ni știm
de-o viațî, dacî plecăm cari încotro, n-a sî ni măi întâlnim
niciodată șî sufletu' nostru o sî tot jăleascî ba după biserica asta
frumoasî, în care slujbili parcî ti ridică la cer, ba după morții
îngropați aici în locuri niștiuti, ba după vecini, ba după neamuri,
pânî ne-om găsî șî noi sfârșitu', care pi unde-o apuca.
Moș Gavril: Domn' primar, eu nu mut nici macar un par din gard,
pânî n-oi prinde pește de pe prispă căsî…
Primarul: Tovarășu Gavril, ai grijă ce vorbești!
Moș Costică: Nici eu nu mut un pai, domn' primar. Dacă a
ajunge apa la casa mea, o beu tătî.
Primarul: O sî treacî di casa matali, tovarășu Costică, ai să vezi.
Cei care nu vor respecta legea vor fi obligați să se mute cu forța,
cu ajutorul armatei.
Mihai Cădere: Cum să ne izgonească, di pi pământurili noastri,
undi ne-am născut, unde-am deschis ochii, după ce ne-am făcut
aici gospodării, fântâni, avem animale, livezi, pământuri în Șesul
Hangului? Cum s-o măi luăm di la capăt, unde măi găsim loc așa
ca-n palmă undi să ne facim case? Digeaba am luptat în război,
ș-am scăpat de ploaia di glonțe și de schijele de obuze, la Cotu'
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Donului, să-mi apăr țara, fiacre palmă di pământ, dacă trebuie să
plec din Hangu.
Hanganii: Da' cu școala, spitalu', cu jandarmeria, cu
judecătoria, cu aerodromul, cu căminul cultural, cu eli ce-o să
măi fie. O să fie tătî înghițite de ape?
Primarul: O sî li mutăm, o să construim altili…
Smaranda: Cum domn' primar, cini măi are puterea s-o ia di la
capăt. Cini, după ci ni lasî șî pi noi pi drumuri, fără un acoperiș
deasupra capului, fără sî avem unde sî ni facim di mîncare, undi
sî ni hodinim, unde să ne culcăm copiii mici, fără nimic? Anica:
Părinti, aș vrea sî mor, sî nu trebuiască sî măi văd asăminea jale
șî durere. Ne-o rupt sufletili, părinti, or sî distrugî cel măi frumos
loc di pi Valea Bistriței. Gura Hangului era Gura noastrî di Rai. Ți
se rupe inima când vezi biserica asta atât de măreațî și tăti
gospodăriile așezate la rând, cari măi di cari măi frumoase și ti
gândești că tăt va fi demolat și va rămâne Gura Hangului pustie,
iar măi târziu înghițită de ape..
Preotul: Dragii mei, am muncit cot la cot cu voi șî durerea este
la fel di mari șî pentru minî, da' nu avem încotro..
Smaranda: Părinte, n-o să ni măi revenim niciodată. Cu banii
care ni-i dau după evaluare nu poți faci mai nimic. O să murim
saraci, vai di capu' nostru, înstrăinați, singuri, omorâți de dorul di
casî, de acasî, pentru că aici îi casa noastră, oriundi ne-am duci
și ne-am gospodări din nou..
Dumitru: Oriunde-am pleca părinte, sufletele noastre rămân aici,
să plângă cu lacrimi amare biserica, morții, vecinii, neamurile,
horele din Gura Hangului, până și copacii de lângă casî i-om
plânge, părinti. De azi și pân-om închide ochii om tot plânge, că
n-avem de ales. Parc-am fi blăstămați, macar de-ar lăsa biserica
noastră dragă în picioare, ca să rămână peste timp, s-o vadă și
copiii și nepoții noștri, să știe și ei câtă amărăciune și câtă durere
zac sub apele care o înghițit sufletele noastre, fără milă.
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FESTIVALUL HAIDUCILOR – GRINŢIEŞ – 8-9 SEPTEMBRIE
2017
Prof. MONICA DIEACONU,
Biblioteca „Constantin Turcu” Grinţieş
În zona montană, sărbătorile câmpeneşti de tip nedeie,
cele cu tradiţie au dispărut şi la Grinţieş şi la Farcaşa, Poiana
Teiului, Hangu, Buhalniţa, doar sărbătoarea muntelui Ceahlău
păstrându-se, dar devenită festival internaţional. Sărbătorile
câmpeneşti sunt de tipul ad-hoc cu pronunţat iz electoral şi fără
tendinţa de permanetizare sau de promovare ca specificului
local. Este nevoie de festivaluri care să se concentreze asupra
caracteristicilor tradiţionale ale zonei.
Munţii Neamţului au adăpostit din vechime haiduci vestiţi
păstraţi de memoria colectivă ca justiţiari ai poporului în doine şi
balade, în piese de teatru livresc. Aici şi-au avut sălaşele Vasile
cele Mare cel pomenit de Alecsandri şi Russo, Ştefan Bujor,
Mihai Florea, Ion Pietraru sau mai târziu Pantelimon şi Niculiţă
sau fraţii Baltă.
În satele zonei s-au păstrat vie amintirea lor, în special la
Grinţieş teatrul şi cântecul popular este la mare cinste. Pe 27
decembrie în fiecare an se desfăşoară un festival ajuns la a IV-a
ediţie intitulat „Cântec şi colindă pe plaiul haiducilor”. Trupa
„Banda lui Bujor” de teatru popular cu tradiţie de peste o sută de
ani în localitate a devenit cunoscută şi prin apariţiile la TV: în
2009 la Unu TV, 2011 – Unu TV, 2013 – TVR 3, 2014- EST TV,
TVR Iaşi, 2016 – TVR 1, prin emisiunea „Exclusiv în România”
cu Cristian Tabără care a fost dedicată „teatrului haiducesc ca la
... Grinţieş”. Astfel s-a născut ideea Festivalului Haiducilor la
Grinţieş. Dar haideți să începem cu istoria haiducilor și a teatrului
și cântecului haiducesc aici în zona de la poale de Ceahlău și
Grințieș.
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Haiducii și omul din popor
Omul din popor a fost cel care a făcut distincţia dintre
tâlhar şi haiduc într-un mod deosebit: peste fapte josnice a
aşternut uitarea, faptele nobile au primit din partea lui un prinos
de recunoştinţă şi de nemurire. Astfel s-au născut nenumărate
balade, cântece, doine, legende, piese de teatru folcloric
închinate marilor haiduci. Au fost transmise din generaţie în
generaţie până când unii „pricepători” asupra frumuseţii
folclorului românesc le-au cules şi le-au publicat în revistele
timpului şi mai apoi în volume.
În multe dintre baladele care-au circulat în spaţiul
românesc se simte influenţa sârbă, guslarii sârbi le-au adus la
curţile domnilor din Ţările Române. Să nu uităm că Serbia a fost
un leagăn al haiduciei, o luptă a poporului împotriva turcilor încă
de la sfârşitul secolului al XIV-lea. Celebrul Baba Novac era sârb,
la fel şi Raţ, şi ei au luptat alături de Mihai Viteazul şi au intrat în
folclorul românesc. Sunt şi alte balade, chiar şi dintre cele
publicate de Vasile Alecsandri, cu o „pecete” sârbească: „Sârb
Sărac”, „Iovan Iorgovan”, „Badiul”, „Ghemiş”, „Doncilă”, „Baba
Novac”, „Fata Cadiului”, mitizând momente ale luptei
antiotomane.
Spiritul romantic de la începutul veacului al XIX-lea a fost
cel care a descoperit tezaurul geniului popular şi de la Alecu
Russo încoace poveştile marilor haiduci au intrat în literatura
scrisă şi au inspirat multe creaţii culte. Alecu Russo a descoperit
multe dintre doine şi balade în munţii Neamţului şi le-a oferit
prietenului său Vasile Alecsandri. Aşa au fost dăruite cititorului
baladele „Mioriţa”, „Şalga”, „Codreanu”, „Bujor”, „Mihu Copilul”,
„Hoţul şi domniţa”, „Ursiţii”, „Biserica risipită” etc. Păstrătorii lor
au fost ciobanii din munţi şi, la focurile de stână, Asachi, Russo
sau Alecsandri au ascultat poveşti despre începutul lumii, despre
strămoşi, despre vitejii şi haiducii de odinioară.
Lăutarii, vechii rapsozi de altădată, cântă poporului
baladele sale strămoşeşti. Cine sunt autorii lor? „Poporul însuşi,
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poporul întreg!”, zice Alecu Russo, care afla că Ion Pietraru,
haiducul cel mai vestit din timpul lui Mihail Sturdza, era poet şi el
însuşi şi-a făcut balada. Alecu Russo a cules legende şi balade
de la vânători, ciobani, plutaşi, tăietori de lemne sau călugări.
Descria pe muntenii de la poalele Ceahlăului într-un mod
deosebit şi prezentăm în întregime fragmentul respectiv:
„Munteanul e mare iubitor de chefuri lungi, cumătrii şi nunţi. La
un asemenea prilej, ulcioarele de vin şi măsurile de rachiu, rachiu
stricat, două părţi de tutun şi una de piper, trei zile umblă din
mână-n mână, într-o grămădire deasă de bărbaţi, femei şi copii.
În voia bună a chefului acestora să cercetezi firea bună a
munteanului. După ce tinerii s-au săturat de mândrele dansuri
naţionale, împresură cu toţii pe cimpoiaşi ori pe bardul muntean
cu scripca ştirbă şi cu arcuşul de el alcătuit, lăutarul, care, ca
trubadurii de odinioară, umblă din sat în sat, din crâşmă-n
crâşmă, din petrecere în petrecere şi pentru un adăpost, pentru
un pahar de rachiu şi puţintică plată, zice cântecele bătrâneşti
ale haiducilor de demult. E ca o legătură de dragoste între
cântecele de vitejie şi mulţimea care le ascultă cu luare aminte.
Adesea, în clipele de înălţare, sunete dumnezeieşti prin măreţia
şi melancolia lor se prelungesc pe strunele vechi ca ecouri în văi
şi o lacrimă se prelinge din ochii vicleni ai lăutarului. Poezia
aceasta feciorelnică a baladelor noastre populare e cu adevărat
sublimă. Din cântecele acestea, din poveştile acestea în stihuri,
izvorăşte ca o mireasmă veche răspândită pe întregul pământ
moldovenesc, în el găseşte obiceiul bătrânesc şi simţi farmecul
cernitelor ei zile. Cântecul cel mai cu nume azi este al lui
Chetraru. La partea aceea aşa de mare şi naivă, unde un drumeţ
întreabă:
,Cine trece-n lunca mare
Cu trei rânduri de pistoale,
Care strălucesc în soare?’, ascultătorii, între care s-ar găsi la
nevoie o sută ca Chetraru, întovărăşesc cântecul lăutarului cu
glasuri murmurate:
,Ion Chetraru călare,
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Din ţinutul Neamţului,
Cu cealmaua despre soare…etc”1
Mihail Sadoveanu a aflat loc haiducilor în nuvelele sale.
Tema haiducului justiţiar este o constantă a epicii sadoveniene
şi amintim pe Vasile cel Mare, Cozma Răcoare, Andrei Rusu, Ion
Florea, Ion Pietraru. În munţii Neamţului şi-au aflat sălaşele
aceşti haiduci şi Alecu Russo şi Mihail Sadoveanu îi vedeau pe
oamenii din munţi ca cei mai de nestăpânit, cei care deveneau
cel mai lesne haiduci.
Alecu Russo descria în frumoase cuvinte locurile şi
oamenii. Iată cum vedea el pe munteanul Ceahlăului la 1839:
„Nu vezi aici mijlocul gros şi spinarea adusă a plugarului, nici
încetineala adormită a ţăranului câmpiei. Munteanul e sprinten,
potrivit cu legăturile sale, mai mult muşchi decât carne, vesel din
fire şi glumeţ şi plin de pătrundere. Obiceiurile sălbatice se
potrivesc cu îmbrăcămintea lui. E violent, zgomotos, încăpăţânat
până la răscoală şi iubitor mare de rachiu, pentru care îşi dă
jidanului toată munca lui şi mai mult chiar decât poate munci…
Îndeosebi munteanul e frumos, cu privirea îndrăzneaţă. La
dânsul nu întâmpini supunerea dobitocească a plugarului…”2.
Teatrul folcloric haiducesc
Teatrul folcloric haiducesc a apărut în lumea veche
românească odată cu haiducii. Deşi am fi tentaţi a crede că s-a
născut mai întâi în mediul rural, am aflat că era la început un
apanaj al orăşenilor. Se jucau astfel de piese în cârciumile din
mahalale, la târguri, bâlciuri şi iarmaroace, cu actori amatori şi
scenarii anonime. Dar şi mediile mai elevate erau sensibile la
acest fel de artă, bineînţeles, sub o altă formă. La 1858 s-a făcut
chiar şi un vodevil – „Tunsu Haiducul”, realizat de S. Mihăilescu,

1A.
2A.

Russo, Opere complete, p. 187
Russo, Piatra Teiului, Ed. Neamul Românesc, Vălenii de Munte, 1909, p. 270
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în rolul principal fiind celebrul Matei Millo3. În august 1911, când
jandarmeria era în alertă maximă alergând pe urmele lui
Pantelimon Toader, la Bucureşti, la grădina de vară „Raşca”, se
juca o piesă de teatru în trei acte cu actorul Victor Antonescu în
rolul principal. „Pantelimon de la Raşca” s-a jucat la 24 august
1911 şi, după cum anunţa afişul, oferea comic şi dramatic din
belşug4.
Dacă teatru folcloric haiducesc s-a născut la oraş, cei
care i-au îmbogăţit zestrea şi l-au păstrat, transmiţându-l din
generaţie în generaţie, au fost oamenii satului. Ei au fost creatorii
baladelor şi, atunci când au preluat arhitectura dramatică, au
adăugat doine şi cântece neştiute de orăşeni. Alături de versuri
ce erau cunoscute din cărţile lui Russo, Alecsandri, G. DemTeodorescu, au pus altele neconoscute de mulţi.
Piesele de teatru folcloric conţin fragmente din baladele
lui Jianu, Tunsu, Bujor, Codreanu, Miu Copilul, Radu Anghel,
Gheorghelaş, Ion ăl Mare, publicate în culegeri de folclor, dar în
fiecare zonă sunt şi unele ale locului. Ba mai mult, după cum
remarca V. Adăscăliţei, celebrul haiduc de origine sârbă Baba
Novac din timpul lui Mihai Viteazul, adoptat în întregime de
români, a ajuns la început de secol XX să apară în piese de
teatru folcloric din nordul Moldovei, dar ca un erou local, luptând
pentru năzuinţe autohtone5. Timpul şi-a pus pecetea asupra
creaţiei şi schimbările au fost de multe ori după vremuri şi de
aceea apar, pentru cunoscători, inadvertenţe şi chiar exprimări
ridicole (prea actualizate, cu elemente argotice etc.).
În judeţul Neamţ, teatrul folcloric haiducesc a cunoscut o
desfăşurare şi o dezvoltare cum n-a mai fost în alt judeţ şi acest
fapt a fost ilustrat cel mai bine de H.B. Oprişan, care a făcut
cercetări, a cules piese în perioada 1940-1967 din întreg spaţiul

3G.

Potra, Din Bucureştii de ieri, vol. II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990,
p. 75
4M. Stoian, Reabilitarea unui haiduc – Pantelimon, p. 13
5De la Dragoş Vodă la Cuza Vodă, legende populare istorice româneşti, p. 160, nota 1
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românesc, dar în special din acest judeţ6. Cercetătorul amintit a
descoperit piese de teatru folcloric haiducesc „Jianu” şi „Bujor” şi
în judeţul Teleorman, în Muntenia (puţine cazuri), în Oltenia (cu
un „inventar” destul de sărac, uimitor), dar şi pe Valea
Trotuşului7.
În judeţul Suceava circulă atât „Banda lui Bujor”, cât şi
„Banda lui Darie” (sau „Ceata lui Darie”), un haiduc vestit, originar
din acest judeţ8.
Teatrul folcloric haiducesc a apărut mai întâi în oraşe, în PiatraNeamţ, Roman sau Târgu-Neamţ, fiind consemnat în presă încă
înainte de 1900, iar la începutul secolului al XX-lea a început să
se răspândească şi în sate.
Prima piesă cunoscută a fost „Jianu”, care la 1904 era
jucată pentru prima dată la Bicaz de un grup de tineri de la şcoala
profesională din acea comună rurală aflată la intrarea în munţi,
artizanii fiind Haralambie Iosifescu şi Vasile Breţcanu.
La 31 decembrie 1904, „Jianu” a ajuns la Administraţia
Domeniilor Coroanei, unde au primit două monede de 5 lei de
argint, iar apoi au fost chemaţi de gospodarii impresionaţi de
costume, de cântece, de atmosfera pe care o degajau „actorii”.
Haralambie Iosifescu a terminat în 1906 şcoala profesională şi sa întors în satul natal, Poiana Teiului, ducând cu el şi piesa,
făcând un adevărat turneu în Largu, Topoliceni, Galu,
Bistricioara, Răpciune, în 1907 închegându-se o trupă şi la
Bistricioara, condusă de Vasile Alexandrescu, care a fost coleg
cu Iosifescu la Bicaz. La 1908, „Jianu” ajunge şi la Borca şi
Sabasa, o piesă întocmită de Niculae Vartic. În această
perioadă, se formează „bante” şi la Tarcău şi astfel se ajunge ca
unele dintre ele să fie silite să organizeze adevărate „turnee”, în
special pe valea Bicazului. Din Mărceni, Bicaz, a mers o bandă

6Jienii.

Teatru popular haiducesc, ed. de H. B. Oprişan, Ed. Minerva, Bucureşti, 1974
p. 92, 119, 134
8Vezi pe larg Ciornei, A., Drăguşanul, I., Veniţi de vă veseliţi!, Grupul editorial Muşatinii
– Bucovina viitoare, Suceava, 2001 – lucrare citată şi mai sus
7Ibidem,
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condusă de Vasile Marc pe valea Bicazului9, unde se
încetăţeneşte după 1920, la Bicazu Ardelean. La Hangu, „Jianu”,
apare la 1936, adus de învăţătorul Teoctist Galinescu de la
Şcoala Normală din Piatra-Neamţ. În comuna Ceahlău se joacă
prima dată în 1921, iniţiatorul fiind Ghiţă Ciocănel (n. 1898)10.
„Banda lui Bujor” a apărut mai târziu, după război, deşi spre
deosebire de olteanul Iancu Jianu, Ştefan Bujor a haiducit în
Moldova. Această piesă de teatru folcloric urmează modelul
„Jianului”. S-a răspândit pe o zonă largă, descoperindu-se chiar
şi în Vlaşca şi Teleorman, pe Valea Trotuşului, în Transilvania şi,
bineînţeles, în Moldova, în judeţul Neamţ cunoscând cea mai
largă dezvoltare. La 1919, apărea „Banda lui Bujor” la Ceahlău11,
mai apoi la Grinţieş, Poiana Teiului, Hangu, Borca, iar mai târziu
şi în comunele de „şes”12.
În judeţul Neamţ, graţie etnologului George Brăescu, au
fost cercetate şi publicate multe din piesele de teatru folcloric ale
zonei şi nu doar „Jienii” şi „Bujorul”, ci şi „Banda lui Pantelimon”,
„Banda lui Coroiu”, „Banda lui Mihai Florea”, „Haiducii din
Carpaţi”, „Banda lui Luncan”, „Banda lui Grozea”, chiar şi „Banda
lui Terente”, culese din sate de la Borca la Costişa şi de la
Icuşeşti la Drăgăneşti sau Grinţieş13.
Piesa „Banda lui Bujor” a circulat şi circulă încă în satele
Grinţieşului, o comună situată pe coronamentul lacului Bicaz, la
poalele munţilor Ceahlău şi Grinţieş, lângă vechea graniţă a
Moldovei cu Ardealul timp de câteva trecute veacuri. Este,
9Tănase

Iosif din Poiana Grinţieşului, dat fiind numărul mare de „bande” în partea
moldovenească a văii Bistricioarei, mergea cu „Banda lui Bujor” în Tulgheş, Corbu şi
chiar Gheorgheni, turneul lor durând câteva zile, nu doar de Anul Nou. „Reţeta” unui
astfel de turneu era una bogată (Ibidem, p. 77)
10Ibidem, p. 3, 77, 134
11A fost culeasă de la Dumitru Chirilă din satul Schit, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ
(1900-1969)
12Jienii. Teatru popular haiducesc, p. 134
13Vezi pe larg G. Brăescu, Panorama teatrului folcloric din judeţul Neamţ, Ed. Nona,
Piatra-Neamţ, 2000
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considerăm, cea mai completă dintre piesele cercetate şi
spunem asta nu doar din patriotism local. S-a transmis din
generaţie în generaţie şi actorii amatori, care se prezintă în faţa
gospodarilor de Anul Nou, nu sunt numai bărbaţi, oameni în
putere, ci şi copii, care şi-au făcut banda lor şi merg din casă-n
casă.

Haiducul Vasile cel Mare de pe muntele Grințieșului
Vasile cel Mare face parte din galeria haiducilor despre
care bătrânii îşi mai amintesc şi acum, chiar dacă faptele sale au
avut loc cu mai bine de două secole în urmă. Sursele istorice
sunt destul de sărace atunci când vine vorba despre acest
personaj pomenit în folclorul din zona comunei Grinţieş şi în
scrierile lui Mihail Sadoveanu şi Alecu Russo.
În lucrarea
„Tâlhăria şi haiducia la români. Jefuitorii cu arme”, unde apar
referinţe documentate despre isprăvile acestui personaj.
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În lucrarea amintită, istoricul spune că Vasile cel Mare se
făcuse cunoscut la sfârşitul veacului al XVIII-lea în munţii
Neamţului şi Sucevei, haiducul fiind de loc de undeva din zona
Vatra Dornei. Supranumele de „cel Mare” era dat de săteni după
statura sa impozantă. Dacă în documentele vremii nu apare,
este prezent însă în creaţii populare, în balade sau în piese de
teatru livresc, unele edite, dar şi unele inedite (le-am putut afla
de la bătrâni de pe valea Bistriţei sau în caiete de însemnări ale
învăţătorilor şi preoţilor).
Vasile cel Mare apare în scrierile lui Alecu Russo şi în
povestirile lui Mihail fiind prezentat drept haiducul justiţiar.
Călător în munţii Neamţului, Russo a scris la 1839, nu la mult
timp de perioada în care trăia haiducul, legenda stâncii Pietrei
Teiului. Povestirea spunea că însuşi Scaraoţchi ar fi desprins
stânca din vârful muntelui Ceahlău şi ar fi aruncat-o în Bistriţa ca
să-i blocheze cursul şi să înece oamenii. „A fost odată în munţii
noştri un voinic între voinici, groaza graniţelor, ispravnicii, zapcii,
cazacii şi toţi ciocoii îi ziceau hoţ, iar ciobanii îi ziceau Vasile cel
Mare. După ce Vasile cel Mare (pe capul lui se pusese 1.000 de
galbeni) schimba câteva focuri de puşcă cu ispravnicii, după ce
prăda vreun călugăr bogat şi pustia câteva sate ungureşti la
graniţă, după ce spărgea vreo mănăstire şi dobora cu baltagul lui
ascuţit pe vreun cazac încăpăţânat, venea cu tovarăşii săi aici
lângă piatra asta şi se luau la întrecere să vadă cine a svârli mai
sus baltagul. Într-o zi bărdiţa s-a înfipt în vârful uriaşului şi-a
rămas în ramurile teiului şi acolo-i şi astăzi”, este legenda
publicată în revista de folclor Şezătoarea într-un număr din anul
1898.
Îi scăpa pe români din calea austriecilor Despre Vasile cel
Mare se scria într-o revistă de la sfârşitul veacului al XIX-lea că
ar fi fost dintr-un sat din Bucovina, Ciocăneşti sau satul Boului.
Cu toate acestea, faptele sale de haiducie aveau loc în Neamţ,
la graniţa Moldovei cu Imperiul Habsburgic. Vasile cel Mare a
fost un vestit haiduc ce-şi avea sălaşul pe muntele Grinţieşului,
dar care hălăduia în munţii de-a lungul graniţei cu Ardealul, de la
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Dorna şi până la Tarcău. Faptele sale erau povestite de săteni şi
de multe ori bieţii sărmani îi cereau sprijinul împotriva împilării
boierilor, avarilor egumeni „Se spunea că deseori trecea de
partea cealaltă a hotarului, cum spuneau bătrânii, prin „vama
ursului”, pe cărările ştiute doar de ciobani, fugărit de poteri sau
după pradă. Împreună cu alţi haiduci (Grigorie, Onu, Nica Păun)
îi treceau munţii pe românii ardeleni (aşa numiţii „ungureni”) ce
nu puteau suporta împilarea austriecilor sau pe cei care s-au
alăturat răscoalei lui Horea şi erau urmăriţi de trupele chezarocrăieşti”.
În lucrarea amintită, este menţionată şi mărturia lui Ilie
Şandru, publicist şi istoric literar, care a aflat că Vasile cel Mare
l-ar fi pedepsit pe preotul Mihăilă Tăslăoanu pentru că a trecut la
„uniaţie” (greco-catolici): „L-a cetluit de-un brad după ce-i luase
hainele şi l-a lăsat să suporte un frig aprig. Preotul a fost unul
dintre strămoşii lui Octav Codru Tăslăoanu, scriitorul şi omul
politic, luptătorul pentru unire, originar din acest sat din munţi”.
Vasile cel Mare este prezentat şi ca un duşman al
ţiganilor lăieşi (nomazi). În revista „Şezătoarea” din 1898 se
amintea cum i-a alungat din satul Pârâul Pântei de lângă Borca,
iar o întâmplare similară ar fi avut loc la Poiana Largului. „Într-o
primăvară, spre sfârşit, aşa cam prin mai, în prundul de la gura
Largului s-au oprit mai multe corturi de ţigani. Erau fierari,
potcovari, femeile umblau cu ghicitul şi copii erau trimişi la cerşit
prin sate. Ar fi fost de folos ţiganii pentru săteni să le repare
uneltele sau să le facă altele noi, dar aceştia nu se mulţumeau
cu ce câştigau cinstit, ci s-au apucat şi de furat”, este cadrul de
început al legendei. Țiganii nomazi furau de la săteni păsări de
curte, apoi câte o oaie şi chiar şi vitele de pe islazuri. Oamenii nau reuşit să-i alunge, pentru că ţiganii erau mulţi, dar au aflat de
Vasile cel Mare, care îi ajuta pe sărmani şi i-au cerut ajutorul.
Haiducul, o cruce de român, a coborât în sat pe jos şi cu palmele
goale şi s-a îndreptat spre corturile ţiganilor. A întrebat de cel mai
iscusit fierar şi pe nicovală i-a zvârlit un galben strălucitor cu
zimţi.
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Ţiganul se apucă de lucru şi a doua zi sculele erau gata.
Vasile cel Mare luă ghioaga şi porni să izbească şi să dărâme
corturile şi căruţele. Se făcu o vânzoleală şi un vacarm cumplit”.
Urmărit de ţiganii care se adunaseră, Vasile cel Mare a fugit
atunci spre dealul Petru-Vodă şi pentru că era iute de picior, i-a
lăsat în urmă într-un şir lung, deoarece „unii fugeau mai tare, alţii
mai încet”. Când văzu că se răsfirară îndeajuns, haiducul se
întoarse cu ghioaga asupra lor. Cum se apropia unul, cum îl
pălea, în aşa fel încât să nu se mai ridice repede. Şi astfel, nu în
mult timp umplu poteca ce şerpuia pe lângă pârâul Largu cu
ţigani care urlau de furie şi gemeau de durere. Vasile cel Mare
ajunse la locul unde îşi legase din vreme calul, se urcă pe el şi
se întoarce către ţigani:
- Să vă strângeţi căruţele şi bordeiele şi până dimineaţă
să nu mai găsesc picior de ţigan pe aceste locuri, căci de nu, o
să vin cu toată banda şi n-o să vă fie bine!. Ţiganii au înţeles că
nu e lucru de şagă cu haiducii şi au părăsit ţinutul şi s-au
îndreptat către Târgu-Neamţ.
Despre moartea haiducului tradiţia spune că, aflându-se
la Crucea (Suceava) cu tovarăşii săi Ştefan şi Andrei Rusu, a
văzut trei corbi şi a prezis că va muri. Haiducul ar fi fost surprins
dormind în codru şi „ştiindu-se că suma pusă pe capul lui era
mare, un „prost” l-a omorât, i-a tăiat capul şi l-a dus la stăpânire”.
Festivalul Haiducilor Grințieș 2017
La poalele muntelui Grințieșului, în satul Grinţieşu Mare,
într-un loc cu nume de legendă – „Poiana lui Vasile cel Mare” a
avut loc în zilele de 8-9 septembrie „Festivalul Haiducilor”, o
primă ediţie a unei manifestări inedite. A fost punctul culminant
al unui proiect iniţiat de Asociaţia Pro Grinţieş, sprijinit de
Consiliul Judeţean Neamţ şi având ca parteneri organizatorici
Primăria şi Consiliul Local Grinţieş şi Centrul de Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare. De asemenea, importantă a fost şi prezenţa
echipei de filmare a TVR condusă de Cristian Tabără şi Daniel

71

Georgescu, care au revenit pe meleaguri grinţieşene după un an
pentru acelaşi subiect: haiducii de la Grinţieş.

Tradiția teatrului haiducesc la Grințieș este veche, s-au
păstrat fotografii încă din perioada interbelică şi cunoscând un
apogeu al popularităţii în anii ’80, mai ales prin „Banad lui Bujor”
din satul Bradu. Tot atunci erau în comuna Grinţieş mai multe
bande organizate d elevii şcolii. În anii ’90, teatrul a fost uitat...
Dar, în 2009, gospodarii s-au adunat din nou, chiar dacă unii
ajunseră la vârste venerabile. Şi a venit şi UNU TV ca să prezinte
vechea tradiţie şi a fost un succes. În anii următori „banda” a
participat la festivalurile de iarnă şi au fost vizitaţi de EST TV şi
UNU TV, ca în 2013, la lansarea cărţii „Haiduci şi tâlhari” să se
prezinte în faţa TVR 3. În 2016, teatrul haiducesc s-a aflat în
atenţia TVR 1 şi astfel s-a născut o superbă emisiune „Exclusiv
în România” cu Cristian Tabără. De aici până la festival a mai
fost doar un pas...
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Cu meşteri populari s-a făcut o scenă impozantă din lemn
cu specific local, din buşteni rotunzi, acoperită cu draniţă, cu
alura unei case munteneşti.
S-au prezentat pe scena ridicată în mijlocul poienii, dar şi
pe tăpşanul din faţa ei, mai întâi formaţiile reprezentative ale
Grinţieşului: Corul bărbătesc „Ceata lui Vasile cel Mare”, cu
melodii haiduceşti, doine şi balade, nelipsind, bineînţeles,
„Cântecul lui Vasile cel Mare” care începe aşa:
„Grinţieş, munte rotat,
Şapte veri mi te-am vărat...
Şi continuă:
„Dar la locul din cărare
Şade Vasile cel Mare
Căpitanul cel mai mare...”
Au urmat apoi elevii şcolii Grinţieş prin corul de copii
„Muguraşi de brad” condus de Loredana Zaharia şi Ansamblul
de dansuri populare „Grinţieş, munte rotat”, cu mare succes la
public.
Concursul de muzică folk pentru tinere talente a cuprins
elevi de la Borca, Broşteni – Suceava, Tulgheş – Harghita,
Grinţieş, Ceahlău, Bicazul Ardelean, Taşca, primul loc fiind
adjudecat de Anastasia Cotârgăşanu.
La concursul de muzică populară pentru copii cea mai
bună a fost Raluca Antoche din Broşteni, urmată de Antonia
Răşchitor din Grinţieş şi Ana Maria Luca din Ceahlău, ambele cu
locul al II-lea.
Ansamblul „Plaiuri tulgheşene” din Tulgheş, judeţul
Harghita, a impresionat prin doinele şi baladele culese de
rapsodul popular Lăcrămioara Pop, dar şi prin taraful ce-i însoţea
pe tinerii artişti, cu instrumente cu vechime considerabilă.
Invitaţi în recital, Asociaţia Culturală „Muntenii
Neamţului” Broşteni (judeţul Suceava) condusă de Paula Bondar
a oferit muzică şi dansuri populare şi un fragment dintr-o nuntă
tradiţională.
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Recitalul serii a fost cel al soţilor Ilea, Traian şi Valeria, cu
melodii foarte potrivite locului şi specificului festivalului, care au
coborât în mijlocul mulţimi. N-au lipsit nici focurile de artificii care
au luminat cerul sub muntele Grinţieşului.
A doua zi de festival a cuprins Ansamblul „Florile
Ceahlăului”, comuna Ceahlău, muzică şi dans popular, având în
prim plan pe solista Ana Maria Luca.
N-au lipsit nici recitalurile micilor soliste de la Grinţieş,
Anastasia Cotârgăşanu şi Antonia Răşchitor.
Punctul principal de atracţie a zilei a fost reprezentat de
Concursuri haiduceşti şi ciobăneşti: Călărie, Tragerea
buşteanului cu calul, Aruncarea baltagului, Tăiatul buşteanului cu
beschia sau securea, Cel mai frumos animal de la munte. Au fost
cei mai buni: Nicuşor Topoliceanu la tras buşteanul cu calul, dar
a impresionat şi măgăruşul Gogu, cel mai popular concurent; la
beschie au fost mai buni Luţu Gabor şi Viluţ Tănase, iar la călărie
Mihai Topoliceanu.
Iapa Mişca a lui Costel Bondrea din Tulgheş a fost
considerat cel mai frumos animal, impresionând însă şi
ciobăneştii lui Nicuşor Luca de la Ceahlău şi din nou măgăruşul
Gogu, care a plimbat zeci de copii în poiană.
Ansamblul „Floricică de la Munte” al Centrului de Cultură
şi Arte „Carmen Saeculare” condus de Carmen Năstasă, a oferit
un spectacol superb, începând pe scenă, continuând pe iarbă
într-o suită de dansuri populare şi apoi cu dansuri ţigăneşti în
jurul focului înalt sub privirile admirative ale asistenţei, mai mult
decât impresionat declarându-se Cristian Tabără. Acesta în
cuvântul său către munteni le cerea să rămână aşa cum sunt, să
ducă mai departe tradiţiile vechi haiduceşti ale locului şi promitea
o nouă prezenţă la Grinţieş, şi de ce nu, la o nouă ediţie a
festivalului.
N-au lipsit ceaunele ciobăneşti şi haiduceşti, viţei şi
berbeci la proţap, balmuşul grinţieşenesc, topitul, mielul în jintuit,
pomana porcului şi multe altele, care au fost pe placul
localnicilor, dar în mod deosebit „străinilor” de aceste locuri.
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Proiectul a fost inițiat de Asociația Pro Grințieș și a a avut
drept artizani pe Daniel Dieaconu, Loredana Zaharia, Cristina
Vatamanu, Cristian Vatamanu, Luțu Gabor, Viluț Tanasă, Mihai
Panțiru, Ilie Alexandru și mulți alții. Cu toţii speră la o nouă ediţie,
cu o mai mare implicare a autorităţilor judeţene şi locale.
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EROUL SERGENT ,,BĂDIȚA” IONICĂ
IOLANDA LUPESCU,
Biblioteca „Aurel Dumitraşcu” Borca

Despre ,,Bădița” Ionică, unchiul mamei mele, știam că
este erou de război și că numele lui este înscris pe o placă
memorială de pe monumentul de lângă Primăria Borca. Am avut
norocul să intru în posesia a patru scrisori trimise de el de pe
front (Frontul de Răsărit) și a altor documente care m-au ajutat
să-l văd așa cum a fost. Sergentul Ioan Dumitrașcu din
contingentul 1937 Infanterie, și-a pierdut tatăl, pe Grigore
Dumitrașcu, în Campania din 1913. Acasă a rămas văduva
Ileana Dumitrașcu de 30 ani, cu minorii Ioan (Bădița Ionică),
Petrea (tatăl poetului Aurel Dumitrașcu) și Glitira. Familia trăia în
bunăstare, având mult pământ și vite. Noroc și nenoroc aș spune
pentru că la atâta pământ era nevoie de brațe puternice de
muncă. Stră-străbunica s-a ales după pierderea soțului cu o
medalie ,,Avântul țării”, acordată din ordinul Majestații Sale
regele Carol I, cu o pensie 372 mii lei de la Ministerul de Război,
și cu o scrisoare de la Judecătoria Oculului Broșteni:
,,Doamnă,
Prin încheierea acestei judecătorii de la 16 februarie 1919,
sunteți numită tutoră legală la casa defunctului dv. soț, Grigore
Dumitrașcu, și vă punem în vedere a îngriji părintește de minori,
administrând ca o bună gospodină averea ce vă este
încredințată.”
Privind fotografia stră-străbunicii, sunt convins că i se
potrivește zicala ,,a strânge din dinți.” Hotărâtă să ia viața în
piept, dar mai ales să-și crească și educe copii, ,,bica” Ileana a
rămas până la sfârșitul vieții o devotată, îndârjită și curajoasă.
Mamă și tată, femeie și bărbat, n-a lăsat să cadă de pe roate
angrenajul unei gospodării îndestulătoare, dar foarte grele, care
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odată pornit nu mai avea voie să se oprească. Toții copiii au făcut
școală, în străfundul ființei ei, știind că instruirea este o salvare
spre o viață mai bună. Una din matușile mele a fost crescută de
,,bica” Ileana cât bunica mea a fost studentă la Iași și povestea
mătușa ce frumoase erau serile când se aprindea lampa în casă
și întreaga familie era
așezată în jurul mesei. Se
mânca, se vorbea, se
râdea, dar mai importantă
era
comuniunea,
comunicarea,
tandrețea
privirilor. La sfârșit se
făcea
rugăciunea,
se
citeau rugăciuni, mai ales
că erau cărți din care
fiecare membru al familiei
se putea inspira. Într-o
astfel de atmosferă de
ocrotire sacră familială a
crescut și ,,bădița” Ionică.
În familiile de odinioară,
modeste și simple, de
altfel, se punea accent pe
creșterea
copiilor,
pe
înțelegere și ajutor reciproc. Tinerii însurăței știau că se
căsătoresc pentru a-și întemeia o familie și a zămisli câți prunci
le dădea Domnul. Nimeni nu era deprimat, angoasat, frustrat
pentru că optimismul înnăscut nu se putea clătina cu una cu
două. Exista speranță datorită credinței sincere în Dumnezeu și
oricât de grele ar fi fost încercările, nimeni nu claca. Familia
dădea încredere fiecărui membru al ei, de aici extrăgându-și forța
și energia.
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Atitudinea lucidă în fața vieții îi faceau invulnerabili.

,,Bădița” Ionică o fi avut și el gândurile, vrerile lui, visuri,
aspirații, bucurii. Poate a suferit, a asudat muncind, poate a
plâns, a petrecut și a râs. Dar devenind cap al casei, a renunțat
la gândurile sale în favoarea familiei. A dăruit totul din prea plinul
ființei sale ,fără regrete și păreri de rău. O știu, citind printre
rândurile primei scrisori din 20 august 1941. O scrisoare
necenzurată, ascunsă în hainele civile pe care le-a trimis acasă:
,,Scumpă mamă, Glitiră și Emilie (bunica mea)
Având puțin timp liber, m-am gândit să scriu ceva despre situația
mea. Cu mult dor de casă căci eu când am plecat de acasă, nu
am știut că voi pleca la război. Până în prezent sunt sănătos și
mulțumesc Bunului Dumnezeu că a avut grijă de mine. Scumpii
mei, după terminarea războiului din Basarabia ne-a adus până
în județul Fălciu, în Moldova de dincolo de Prut și ne-a îmbarcat
la tren.
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Era vorba să venim acasă, credeam și eu că vin acasă și cosesc
oleacă. A venit un ordin și ne-a îmbarcat iară și ne-a ales. Celor
mai slabi și mai batrâni le-a dat drumul acasă, iar pe noi ne-a
întors înapoi în Basarabia pentru menținerea ordinii. […] Scumpă
mamă, spune-mi și mie ce ai făcut cu fânul. Biata Glitira și micuța
Emilia (patru ani la acea dată), cine i-a mai cosit. S-a dus în
Barnar, sau nu? Ce mai știi de Petrea și Ion, că eu nu mai știu
nimic de ei. Andronic a venit acasă sau nu? Scumpă mamă, te
rog să faci treabă încetul și nu te mai gândi la mine că știu ca ai
dureri de cap. Aș vrea să te mai văd o dată și apoi să mor. Să
știi că am să vin cât de curând acasă, că situația merge spre
bine. Mamă, am trimis hainele pe femeia lui Ion Bîtcă când am
plecat și eu sunt tot cu Grigore Vrânceanu în grupa mea. Toți de
la noi din sat sunt în viață, numai Gică a lui Țăranu a rămas mort
într-o luptă la Călărași în Basarabia, dar lui Frăsâna să nu-i spui
pâna n-o auzi ea.
Sergent Dumitrașcu Ioan, Batalionul 501 Independent”
Din scrisoare reiese că bădița Ionică a participat la o
acțiune de fixare cu Corpul 5 Armată la est de Fălciu, în capul
de pod de urmărire spre Nistru, trupele sovietice fiind respinse
dincolo de fluviu. Eliberarea orașului Cetatea Albă (26 iulie 1941)
a dat prilejul Marelui Cartier General Român să spună că din
Carpați până la mare suntem din nou stăpâni pe hotarele
străbune. Cu alte cuvinte, bădița Ionică a participat la luptele
pentru eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Dintre toate
scrisorile trimise, aceasta este cea mai cuprinzătoare. Restul
sunt evazive, scrise după același calapod: ,,sunt bine, e bine!”.
Impersonale și seci. Doar îngrijorarea că mama muncește peste
puteri, că sora este neajutorată cu un copil de 4 ani și cu unul pe
drum, șică el nu poate fi acolosă le fie de ajutor. Pe 19
septembrie 1941, o scrisoare de la SpitalulMilitar din București a
pus-o pe,,bica” pe gânduri. ,,Bădița” Ionică i-a scris că este rănit,
,,dar nu tare”. Despre el nimic altceva, dar era în continuare
îngrijorat că acasă nu este o mână de bărbat să fie de ajutor.
Înainte de rănire, făcea parte din Regimentul 2 Grăniceri,
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Compania a 8-a. Ultima scrisoare din 15 octombrie 1941 a fost
trimisă de sora de caritate, Marinela Cambara:
,,Doamna Dumitrașcu,

Am văzut scrisorile pe care le trimiteți fiului dumneavoastră,
sergentul Dumitrașcu Ion. El a fost grav rănit la brațul drept și cu
toate îngrijirile pe care i le-am dat ca niște adevărate surori și
mame, a fost nevoie să i se taie brațul. El a fost foarte curajos și
le-a primit pe toate cu voia Domnului. Dumneavoastră trebuie să
gândiți tot așa ca el care a socotit că nici o jertfă nu este prea
mare pentru țara lui. Când Dumnezeu l-a chemat printre cei
drepți, ultimul lui gând a fost la mama, fratele și surioara lui.
Astăzi el nu mai este printre noi. S-a dus plâns de toți cei care lau cunoscut. A fost un adevărat erou și puteți fi mândră de fiul
pe care l-ați dat țării. Cu durere în suflet vă aducem această
veste tristă.Suntem însă sigure că veți fi tot atât de curajoasă ca
și dânsul.”
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Din fișa medicală reiese că a fost rănit în data de 13
septembrie, la ora 15, și a murit la 19 septembrie, ora 3 cu
diagnosticul ,,plăgi prin gloanțe ale membrului superior drept.” A
fost împușcat la Dalnik-Tătarka, zona ultimei centuri de fortificații
a orașului Odessa, puternic apărată de forțele rusești. ,,Bădița”
Ionică nu a știut că pleacă în război spre moarte. El făcea armata
la Piatra-Neamț când a fost mobilizat. Și chiar dacă ar fi știut,
sentimentul datoriei nu l-ar fi făcut să sufere. O acceptare tacită
și demnă al destinului său, un sentiment al onoarei și al mândriei
de a fi români, toate alcătuiesc caracterul său puternic. El este
un erou necunoscut ca mulți ,mulți eroi care și-au dat viața pentru
țară. Dacă ar trăi acum, ,,bădița Ionică ar suferi cumplit pentru că
astfel de sentimente au dispărut cu desăvârșire, iar printre
oameni greu ar mai găsi modele demne de admirat. În carnetul
său de comandant de grupă din armată era punctat că trebuie să
se poarte ,,cu dreptate, blândețe și cinste”. Acestea erau
trăsăturile care făceau parte dintr-un cod genetic al oamenilor de
atunci. Mulți astfel de oameni au murit în război sau în închisorile
comuniste și odată cu ei a dispărut acest cod al bunei-cuviințe.
Poate că dacă trăia, ar fi suferit că am terminat războiul nu ca
învingători, nici ca învinși, ci ca trădători. Poate că ar fi zăcut întro temniță de reeducare pentru vina de a fi unul din fruntașii
satului. ,,Bica” a murit neconsolată, citind și recitind scrisorile
care au de acum valență transcedentale. Au fost scrisori de
despărțire și regăsire. Uneori ,,bica” dădea impresia că vrea să
coboare în ființa străfundă a fiului ei. Lacrima din inima ei nu s-a
uscat niciodată, cum nu au dispărut nici strădania răbdătoare de
a petrece în rugaciune și oftatul perelnic și efemer.
Ca într-o rețea genetică infailibilă, eu port prenumele
Ioan, am o aluniță între sprâncene, semnul său distinctiv și sunt
pasionat de istoria celui de-al Doilea Război Mondial. Uneori urc
munții cu detectorul și scormonesc în căutarea urmelor
războiului. Este o datorie și o onoare să ne aducem aminte de
cei care au murit pentru a ne păstra unitatea, credința, țara și
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neamul. Datorită jertfei acestor eroi, ne-am păstrat credința
ortodoxă, ne numim români și dăinuim în România.
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DRUMUL GOLGOTEI
VIRGINIA FURTUNĂ,
Biblioteca Farcașa

Era o zi frumoasă de august 1943,când, a început
calvarul vieții mele. În acea zi ,părinții m-au trimis la sora mea
mai mare Parascheva, în localitatea Dârmoxa din județul
Suceava,pentru a o ajuta la treburile gospodărești, întrucât avea
copil mic numai de 5 luni, teren mult, animale și era vremea
fânului .
Într-o seară când ne-am întors de la muncă,obosiți și
flămânzi ,sora mea a primit înștiințare de la pichet ,să se prezinte
pentru a da o declarație, necunoscând motivele . Cu copilul în
brațe și împreună cu mine ne-am prezentat la ordin. Copil fiind
,am rămas afară , iar sora a mers să dea declarația. Pe motiv că
aceasta nu este corespunzătoare , ne-a obligat să rămânem
peste noapte acolo, urmând ca a doua zi să ne prezentăm la
Toplița,unde urma să dăm alte declarații , dar acesta fiind doar
un pretext,urmând ca noi să ajungem într-un lagăr din Ungaria.
Flămânzi , goi , desculți , dezbrăcați, așa cum eram , a trebuit să
respectăm ordinul și am plecat la drum împreună cu alte multe
persoane adulte ,copii ,femei însărcinate ,care au născut pe
parcursul drumului , era chiar și familii ( soț ,soție,copii) .
Toată această distanță am parcurs-o pe jos, cu multă
trudă, iar în drumul nostru racolau toate persoanele găsite în cale
,indiferent de situația în care se aflau. Au adunat mii de
persoane, precum o turmă de oi, mânată de păstori , cu care am
mers sute de Km , până aproape de granița cu Ungaria,unde am
poposit la o fabrică de zahăr . Acolo ne-au dat ceva de mâncare
,din porția muncitorilor( foarte puțin ), iar cei care n-au apucat să
mănânce , au mâncat sfeclă de zahăr,deoarece erau înfometați
și slăbiți de putere după atâta drum. In acest timp am fost
bombardați dintr-un avion mic ,cât o jucărie , murind o mulțime
de muncitori din fabrică.
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După acest mic popas, am fost urcați în trenul groazei și
suferinței ,un tren cu vagoane pentru animale. Îngrămădiți ,
obosiți ,slăbiți ,flămânzi și însetați , cu foarte puțin aer, fiindcă
vagoanele aveau doar un singur geam, foarte mic și o ușă
blocată cu o bară de fier și lăcătuită . Mulți au murit în acest tren,

al groazei , pe care îi aruncau afară prin geam.
Într-un târziu ,după multă frică și suferință, am coborât
din tren , pornind pe jos , spre locul unde se spunea că ar fi
lagărul în care trebuia să ajungem . În drum, spre lagăr câțiva
bărbați au vrut să evadeze, ascunzându-se într-un stog de paie,
dar, au fost găsiți, tăiați cu sabia, acoperiți cu paie și arși de vii .
Printre aceștia se afla și Popescu Petru din satul Frumosu,
comuna Farcașa , care striga disperat :,, dacă este cineva din
comuna Farcașa, județul Neamț și mă aude, să spună familiei
mele că aici mi-am dat duhul ”.
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Mergând spre lagăr am citit pe o placă – Buda și Pesta , semn că am ajuns la Budapesta , spre lagărul în care am suferit
până în vara anului 1944.
Ajunși cu chiu cu vai în lagăr, aici a început adevăratul
calvar al vieții mele. Adăposturile ne-au fost niște grajduri
betonate, probabil că acolo ar fi fost o fermă de animale. Aici neau separat ,femeile și copiii într-o parte, iar bărbații în altă parte
, fiind despărțiți pe mijloc cu garduri.

Toată perioada cât am stat aici,am îndurat frig , foame,
sete ,injurii , eram dezbrăcați , desculți , iar la un moment dat am
observat că nu mai aveam nici unghii la picioare, tălpile crăpate
de atâta mers pe jos. Mâncarea era o singură pâiniță pe zi ,pe
care o împărțeam la patru persoane. Mai târziu am primit și câte
o ciorbă pe care o făceau în niște cazane mari , din capetele ,
copitele și pielea pe care mai rămânea câte puțină carne, de la
animalele ce le tăiau pentru popotă. Între timp, sora mea, a
început să împletească ciorapi din mătase, adusă de unguroaice,
iar ca plată ne aducea câte o pâine mai mare (de câteva Kg.) ,din
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care dădeam , pe sub gard și la bărbații din zona noastră. Lagărul
se afla între liniile frontului ,deoarece îmi amintesc, că vedeam
noaptea obuzele care se înălțau spre cer cu o lumină puternică
,verzuie și foarte rapidă care cobora pe pământ ,unde făcea
victime și ravagii. Pe o parte a liniei frontului erau românii și rușii

,iar pe cealaltă nemții și ungurii. Tot în preajma lagărului se afla
un mic lac unde aruncau morții. Pe timpul zilei,când era soare,
se vedeau trupurile( care cu fața în sus, care cu fața în jos, care
pe o parte ), așa cum se nimereau când îi aruncau . Și uite așa
a trecut un an de zile, aveam 10 ani , când am aflat că a fost
încheiat un pact ( pacea) și că vom fi eliberați și trimiși la casele
noastre.
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Așa a și urmat, am primit fiecare câte o hârtie pe care
scria că am fost prizonieri de război. Cu foarte mare greutate am
plecat din lagăr, păstrând în minte imagini cum călcam pe
cadavre ca pe niște surcele( mulți erau morți, iar unii răniți
zăceau, cerând un strop de apă, pe care nu-l puteam da ,fiind
sub escortă ) . Drumurile erau distruse, podurile minate. Îmi
amintesc faptul că, la întoarcere, la Budapesta podul era distrus
și am fost nevoiți să trecem apa pe butoaie, care se clătinau pe
apa ca niște leagăne, trecând doar câte 10 persoane (adulții
luând în brațe copiii).Am parcurs toată această distanță pe jos,
cu multe dificultăți până la București, de unde, prin grija
conducerii comunelor ,ne-au dat căruțe cu cai și boi care ne
transportau din comună în comună până când am ajuns la casa
părintească. Văzându-mă, din nou pe pământul românesc l-am
sărutat și am mulțumit bunului Dumnezeu și Maicii Sale .
Datorită greutăților prin care am trecut, ajunsesem ca un copil
sălbatec ce vorbea aiurea.
Aceasta este povestea copilăriei mele,cu necazuri și
chinuri și nu doresc să o trăiască nimeni, mai ales la o vârstă atât
de fragedă. Am povestit-o și nepotului meu Dorin Dorneanu care
a compus următoarele versuri :
Ei numai bici,noi bicele pe spate
Ei oameni……..iar noi oameni fără rost,
Împinși, trudiți cu capete plecate !
Mergeam mânați ,flămânzi și doar pe jos.
Ce la făcusem …….poate Domnul știe,
Căci noi nu știm, n-om ști …. nici n-am știut,
Ei tot călări ,iar noi târâți prin glie……
Tu Doamne și voi domni…. ce v-am făcut ?
Copile cu copii în mâini și-n burtă,
N-am avut pași pe câți ne-au trebuit
Căci ruga ne-a fost searbădă și surdă,
Și nu trecea prin scutul alămit.
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În zâmbete, jigniri și prin ocară,
Am ros botfori urmând ca niște slugi
Și când credeam că viața ni-i amară,
Am poposit în lagăr la habsburgi !
Pe când tătuca ,frate-n șanț cu rușii,
Zvârlea obuze-n noi ca în dușmani,
Noi ne târam pitiți în dosul cuștii,
Să umplem puștile la unguri și germani !
Atât de frig era în miez de iarnă
Și-atât de goi de straie…… de papuci,
Că ne-ncălzeam cu dragoste de mamă
Suflând în pumni și-n tălpi l-ai noștri prunci.
Mâncam sau nu, nu-mi mai aduc aminte,
Dormeam pe sponci cu capul pe beton
Și mă rugam căci ruga mi-i fierbinte,
Tu Doamne –ajută și mă ține om.
Am stat și-am rezistat fără izbândă
Și cred c-am fost o vreme și păgân,
Dar mor bătrână , dup-o viață blândă
Și-o să mă-ngrop cu neamul meu român.

Colaboratori:
Sava Victoria, Furtună
Dorneanu Dorin.

Virginia,
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Scripcaru

Bogdan,

PALATUL CNEJILOR SI MANASTIREA PIONUL. REALITATE
SAU MIT
Cristina RĂŞCHITOR,
Biblioteca Ceahlău

,,Călătorii care merg
să vadă Durăul si Ceahlăul
sa se opreasca o clipa la
Palatul Cnejilor, de la Schitul
Hangului. Aici sta scrisa o
pagina insemnata din istoria
Moldovei, o pagina din care
se pot invata multe. Inflorirea
este totdeauna rolul unei
credinte si a unei vrednicii,
iar decaderea pretutindeni
este sfarsitul vietii bicisnice
si de risipa" (Constantin
Matasă)
Ansamblul arhitectural compus din ruinele Palatului
Cnejilor si Biserica cu Hramul Pogorarea Sfantului Duh sunt
amplasate pe o terasa a Paraului Schit, din Comuna Ceahlau la
o distanta de 3 km de Statiunea Durau.
Dupa spusele parintelui Andrei Fabian ,, Lacasul nostru
de smerenie crestineasca se afla pe locul unui asezamant mai
vechi, pe nume Schitul lui Silvestru. Silvestru a fost un monarh
venit din Transilvania, care, nemaiputand suporta conditiile
impuse de grofii unguri, s-a retras la poalele Ceahlaului. Aici,
dintr-un frasin cu diametru foarte mare, a construit o bisericuta."
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Istorie si legenda
Din punct de vedere istoric, pe aceste meleaguri, mai intai
a fost construita Manastirea Pionul (cunoscuta astazi de localnici
ca Biserica cu hramul Pogorarea Sfantului Duh), si mai apoi a
fost construit Palatul.
Legendele spun ca Manastirea Pionul a fost ridicata de
un batran pustnic care coborase impreuna cu trei ucenici de pe
muntele Ceahlau, de aici si numele de Schitul lui Silvestru sau
Silivestru (cum mai era numit acesta).
Intr-o alta povestire descoperim originea ardeleneasca pe
care ar fi avut-o Silvestru. Se spune ca acesta ar fi fost preot intrun sat ardelenesc si ca ar fi trecut muntii impreuna cu cativa
tovarasi, deoarece nu mai suportau traiul pe care romanii
ardeleni il duceau alaturi de unguri.
In alte inscrieri se pomeneste de Silvestru ca traind in
scorbura unui frasin, din care mai tarziu ajunge sa faca paraclisul
Biserici. Dupa ce reuseste sa stranga cativa monarhi in preajma
sa, Biserica devine Schitul lui Silvestru.
Constantin Matasa este una din marile voci, care
povesteste o astfel de legenda: ,, Biserica are si ea povestea ei
tesuta de inchipuirea poporului, cu obisnuitul sau simpt de
frumusete si masura. Nistre sihastrii poposisera candva, demult
tare, pe malul Bistritei, la Letesti venind de cine stie unde. Cum
stateau ei de vorba asa, cam in faptul amurgului, aruncandu-si
privirile spre miazazi, vad cu multa mirare, colo departe pe valea
dinspre Durau, licarire de foc care clipea ca lumina unei candele.
Bagand ei de seama cu multa grija, auzeau chiar venind dintracolo si viers tainic de cuvioasa cantare. Socotind faptul un semn
si o aratare de sus s-au rugat cu lacrimi fierbinti lui Dumnezeu si
au luat-o la drum catre flacara care-i chema. Locul era cu totul
pustiu si albia Bistritei cu mult mai ingusta ca astazi, paduri oarbe
intinzandu-se de o parte si de alta pana in maluri. Brazi batrani,
doborati de vanturi sau sapati de suvoaie, stateau incrucisati
peste apa, slujind drumetilor de punte. Dupa cateva ceasuri de
drum anevoios, sarguinciosi pustnici au ajuns in zorii zilei la un
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frasin batran, care strajuia o margine de poiana. Flacarile mai
jucau in frunzisul lui, inganandu-se cu razele soarelui. Calugarii
au inteles ca Dumnezeu i-a chemat in acest loc stant si s-au oprit
aici punand inceperea unui schit. Din frasin au facut bisericuta,
iar ca masa sfanta au slujit mult vreme insasi tulpina acestui
copac. Schitul s-a numit Silvestru, dupa numele unuia dintre
pustnici. "
Acest nume
de
Schitul
lui
Silvestru
sau
Silivestru apare in
vechi documente
de
cancelarie
domneasca, inca
din
1595-1606,
atunci fiind inscrise
proprietatile
Schitului Silvestru.
In jurul anului 1612 , intr-un document, este pomenita
o noua manastire care purta numele de Muntele Peon. Asadar
Silvestru reuseste sa mareasca mosia schitului sau numita
,,dealul Pionului", astfel devenind din Schitul lui Silvestru,
Manastirea Pionul. ( Numele Pionul are origine greaca si
inseamna ,,gras " sau ,,bogat", ne stiind inca cum s-a ajuns la
aceasta denumire)
In anul 1639 hatmanul Gheorghe, fratele domnitorul
Vasile Lupu zideste in locul vechiului schit de lemn o noua
biserica fortificata care avea hramul Pogorarea Sfantului Duh.
Si in zilele nostre se poate observa in pridvorul bisericii o
inscriptie datand din anul 1820, in care se spune ca in anul 1639
s-a incheiat constructia bisericii.
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Manastirea Pionul si Palatul Cnejilor
In acea perioada manastirea Pionul reprezenta un
important lacas monastic al judetului. Era o biserica inalta cu
ziduri groase , chilii si multe carti de cult.
Se stie ca hatmanul Gheorghe a avut o fata pe numele ei
Alexandra care s-a casatorit cu Alexandru Russet Beizade. Un
scriitor celebru spunea intr-o lucrare de a sa: ,, Alexandru
Antonie Russet Voda, ginerele lui Gheorghe Lupu, care
inconjurase si intarise bisericile Sfantul Neculai si Sfantu Sava
din Iasi, face si aici la Schitul Hangu un zid asemanator in prejurul
bisericii, schimband-o intr-o cetate cu incapatoare locuinti de
piatra inlautru ca pentru o curte domneasca"
La parte de
sud-est exista si
acum o inscriptie ,
impodobita
cu
,,marca Moldovei"
care
confirma
faptul ca biserica
este tictoria lui
Gheorghe Lupu si
ca zidurile sunt
facute de ginerele
sau
Alexandru
Antonie Ruset.
Inscriptia s-ar traduce astfel: ,, Cu voia Tatalui si cu
ajutoirul Fiului si cu savarsirea Sfantului Duh, acest zid
primprejurul manastirii l-a zidit Io Alexandru Voievod i gospoda
ego Anita sin Ioana Antonie Ruseto Voevoda, ginere lui Giorgio
hatman va leato 7184" . In anul 1931 s-a descoperit, dupa
caderea unor caramizi din zidul mare de la intrarea de sud-est ,
o inscriptie in care se specifica ca acel zid este construit de
Toderascu Cantacuzino, un mare boier si dregator care era
inrudit cu familia Lupu.
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Aceasta inscriptie atesta: ,, Cu voia Tatalui si cu
ingaduirea Fiului si savarsirea Sfantului Duh, acest turn si
aceasta portita le.am zidit eu, Toderascu , marele vistiernic i
cneaghina ego Alexandra, in vremea binecinstitorului si de
Hristos iubitor Io Antonie Ruset voevoda 7184, iulie, 15 zile"
Prin anul 1798, incep procesele intre proprietarii (Boierii
Cantacuzini) mosiei Hangu si Manastirea Pionul. Mosia Hangului
era un domeniu care se intindea de la Cetatea Neamtului pana
la hotarele Transilvaniei, cuprinzand zona de la gura paraului
Largu la Fartigi si peste apa Bistritei, dar si muntii Grintiesului si
Busmeiului. Aceste procese vor dura pana in anul 1844.

In perioada 1789-1972 are loc razboiul ruso-turc, iar
familia Cantacuzino, avand ca reprezentant pe Matei
Cantacuzino, erau in fruntea armatei tariste. Deoarece rusii au
fost infranti , Matei paraseste tara impreuna cu restul baierilor.
Deoarece el a fost unul dintre vrednicii si credinciosii soldati
acesta primeste de la tarina rusa, mosii si demnitati, printre care
si titlul ereditar de cneaz.
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Calugarii de la Schitul Pionul au profitat de acest timp cat
Boierii Cantacuzini au fost plecati deoarece procesele s-au
stopat, iar boierii au lasat mosia in grija unor arendasi care nu
cunosteau hotarele cu precizie. Astfel putand sa ,,impresure ”
mosia Cantacuzinilor. In jurul anului 1798 Boierii Cantacuzini,
pierd Mosia Hangului, facand schimb de cateva proprietati cu
Vornicul Toader Bals, acesta devenind noul proprietar.
Fast si decadere
Inceputul secolului al XIX-lea reprezinta pentru Schitul
Pionul cat si pentru Palatul Cnejilor o perioada de mare
prosperitate, stralucire nobiliare si mare fast . Din pacate acest
fast nobiliar va determina decaderea Schitului si Palatului.
Un citat important in acest sens il da Constantin Matasa :
,,Decaderea pretutindeni este sfarsitul vietii bicisnice si de risipa”
.
Legende
O prima povestioara sau legenda ar fi cea in care se
spune ca boierii Cantacuzinii, din dorinta lor de a transforma
toata Manasirea Pionul in resedinte luxoase nobiliare si in a
transforma chiliile calugarilor in case pentru slujitorii, ii alunga pe
calugari de acolo. Alungarea călugărilor a adus, spune legenda,
un blestemgroaznic care s-a abătut asupra Cantacuzinilor şi
urmaşilor lor. Aceştia şi-au pierdut moşiile şi au avut parte de
morţi cumplite. O altă legendă este cea a stâncii lui Budu de pe
Ceahlău. „Unul dintre căpitanii voievodului Alexandru cel Bun a
murit într-o luptă, iar iubita l-a chemat de dincolo de moarte sub
formă de strigoi, la cererea unei vrăjitoare. Ajuns deasupra
Ceahlăului, Budu, călare pe un cal înaripat este surprins de
primul cântat al cocoşului şi transformat în stâncă. Nu
întâmplător se spune că, atunci când umbra stâncii lui Budu de
pe Ceahlău se lasă deasupra Palatului Cnejilor, cel care este
surprins între zidurile palatului în nopţile cu lună plină este
transformat în strigoi, la fel ca Budu“, spunea profesorul doctor
în istorie Daniel Dieaconu. Un ultim mister care învăluie si
infioara comunitatea din Ceahlău este cel legat de aşa-zisele
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comori ale palatului, care ard cu foc albastru, la fiecare şapte ani,
dar fiind apărate de blesteme, nimeni nu are curajul să se
apropie. Preotul Constantin Mătasă susţinea la începutul
secolului al XX-lea că localnicii afirmau că văzuseră noaptea
focuri albastre pâlpâind deasupra unor pretinse comori ascunse,
sau umbre care intrau în hrubele adânci, scoţând sunete sinistre.
Palatul in zilele noastre
Din pacate in zilele noastre au mai ramas ruine in locul
falnicului Palat al Cnejilor. Ruine care atesta trecerea greoaie a
timpului si plina de evenimente, placute sau mai putin placute,
care au lasat adevarate urme peste tot ansamblul arhitectural.
A mai ramas doar un loc incarcat cu emotii si care merita
descoperit de cat mai multa lume. Un loc in care pur si simplu te
incarci emotional si care este greu incercat de trecerea timpului.
****
Deși Ceahlaul nu este localitatea mea natală, au trecut
deja zece ani de când locuiesc aici. Suficient timp în care să
preiau din mândria localnicilor, atunci când își prezintă atracțiile
turistice locale: Ceahlăul- Muntele sfânt, Olimpul românilor, lacul
Izvorul Muntelui, în apele căruia se oglindesc culmile împădurite,
peisaje mirifice care pot concura cu cele pe care turiștii le caută
și le admiră în țări cu un potențial turistic consacrat, mănăstiri și
biserici cu o o arhitectură deosebită, care pot crea impresia
întoarcerii în timp și, nu în ultimul rând, Palatul Cnejilor, ”parte
dintr-un ansamblu arhitectural”, cum este numit în cele mai multe
ghiduri și prezentări turistice.
Am recomandat cu căldură celor care mi-au trecut pragul,
sau cu care m-am întălnit cu diferite ocazii prilejuite de natura
profesiei mele, veniți din alte zone ale țării sau din țări
îndepărtate, să viziteze ruinele impunătoare ale palatului,
înconjurate de o aură de mister, în jurul cărora s-au țesut
legende, istoria tulburată a palatului fiind sursă de inspirație
pentru numeroși scriitori de marcă, români și străini.
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Un panou indicator cu o inscripție este singurul semn
care atrage atenția trecătorilor aflați în drum spre stațiunea
Durău despre existența acestui ansamblu. Localnicii sunt cei
care îndrumă de multe ori turiștii și le explică cum se poate
ajunge ”la Palat”.
O întâmplare trăită în acestă vară mi-a dat ocazia să
conștientizez că percepția față de acest obiectiv turistic a celor
care vin să le viziteze este diferită față de cea a noastră, a
localnicilor.
Doi turiști care se întorceau la mașina lăsată parcată
lângă panoul cu inscripția referitoare la Palatul Cnejilor m-au
abordat și m-au întrebat: ”Pe unde se ajunge la Palat?”, deși ei
tocmai de acolo se întorceau. Nedumerită le-am explicat că de
acolo vin – de la Palat. Nedumerirea și confuzia era reciprocă.
”Am văzut biserica, dar nu am văzut Palatul!”, mi-au spus ei, cu
o reală dezamăgire în expresia feței și în glas. Le-am explicat ca
doar la atât se rezumă ceea ce pot turiștii vedea: aceste ruine.
M-am gândit apoi că toți cei care vizitează aceste locuri
(cu siguranță și cei pe care i-am îndrumat eu să o facă) pleacă,
probabil, cu aceiași dezamăgire – ”Doar atât?”
Informații despre ruine există în ghidurile de specialitate
și în câteva cărți scrise de autori care sunt preocupați să nu se
aștearnă praful uitării peste aceste valori ale neamului. Cei care
au norocul să le viziteze în prezența preotului paroh al Bisericii
cu hramul ”Pogorârea Sf. Duh”, care face parte și ea din același
ansamblu 97rchitectural, se bucură de o adevărată lecție de
istorie, bine documentată și cu mult suflet expusă.
Dar cei care nu au șansa să-l întâlnească și să-l
asculte…Cu siguranță există căi prin care cei autorizați pot pune
în valoare aceste comori locale, conferindu-le locul bine meritat
în rândul monumentelor care sunt lecții de istorie pentru
generațiile viitoare. Este păcat ca cei care ajung să vadă aceste
ruine să plece fără să le ”guste” și povestea, întrebându-se:
”Doar atât?”
Un cadru didactic
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POFTITI LA SEZATOARE!
ELENA COVASAN
Biblioteca Bicazul Ardelean

Comunitatea BICAZU ARDELEAN este o unitate
administrativ-teritoriala din județul Neamț, cu trei sate pitoresti:
Bicazu Ardelean (zona centrala);
Telec;
Ticoș.
Comuna Bicazu Ardelean are povesți multe si frumoase,
oameni frumosi dar si cu frica lui Dumnezeu, case frumoase,
precum si multe monumente ce arata scurgerea timpului si
istoriei.
Oamenii de aici au multe de povestit, au un foarte bogat
bagaj de obiceiuri, cantece, dansuri si multe traditii ce trebuie
pastrate, povestite si mereu apreciate.
Într-o lume în care avem informația la îndemână și
tehnologia ne abundă, bătrânii care ii mai avem printre noi se
luptă pentru păstrarea tradițiilor românești.
Turiştii care vizitează judeţul Neamţ au parte de o serie
de atracţii unice în România prin frumuseţea lor naturală.
Această parte a ţării, încărcată de istorie, păstrează, de
asemenea, obiective de patrimoniu care merită să fie văzute
pentru a ne înţelege mai bine trecutul. Traversarea Cheilor
Bicazului impresionează orice turist aflat în trecere pe drumul ce
leagă judeţele Neamţ de Harghita, prin maiestuozitatea pereţilor
de stâncă
Cel mai impunător munte din Carpaţii Orientali, Ceahlăul
este căutat de turişti indiferent de sezon. Traseele urmează
locuri de o frumuseţe sălbatică şi sunt marcate de obiective
naturale încărcate de legende.
Porţile de intrare sunt si prin Bicazul Ardelean. Acest din
urmă traseu poate fi făcut cu maşina până în Poiana Stănile, de
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unde se poate ajunge relativ repede (circa o oră) la Cabana
Dochia.
Ideea de a merge pe firul traditiilor romanesti s-a
nascut in mai multe randuri la PENSIUNEA SAON, una dintre
cele mai frumoase pensiuni din Bicazu Ardelean și construită în
stil tradițional , o locatie incantatoare cu camerele decorate
simplu în stil tradițional, cu arhitectura tradițională, situata in
apropierea Cheilor Bicazului si Masivului Ceahlau.
Gazda acestei locatii este familia Viorica si Florin
SAON , oameni educati si preocupati de valorile educatiei
traditionale romanesti.
Drept
dovada,
casa bunicilor materni
ai
doamnei
Viorica
SAON a devenit astazi
un locas
calduros,
primitor pentru turistii
care
ne
viziteaza
localitatea.
Cei doi soți și copii
lor au amenajat la Bicazu
Ardelean un mic muzeu,
o
frumoasă
colecție
etnografică de cămăși
tradiționale, ii cusute
acum 100 de ani, catrințe
și covoare țesute de gospodinele satului, au început să strângă
treptat lucruri uitate prin diferite unghere și poduri de case, dar
care în trecut reprezentau specificul zonei: ceramică, broderie,
îmbrăcăminte, unelte casnice și agricole. Ca să strângă zecile de
obiecte vechi pe care le-a expus la Pensiunea Saon au colindat
satele din imprejurimi și au achiziționat ce- au găsit mai de
valoare.
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Multi turiști vin pentru peisaj, mâncarea bună de la
pensiune și, mai nou, pentru muzeul (de mici dimensiuni)
etnografic înființat aici de famila Saon.
Turistii care ajung la Pensiunea Saon au placerea de a
imbraca costumele autentice sau piesele de port ajunse până în
zilele noastre. apreciază frumuseţea şi eleganţa portului popular.
La initiativa catorva persoane din comuna care inca mai
lucreaza cu drag adevarate opere de arta cu acele de cusut,
brodat, acele de impletit(andrele) ,crosete,stative(razboi de
tesut),diferite lucruri si incerca din rasputeri sa duca mai departe
aceasta traditie lasata mostenire de la strabunii lor,ne-am gandit
sa promovam aceste lucruri frumoase care incep usor sa se
stinga din viata noastra.
Astfel, in data de 24 iunie 2017 a fost organizată o șezătoare,
cu cativa sateni de cinste , în cadrul căreia un eveniment cu totul
inedit a animat, timp de cîteva ore, atmosfera aşezării comunei
Bicazu Ardelean.
În ziua de 24 iunie a fiecărui an bisericesc, Biserica
Ortodoxă face pomenirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul,
cunoscută în popor şi cu denumirea de Sânziene.
Sânzienele este o sărbătoare ce s-a păstrat un pic si
printre gospodarii din Comuna Bicazu Ardelean, care s-au
intalnit anul acesta la o sezatoare organizata la Pensiunea Saon.
locul obişnuit de sărbătoare, de petrecere şi de voie bună.
La tara şezătoarea este un obicei străvechi. Spun bătrânii
satului că ei işi amintesc de şezători din copilaria lor, de la părinţii
lor.
Pensiunea Saon
este
deseori gazda unor mici
evenimente cum se făceau pe vremuri la care se poartă
costumul tradiţional, , mai ales se perpetuează obiceiuri.
,,Toată suflarea” îmbrăcată în straiul popular a luat parte
la sezatoare ce a avut menirea să adune într-o adevărată
comuniune, oameni simpli ai satului.
Bătrânii erau de multe ori prezenţi la şezătoare,
asigurându-se
astfel
transferul
valorilor
tradiţionale,
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religioase,morale şi artistice de la o generaţie la alta. Ei dădeau
tinerilor sfaturi de viaţă,în vederea muncii, a căsătoriei,a creşterii
copiilor,a comportării în familie şi societate. Prezenţa lor era

binevenită pentru bogata lor experienţă,pentru mărturiile
trecutului pe care le deţineau. Bătrânii satului au murit și astăzi
nu mai are cine să ducă mai departe aceste traditii minunate,
deoarece tinerii muncesc peste hotare .
Toţi participantii invitati la eveniment au scos zestrea din
lăzi sau dulapuri vechi, să poarte cu mândrie elemente
vestimentare autentice, despre care să poată povesti şi
celorlalţi. Langa ei sunt aşezate, cu gust, uneltele cu care cei
dinainte reuşeau să facă o artă neegalată nicăieri în lume:
stativele de ţesut, o furcă cu fuiorul din cânepă gata pentru a fi
tors, alte şi alte lucruri vrăjite cu care mîinile harnice şi
binecuvântate ale celor cărora prea uşor le zice lumea „oameni
simpli” reuşeau să creeze frumuseţi rar întâlnite.
Satenii si-au admirat unii altora costumele populare ,
afland povestea fiecăreia, multe din cele purtate fiind la a doua
sau chiar la a treia generație.
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Atmosfera sezatorii a fost intregita de cel mai varsnic
oaspete Anuta Tepes, o gospodina din sat, nascuta pe timpul
razboiului care cu cuvinte alese a povestit despre semnificatia
zilei de Sânziene, cum ca in fiecare an, creştinii ortodocşi
serbează naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, cel care l-a
botezat pe Domnul Iisus în apa Iordanului.
In casa lui tanti Anuta Tepes nu lipseste furca cu caierul
de lana sau canepa, stativele pentru confecţionarea ţesăturilor,
andrelele pentru impletit ciorapi .
Atat tanti Anuta cat si alte gospodine ale satelor din
Bicazu Ardelean confectionau
diverse ţesături pentru
îmbrăcăminte, altele pentru decorul casei şi cu totul altele pentru
gospodărie, pentru ritualurile de familie.
Anuta TEPES din satul Bicazu Ardelean , este printre
puținele gospodine care mai păstrează și astăzi cu sfinţenie
obiceiurile străvechi ale strămoşilor noştri.
La cei 79 de ani ai săi, in zilele de iarna ţese de dimineaţa
până târziu în noapte. Țese covoare, preșuri, cuverturi, altădată
nelipsite din gospodăria fiecărui om.
Tanti Anuta se mândrește cu harul ei și spune că este
singura femeie din comună care are în prezent două randuri de
stative gata de țesut.
Modelele sunt creația ei, de cele mai multe ori inspirânduse tot din obiceiurile vechi. A învățat să țese copil fiind de la
mama ei și astăzi organizează cu plăcere șezători.
Tanti Anuta se mândrește cu faptul că țesăturile ei sunt
vopsite natural, nu folosește chimicale ca să obțină culorile.
Folosește cel mai adesea scoarța de nuc , foile de ceapă și alte
rădăcini de plante medicinale. Spune că în acest fel țesăturile își
păstrează culoarea la spălare și nici nu sunt toxice.
,, Absolut totul este tors de mine, vopsit de mine natural.
Cel maro este făcut din coajă de nuca sunătoare și foi de ceapa.
Toate sunt fierte într-o căldare mare, după ce le fierb bine, le
strecor și în zeama aceea se vopsește lâna. Portocaliul îl obțin
din rădăcini de dud, coajă de piersic, fierte. Știu de la bătrâni
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lucrurile astea, eu și acum inroșesc ouăle de Paști cu foi de
ceapă, nu cu chimicale”, povestește tanti Anuta.
Femeia păstrează şi câteva costume populare pe care lea moștenit de la mama si bunica ei, costume care au peste 100
de ani vechime. Sunt costume care reprezintă zona Bicazului şi,
chiar dacă sunt extrem de vechi, materialul a rezistat până în
zilele noastre.
,, Am şi costumul meu, de când eram eu mică, pe care lam purtat copil fiind”, a mărturisit Anuta Tepes.
Ţesăturile lucrate manual în casă alcătuiau o parte
considerabilă din averea familiei.
In multe case exista ţesături depozitate într-o camera mai
mare în stiva de zestre sau în lada de zestre.
Şezătoarea sau claca , odată începută, participantele au
facut schimb de informaţii referitoare la viaţa cotidiană din sat.
Printre oaspetii care au participat la acesta sezatoare au mai
fost Cristina Cozma, Ionel Tofolean, Ioan Argintaru, Virginia
Rusu, Mariana Rusu, Elena Tofoleanu, Alexandru Sofroni .
Această şezătoare a avut ca scop promovarea şi
conservarea valorilor tradiţionale şi creştine ale poporului român,
printr-o serie de activităţi specifice, cum ar fi: ţesutul , torsul
lânii,promovarea produselor culinare tradiţionale etc
Pentru crearea unei atmosfere plăcute, ele au fost servite
cu un păhărel de ţuică îndulcită, de obicei, cu miere de albine.
Deoarece de foarte multi ani femeile din comunitate nu mai
cultiva canepa, tanti Anuta a adus de acasa caierul de canepa si
a inceput sa povesteasca drumul canepii pana produsul finit.
Toti participantii au ramas placut impresinati deoarece tradiţia
cultivării şi prelucrării cânepii în sistem gospodaresc nu s-a
menţinut până în zilele noastre.
Pana nu demult, canepa era cea mai importanta dintre
plantele textile cultivate, datorita faptului ca constituia materialul
de baza a stofelor din care se confectiona imbracamintea.
Din povestea lui Anuta Tepes , participantii la sezatoare au aflat
ca in trecut toarcerea canepii se facea in noptile de iarna, la
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sezatorile din sat iar mai apoi firele obtinute intrau la tesut, pentru
haine noi.
Drumul cânepei a fost readus la Sezatoarea de la
Pensiunea Saon , spre luarea aminte a actualelor generaţii a
tradiţiilor noastre străbune.
Cultura cânepei se pierde în negura istoriei, care
menţionează îndeletnicirea femeilor în realizarea de
îmbrăcăminte şi decoraţiuni în gospodărie. Dacii au folosit
cânepa şi la vindecarea rănilor şi arsurilor cu cataplasma din
inflorescenţă.
Îmbrăcămintea purtată de strămoșii noștrii daci era tot din
cânepă.
,, Canepa dupa recoltat ,se faceau snopi si se punea la
uscat, apoi se puneau in topile (loc ingradit in paraie )special
amenajat.
Dupa putrezirea partii lemnoase ,se scot din topile si se
aseaza la soare pentru a se usca .Dupa uscare snopii se
zdrobeau ,mai intai in melitoi pentru a se rupe marunt partea
lemnoasa ,apoi in melita pt indepartarea partii lemnoase,
rezultand fuiorul ,dupa aceea , se pieptana si se punea intr-un
caier pt a se toarce.Dupa toarcere, se obtin fire pentru urzeala
care erau tesute la razboi si apoi confectionau camasi ,itari
,asternuturi.’’ povestea Anuta Tepes.
Din discutiile purtate am aflat ca canepa se mai foloseste in
amestec cu mortarul , la constructia caselor ecologice ,avand
calitati deosebite de izolare termica.
Tot in cadrul sezatorii au fost prezentate o parte din
uneltele aflate in incinta muzeului :
1.
Stativele sunt un război de ţesut orizontal utilizat pentru
ţesutul pânzei şi a stofelor din in, cânepă, lână cu urmatoarele
părţi componente: sulul de urzeală, fusteii, iţele , spată, vătală,
sulul de ţesătură, călcătorii sau pedalele cu ajutorul carora se
mişcau iţele pentru rostuit,scripeţi, lopăţică si slobozitorul.
Fiecare din aceste piese componente au un rol bine definit şi nu
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poate fi înlocuit indiferent de destinaţia ţesăturii ce urmează a se
realiza.:
2.
Furca pentru tors caierul (de cânepă, in, lână) şi
obţinerea urzelii pe fus, adunate apoi în ghem;
3.
Suveica
este o piesa confectionata din lemn,
avand forma lunguiata si serveste la introducerea firului de
batatura in rostul urzelii
4.
Urzoiul este un instrument folosit pentru a
pregăti urzeala (țesătură) la războiul de țesut pentru urzitul de pe
gheme
5.
Sucala este un fel de roată de depănat sulurile
așezate pe vârtelniță
6.
Vartelnita este o unealtă de lemn cu ajutorul căreia se
deapănă firele de cânepă, de lână
7
Pieptenele cu dinţi metalici, drepţi; după tragerea
fuiorului prin acesta se obţinea trama,din care se
scotea bătiala şi urzeala pentru saci, cearsafuri sau lipideie etc.
Initiatorii sezatoarei au dorit din tot sufletul sa readuca atmosfera
ce se tesea cu multe decenii in urma, cand oamenii alcatuiau o
adevarata comunitate. Pe vremurile strabunilor nostrii se
organizau sezatorile sau clacile pentru a petrece impreuna zilele
lungi de iarna, pentru a munci intr-un mod placut si pentru a
transmite obiceiurile, deprinderile de viata si de munca, traditiile.
Şezătorile de ,,ieri” erau aşadar un prilej de adunare
pentru cei mai vrednici din sat, de unde mai aflau cele petrecute
în ultima vreme, unde oamenii mai uitau o vreme amarul şi se
înfierbântau la vorbă, cu ziceri de cele ce nu găseşti prin nici întro carte, ci numai în uimitorul paradis al satului.
Odata cu lasarea intunericului, femeile satului porneau cu
furca de tors catre casa in care avea loc sezatoarea. In cazul in
care sezatoarea avea drept scop intrajutorarea, dupa sosirea
tuturor invitatelor, acestora li se distribuia in mod egal cantitatea
pe care o aveau de tors in acea noapte. Cand sezatoarea era
doar un simplu prilej de intrunire comunitara, fiecare isi aducea
de acasa ceea ce avea de tors.
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Sezatorile se organizau nu numai pentru torsul fibrelor
textile ci si pentru scarmanatul lanii, scarmanatul penelor etc.
Folclorul cu tradițiile, obiceiurile și portul popular reprezintă
comori inestimabile care definesc identitatea unui popor,
făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului.
Un mijloc și un rol deosebit de important în păstrarea și
valorificarea obiceiurilor tradiționale l-ar putea avea chiar școala
și toate instituțiile de învățamânt.

Copiii și tinerii trebuie îndrumați să-și îndrepte atenția
spre fondul străbun de valori artistice și documentare pentru a-l
aprofunda, a-l iubi si a-l raspândi, mai departe la următoarele
generații. Putem spune că în portul popular românesc se îmbină
utilul cu frumosul. Ulterior , datorita conditiilor economice mai
bune portul din Bicazu Ardelean s-a diversificat si imbogatit.
Activitățile făcute de străbunicii noștri în zile de
sărbătoare au fost aduse în prezent. Oamenii satului, îmbrăcați
în straie populare au venit cu drag la sezatoare.
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Scopul organizării acestei șezători este acela de a
atrage cât mai mulți săteni spre noul lăcaș de cultură din Bicazu
Ardelean. Nu se poate realiza acest lucru într-un mod mai plăcut
decât prin reconstituirea șezătorii de demult, care reprezenta
cea mai frumoasă dintre tradițiile de la țară.
Alături de tradiția șezătorilor, aici se mai cântă și
melodiile de altădată, și se spun vorbe frumoase, pline de tâlc..
Obiectivele acestei activităţii au fost: practicarea unor
obiceiuri la şezătoare prin interferenţa activităţii vârstnicilor cu
cea a tinerilor, transmiterea tradiţiilor meşteşugăreşti practicate
în cadrul şezătorilor.
Această manifestare tradiţională, autentic românească,
deşi realizată de persoane simple din zona rurala s-a dorit a fi
o „scoatere din lada de zestre” a obiceiurilor şi tradiţiilor poporului
român din zona rurală, pentru a nu ne uita rădăcinile.
Țesutul rămâne un meșteșug practicat și astăzi cu măiestrie de
femeile din Bicazu Ardelean , O dată cu trecerea timpului, ele șiau îmbunătățit tehnicile prin ornamente diversificate.
Realizarea ștergarelor, a fețelor de masă, cuverturilor,
cergilor, pânzelor, perdelelor și traistelor s-a dezvoltat în timp,
datorită creșterii nevoilor.
Manifestarile prescum aceasta sezatoarea nu se opresc
aici, atat la Pensiunea Saon cat si in casele satenilor vor mai
avea loc si altele la care speram ca ne vor onora cu prezenta mai
multi batrani ai satului, care din motive de sanatate nu au putut fi
prezenti.
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VALEA TARCAULUI – SPAŢIU LEGENDAR
DUMITRU NICOLETA,
Biblioteca Tarcău

Valea Tarcaului este o buna destinatie de week-end,in
judetul Neamt,un loc ideal pentru pescuit,pentru drumetii,cu
potential inca prea putin exploatat in pofida frumusetii locului si a
aerului curat. Comuna Tarcau se afla situata la S-V judetului
Neamt,la poalele Muntilor Tarcau si Gosman si la confluenta
raurilor Tarcau si Bistrita. La sfarsitul secolului al XIX-lea,
comuna nu exista,ci doar satele Tarcau si Straja in componenta
comunei Pangarati.

Anuarul Socec din 1925 consemneaza infiintarea in plasa
Muntele din Judetul Neamt,a comunei Tarcau,cu 1242 de
locuitori din satele Straja si Tarcau-Gheuca si in catunele LuncaStrambului si SchitulTarcau.
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In 1931, satele componente ale comunei erau ArdelutaBrates, Lunca Strambului, Straja si Tarcau.
In 1950, comuna Tarcau a trecut in administratia
Raionului Piatra Neamt din regiunea Bacau. Satul Lunca
Strambului i s-a schimbat in 1964 denumirea in cea de Lunca.In
1968,comuna a revenit la Judetul Neamt, reinfiintat tot atunci ca
si alte mici sate aparute intre timp.
Valea Tarcaului nu este lipsita de legende, una dintre ele
fiind a haiducului Balta. La Brates,comuna Tarcau,a trait o
batrana care a fost sotia unuia dintre membrii bandei lui Balta.
Actele comise de acestia cu mai bine de sase decenii in urma
starnesc si acum dispute atunci cand despre ei se vorbeste ca
despre haiduci sau talhari la drumul mare.
Fratii Balta si-au inceput jafurile prin 1936-1937 asupra
familiilor instarite din zona Targu- Neamt. Referintele la banda
acestora se inmultesc din anul 1942. Tinta bandei a constituit-o
si lacasurile monahale.
In septembrie 1944 banda fratilor Balta a atacat Schitul
Sihla,apoi Schitul Sihastria unde devenise staret parintele
Cleopa.
Din primavara anului 1942 pana in septembrie 1945 fratii
Balta aveau deja 15 talharii,doua crime de talharie ,4 furturi
calificate-conform unor documente ale Curtii Martiale de la Iasi.
Fratii Balta pe numele lor adevarat Nicolae,Dumitru si
Constantin Negrescu au actionat in Zona Tg.-Neamt-Bicaz in
perioada 1942-1946, fiind considerati drept ultimii haiduci din
tinutul Neamtului. Au atacat carciumi de unde au luat sume
importante de bani,iar in vreme de razboi bandei i s-au alaturat
si dezertori din armata,fugari de pe front. Au avut curaj sa atace
pe Dealul Petru Voda un convoi de camioane si carute rusesti.
Jandarmii erau mereu pe urmele lor,luptandu-se cu
banda la Schitul Sihla in 1945 luna iulie,iar in august acelasi an
a avut loc o alta confruntare lana Manastirea Agapia.
Pe 10 august 1945 intr-o padure din Baltatesti a fost
impuscat Neculai Balta,mare lovitura pentru fratii sai.
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In octombrie 1945 banda lui Costica Balta este surprinsa
de jandarmi la Sabasa,iar dupa un schimb de focuri-dupa o ora
este impuscat si Constantin Balta.

In ziua de Sf. Dimitrie a anului 1946 a fost si sfarsitul lui
Dumitru Balta. Fiind insotit de un anume Petrea-un baietandru ce
purta mereu un baltag asupra lui. La trecerea peste apa
Cuejdiului, Petrea l-a lovit cu baltagul in spate, in dosul capului.
Ucigasul care era de fapt locotenent de militie l-a lovit cu
sete:,,abia i se mai tinea capul de trup ,,Se spune ca si militienilor
le era frica de haiduci.
De loc se spune ca haiducii erau din zona
Neamtului,Costica Balta cel mai aprig dintre ei,ar fi copilarit
printre ciobani iar pe la 12 ani s-au napustit asupra lui toate
nedreptatile lumii si a luat calea haiduciei, haladuind codrii
Neamtului in cautarea dreptatii .
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Si cum haiducia presupunea sa iei de la bogat si sa dai
saracului,cam asta a facut si Balta si ai lui pana si-a aflat sfarsitul.
Au lasat prapad in curtile bogatilor si multe legende
nestiute toate in ograzile sarmanilor.
Sosirea lor era motiv de mare bucurie. ,,Faceau
dreptate,luau de la chiaburi si dadeau la necajiti. Nu omorau. Se
intalneau in padure cu oamenii necajiti care se duceau dupa
bureti,zmeura.Si ieseau cate unu sau doi si intrebau:ce mai e prin
sat? Ce mai zice lumea de noi? Le dadea la oameni bani si ii
ajutau.Asta stia multa lume,,-povestesc oamenii locului conform
povestirilor vremii. Frumusetea Tarcaului l-a fermecat deopotriva

si pe Mihail Sadoveanu.Aici,porneste aventura Vitoriei Lipani in,,
Baltagul, ,,iar in ,,Romania pitoreasca,, Alexandru Vlahuta isi
incepe calatoria in Muntii Neamtului chiar din Tarcau,de la
Schitul cu acelasi nume,devenit intre timp manastire.
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Biserica este la fel ca in vremea lui Vlahuta,din lemn de
frasin,dupa forma clasica a bisericilor moldovenesti.
Drumul,pe lana paraul Gosman ascunde arbori,indeosebi
molizi cu varste intre 140-260 de ani. Copacii seculari sunt o
raritate in Romania,iar aici au supravietuit datorita Rezervatiei
forestiere Gosman care include 173 de hectare,iar suprafata este
protejata de orice activitate
umana.
Copacii
seculari
cresc in armonie cu cei
tineri
intr-un
ciclu
netulburat. Alaturi de uriasii
batrani isi cauta drumul
spre lumina ,vlastare de
molid,ulm,brad,alun
si
scorus.
Deasemeni,
in
centrul
comunei,
in
imediata
apropiere
a
Consiliului Local Tarcau se
afla Monumentul Eroilor din
Comuna Tarcau, judetul
Neamt,ridicat la cativa ani
dupa
Primul
Razboi
Mondial ,,prin subscriptie
publica sub glorioasa domnie a M.S.Regelui Ferdinand I si a
M.S.Regina Maria,mama ranitilor si a orfanilor de razboi,,
conform inscriptiei de pe monument.
Departe in munti pe Varful La Preluci,se afla un platou
deschis unde sunt cateva morminte si o cruce, inconjurat de un
gard.E locul unde au murit cativa soldati romani in timpul Primului
Razboi Mondial.
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La data de 27.08.2016 un pluton de militari ai Batalionului
634 Infanterie din Piatra Neamt din cadrul Brigazii 15 Mecanizate
a executat un mars tactic cu torte pe itinerariul Biserica din satul
Cazaci-Monumentul Eroilor din Tarcau. Au participat alaturi de
oficialitatile comunei,General maior Dr.Ioan Manci-comandantul
Diviziei 4 Infanterie ,,Gemina,, din Cluj-Napoca.
Acesta a declarat: Detasamentul Bicaz avea in
componenta structuri din Divizia 14 Infanterie in zona TarcauBicaz care intr-o saptamana au patruns spre Ardeal,sa deschida
drumul catre fortele militare principale.In final s-a realizat
Romania Mare,,!
Si nu in ultimul rand frumusetea acestor locuri a fost sursa
de inspiratie si pentru scriitorul Calistrat Hogas,in opera sa-,,In
muntii Neamului,,.
In comuna Tarcau se afla si ,,Muzel de Arta Iulia
Halaucescu,,. Cladirea muzeului cuprinde sase sali care
adapostesc 120 de lucrari plastice,dar si obiecte personale ale
artistei care
a fost
supranumita,,doamna
acuarelei
romanesti,,,precum si o expozitie de ceramica si unelte
mestesugaresti din zona.
In incheiere,pot sa fac doar o simpla remarca: din ce in
ce mai putini romani prefera o destinatie din Romania si sincera
sa fiu nu stiu de ce ne ocolim tara. Daca noi o ocolim si nu vrem
sa ne bucuram de putinul pe care ni-l ofera,atunci cine sa o faca?
Aici,pe Valea Tarcaului peisajele incanta privirea,iar aerul
de munte iti mangaie plamanii… Aici mediul natural este aproape
nealterat….aici frumusetea locurilor fac ca Tarcaul sa fie o
comuna aparte,de putini stiuta si neexploatata din punct de
vedere turistic.
A trebui sa nu ne indepartam de obiceiurile si datinile care ne-au
fost alaturi timpuriu.Poate,vorbind despr ele nu vor fi uitate pe
deplin si procesul de indepartare va fi incetinit….
Fotograf:Constantin Pintilie

113

REZERVATIA NATURALA CHEILE SUGĂULUI –
MUNTICELUL
MARIA BARB GHENCI,

Biblioteca Bicaz Chei
Rezervația naturală Cheile Șugăului – Munticelul
reprezintă una din cele mai valoroase ari protejate din Carpați
având o importanță comunitară și internațională datorită unicității
sale și elementelor peisagistice geologice, geomorfologice,
carstologice, ecologice, floristice și faunistice pe care le conservă
Adevarat muzeu in aer liber, rezervatia Cheile Sugaului –
Munticelul , situate in imediata vecinatate a Parcului National
Cheile Bicazului – Hasmas, se individualizeaza prinntr-un peisaj
montanunic si un patrimoniu natural exceptional, pe o suprafata
relative mica (90 ha cf. Legii 5/2000).
Caracteristica rezervatiei este data de densitatea si
varietatea speciilor vegetale si animale de interes comunitar si
national (rare , foarte raere, endemic), fenomen favorizat atit de
pozitionarea biogeografica, cat si de conditiile locale (relief,
clima, sol).
Pe linga importanta geologica, botanica si peisagistica,
valoarea si unicitatea rezervatiei sunt intarite considerabil prin
prezenta habitatelor prioritare – Izvoare petrifiante cu formare de
travertine – un tip de habitat complex, foarte rar si fragil. La
intrare amonte in Cheile Sugaului exista toate stadiile evolutive
ale acestui habitat, de la vegetatia de muschi la tufuri calcaroase
si travertine.
Aceste aspecte au impus desemnarea ariei protejate ca
sit de importanta comunitara, declararea ariei special de
conservare si integrarea sa in reteaua europeana Natura 2000.
Rezervatia Naturala Cheile Sugaului – Munticelul a fost
instituita in anul 1971 prin decizia Consiliului Popular Neamt,
fundamentrea stiintifica apartinind prof. univ. dr. geologie
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Constanti Grosu, pe considerente geologice,paleontologice si
geomorfologice. Studiile floristice si faunistice au evidentiat
elemente de mare valoare sub aspactul biodiversitatii si al
habitatelor. Toate acestea justifica atit statutul de arie protejata
cit si interesul comunitar al sitului.

Geologia rezervatiei este extreme de interesanta din
punct de vedere structural paleontologicsi petrographic.
Calcarele au o culoare alb - cenusie sau rosiatica sunt bogate in
fosile, majoritatea corali si moluste. Peisajul general este generat
de reliaful calcaros, evidentiat prin dinamismul morfologic si
diversitatea formatiunilor carstice: virfuri conice, turnuri, pereti
abrupti, versanti in trepte, cu polite si birne, creste inguste, chei,
marmite de eroziune, jgheaburi, trene de grohotis, ferestre si
tuneluri suspendate, grote si pesteri. Cheile Sugaului, sapate de
paraul Sugau transversal in masa de calcare a Munticelului au
o lungime de cca. 350 m. Marmitele laterale sunt suspendate de
peretii verticali ai cheilor, inalti de peste 50m si aflati la o distanta
minima de doar 3-4 m. datorita salbaticiei si unicitatii au fost
declarate Monument al naturii.
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Pestra Munticelul , cunoscuta si drept pestera Ghiocelul, desi de
mici dimensiuni (150 m lungime) este deosebita formatiunile sale
si prin morfologia salii principale, lunga de 30 m si inalta de 4-5
m. In momentul descoperii pestrii stalagmitele luminare aveau
cea mai mare densitate din Romania. Aceste formatiuni inalte
de 3 m dar nu mai groase de 3 cm, sunt deosebit de fragile si au
fost distruse in totalitate. Alte speleoteme demne de interes sunt
stalactitelefistulare, care in cateva puncte formeaza
adevarateploi de macaroane. Diverticulul sudic adaposteste un
mic lac, captusit cu calcit spongios, imaculat. Intr-un alt diverticul
se afla osemintele ursului de pestera, intre care un femur fixat
intr-o stalagmita.

Grota Izvorul Sugaului - este situate in versantul sting al
Cheilor Sugaului exact la intrarea din amonte. Are dimensiuni
foarte mici, dar este deosebit de importanta din punct de vedrere
petrogenetic, fiind dezvoltata intr-un mare deposit de travertin,
in zona unor izvoare carstice petrifiante la contactul cu pietrele
de calcar.
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Acumularea de travertin este in plin dinamism
petrogenetic izvoarele si scurgerile de apa adiacente depunind
continuu carbonat de calciu pe substratul vegetal briofitic.
Tufurile calcaroase se formeaza ,,in situ” la temperature
ambianta si prin diageneza se transforma in travertin. Astfel,
depozitul de travertine si tufuri calcaroase in geneza activa este
in continua dezvoltare, atit in sectiune cat si in deschidere
orizontala in afloriment.
Stadiile diagenetice ale travertinului si habitatul aferent
sunt dependente de cantitatea si calitatea surselor de apa care
le alimenteaza, formand un complex si fragil system biologicbiochimic-hidrogeologic-mineralogic si petrogenetic ce trbuie
protejat contra impactului antropic.
Pentru aparitia izvoarelor petrifiante cu forme de
travertine este necesar sa existe conditii geografice particulare,
respectiv masive calcaroase, fenomene vulcanice care sa
genereze izvoare de apa calda acida, aceasta dizolvind rapid
calcarul si redepunind-ul sub forma de travertin (tuf calcaros).
Adeseori acestea se muleaza incet peste plantele din
comunitatile din apropiere petrifiindu-le, de unde si numele de
habitat. La noi in tara asemenea situatii sunt deosebit de rare si
apar la scara mica, cum at fi in Cheile Sugaului, desi aici nu avem
de-a face cu izvoare termale generate de fenomene vulcanice.
Astfel, acceptiunea ecologica a habitatului este mai larga,
extinzindu-se la izvoarele reci din arealele muntoase stincoase,
cu apa ce se prelinge pe suprafarta rocii in permanenta si unde
se gasesc pernite intinse de muschi de pamant ce cresc direct
pe stanca nuda, in primul rand specia caracteristica
Cratoneurion. Muschi de pamant atrasi de stancile unde ajung si
la 40% din biomasa habitatului, la care se adauga pinguicula
comuna, saxifraga stelata, opaita mica, calcea calului, splinuta
aurie alpine, varzuta amara, pufulita nutanta, mararul pufos,
toporasul galben etc. Specia caracteristica pentru Europa
Centrala si de vest, cohleria de perinei ( la noi fiind prezenta o
subspecie endemic), este foarte rara in Carpati.
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Habitatul este format din comunitati de plante neinchegate din
crapaturile peretilor stioncosi de calcar si conglomerate
calcaroase,cu separarea unor variantedin munti de joasa
altitudine (etajul afagului pana la 1500 m) si a aunor variante
boreale pana la alpine (1500-2400 m). Dintre variantele de joasa
altitudine cea mailarg raspandita este cea a a comunitatilor de
feriguta de stanca bruna si verde unde alaturi de speciile
dominante de feriga se afla alte multe specii calcifile de stancarie
de altitudine joasa ca feriga dulce, iarba dragostei, valeriana cu
trei frunze, verzisoara de stanca, ciucusoara de stanca, feriga
fragile, iarba acra alba, opaita carpatina, cimbrusorul comat
carpatin, garofita alba, mararul gracil, pesma de foc, saxifrage
comuna, draba de stanca galbena, saxifrage lui Rochel,
clopotelul carpatin.
Substratul calcaros a favorizat o flora bogata si
diversificata predominant chasmofitica(de stincarie), fiind
identificate 529 de specii de plante vasculare, intre care 29 de
endemite. Au fost identificate specii de briofitecaracteristice
habitatului prioritar al izvoarelor petrifiante reci din versantul sting
al Cheilor Sugaului. Situl are o deosebita importanta din punct
de vedere botanic fiind unic in Europa si in lume. Aici este ,,locus
classicus” pentru specia endemic Astragalus Pseudopurpureus
(cosac bicajean), citata pentru prima data in 1933 de M.
Gusuleac, cuprinzand peste 95% din populatiile din Romania.
Chiar si acest singur element, extras individual din multitudinea
componentelor biodiversitatii de interes comunitar ale sitului, ar
justifica desemnarea unei arii special de conservare si incliudere
in reteaua Natura 2000.
In sit au fost identificate 3 specii de plante listate in
Directiva Habitate. Mentionam isa ca o serie de alte endemite
prezente aici ar trebui propuse pentru includerea in viitoarele liste
extinse, avind in vedrere statutul de membru UE al Romaniei.
In arealul muntilor de inaltime medie dar si in cel al dealurilor
inalte, acolo unde padurea a afost defrisata din timpuri stravechi
pentru a face loc pasunilor si fanetelor obstilor satesti, acest tip
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de habitat este componenta principala a peisajului alaturi de
padurile de fag sau molid. Mai mult decat atat, alaturi de padure
el este comopnenta esentiala a vietii satelor de munte si de sub
munte, fiind baza cresterii animalelor in aceste regiuni.
Principalele graminee de mare valoare furajera sunt iarba
vantului, paiusul rosu, ovascioru auriu, vitelarul, coada cainelui.
Alaturi de acestea apar alte plante valoroase pentru cresterea
animalelor precum lucerna galbena, lintea pratului galbena,
macrisul, chimenul, coada soricelului rosie, patrunjelul de munte,
cruciulita lui Iacob, gentiana cruciate, garofita comuna, garofita
superba. Degradare prin suprapasunat duce la distrugerea
structurii originale, dominante devenind speciile de burieni inalte
ca steregoaia alba, banca ursului, stevia alpine, pesma frigiana.
Desi nu sunt un habitat prioritar, fiind larg raspandite in muntii
Europei Centrale, fanetele montane au o diversitate biologica
exceptionala, mai ales in portiunile unde sunt folosite doar pentru
cosit. Se intalnesc destul de des populatii mari de narcise, crin
salbatic sau bulbuc galben, toate plante rare deosebite. Tot aici
se afla si cele mai numeroase specii de orhidee din toate
habitatele europene. Dintre acestea la noi sunt frecvente orhidee
de soc, orhideea barbateasca, orhideea patrata, orhideea de
mai, papucul doamnei, poroinicul etc. Exista in aceste fanete si
specii endemic locale sau regionale precum pesma Retezatului,
garofita compacta carpatina, gentiana mov carpatina sau
orhideea lui Schur.
Mentinerea acestor habitate si a diversitatii lor biologice
in cadrul peisajelor patriarhale montane in care se integreaza
reprezinta un obiectiv important pentru dezvoltarea durabila a
comunitatilor rurale.
In timpul perioadei glaciare, acum 18000 de ani, se
cunoaste din analizele de polenca pinul silvestru era principal
specie de arbore din Europa Centrala, inclusiv din Romania.
Odata cu incalzirea climatului s-au instalat tipurile de padure
actuale iar pinul silvestru s-a retras in turbarii sau pe versantii
calcarosi ori conglomeratici abrupti unde se gasesc sub forma de
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mici populatii relicte deosebit de valoroase. O mare problema a
acestor populatii relicte de pin silvestru o reprezinta alterarea
structurii lor genetice ancestrale prin dispersarea polenului
plantatiilor recente de pin silvestru, uneori immense din
imprejurimi.
Fauna
cuprinde
specii
prioritare, endemice
rare sau foarte rare
de mamifere, pasari,
reptile, amfibieni si
nevertebrtate. Fauna
de nevertebrate, desi
deosebit de bogata si
diversificata ete doar
partial cunoscuta si
insuficient cercetata.
Avind
in
vedere suprafata relativ redusa a sitului si unitatea sa geologica,
fizico-geografica si climatica, trebuie evidentiat ca toate
habitatele existente se afla in interdependenta structural si
functionala cu suprapuneri frecvente ale tipurilor de habitat.
Masivul calcaros al Munticelului cu Chile Sugaului formeaza un
sit unitar, bine individualizat din toate punctele de vedere.
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Povestile lui Robert si

Marius
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DĂMUC ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERN
MARIA BUCUR,

Biblioteca Dămuc
Dămuc, Ţinutul de la poalele Hăşmaşului, aşa cum ne
place nouă, celor de aici, să îi spunem, este un ţinut de vis .
Alături de stâncile seculare care au ținut piept atâtor
vremuri de răstriștețe, așezat între cele două șiruri semețe de
munți, asemenea zidurilor mărețe de cetate - Munții Tarcăului la
est și Munții Hășmaș la vest, nu departe de monumentalele și
impresionantele Chei ale Bicazului găsim un loc binecuvântat
de Dumnezeu, Valea Dragă, aceasta fiind denumirea veche a
comunei Dămuc.
Mulți dintre cei care aud pentru prima dată numele
comunei se întreabă de unde provine denumirea ciudată, însă
una dintre legendele Dămucului spune: ”Denumirea veche a
comunei este Valea Dragă, acolo unde, spun bătrânii satului,
traia un pustnic , Ghenadie, „care tămăduia rănile numai cu
buruieni din sălbăticia locurilor , potrivea oasele la locul lor cu
osânză de bursuc și apă neîncepută din stânca muntelui,
întocmea licori înecăcioase pentru suflu negru, vătămătură sau
rânză întoarsă și scotea veninul de năpârcă din om, așa de
priceput ce mai era!”. Tot tradiția spune că un ungur, Domokos,
rătăcind după sălbăticiuni pe Valea Dragă, a fost sfârtecat de
colții unui mistreț. Neavând cum să-l mai scape, tovarășii săi
așteptau să-și dea sufletul. Unul dintre ei a zărit printer copaci o
colibă sărăcăcioasă, încropită din câteva bârne și a mers să
ceară ajutor. Acolo, a găsit un bătrân în haine ponosite,
îngenunchiat în fața icoanelor. Ghenadie pustnicul, căci așa îl
chema, i-a spălat rănile lui Domokos cu o zeamă negru-verzuie,
i-au uns cu o unsoare puturoasă trupul sfârtecat învelindu-l apoi
în mai multe piei de sălbăticiuni. Sleit de puteri și durere,
Domokos a rămas vreme îndelungată la coliba din munți, până
ce s-a putut ridica pe picioare ca să se întoarcă la cele ale lui.
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Din cănd în când, mai trecea pe la coliba de la Valea Dragă –
“hossureiz” – dar niciodată nu l-a mai întâlnit pe bătrânul care îi
salvase viața. Tovarașii lui au numit aceste locuri de vânătoare
Valea lui Domokos, denumire acceptată în toponimia locală drept
Valea Dămucului.” („Răstignirea Carpaților” – Anton Covasan și
Niculai Țepeș-Nica). Din timpuri înaintate și prin strădania
străbunilor noștri, a luat ființă satul înconjurat de munții ce stau
de strajă ca niște soldați uriași.

Consider că acest spațiu unic reprezintă izvorul dătător
de viață și energie, este lumea în care eu mă regăsesc și în care
pot să admir frumusețea si bogăția naturii înconjurătoare, este
locul în care oamenii sunt mai sănătoși, veseli din fire, trăind mai
intens bucuria vieții, cu optimismul țăranilor de la munte. Aflat la
răspântia dintre milenii, Dămucul, la fel ca majoritatea satelor
româneşti, riscă să fie invadat de elementele moderne ale
civilizaţiei urbane.
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Astfel, schimbările înfăptuite astăzi în satul tradiţional,
datorită evoluţiei fireşti a societăţii, substituie încetul cu încetul
imaginea satului de altă dată. Cu toate acestea, mireasma
satului de patriarhal persistă în cugetul şi inimile multora dintre
semenii noştri, copleşindu-le fiinţa, ori de câte ori păşesc în
amintire!
Datinile și obiceiurile sunt strâns legate de sărbătorile
religioase, care sunt păstrate cu sfințenie de către locuitorii
Dămucului. Astfel îndreptându-ne atenția spre biserică, cea care
ne alină sufletele și ne îndreaptă pașii spre nemurire, observăm
că lumea satului a fost și este într-o strânsă comuniune cu
biserica.
****
Menționăm faptul că locuitorii din comuna Dămuc sunt în
majoritate creștini ortodocși. Ei nu au avut dintotdeauna o
biserică a lor, cea mai veche biserică din zonă era cea din satul
Ivaneș, comuna Bicaz-Chei, care de altfel în trecut a fost biserică
greco-catolică. Astfel, pentru slujbe, duminica și în sărbători
oamenii mergeau pe jos sau cu căruțele, câțiva kilometri sau
peste zece kilometri, cei care erau de la Huisurez, ca să poată
ajunge la biserica din Ivaneș, care exista încă din anul 1878.
Analizând istoria bisericilor de pe Valea Dămucului observăm că
prima așezare bisericească ortodoxă este la Huisurez, care are
ca punct de plecare anul 1930, atunci când „localnicii din
Huisurez hotărăsc să-și ridice o biserică în care să-și boteze
pruncii și în care să aducă în toată vremea laudă preamilostivului
Dumnezeu.” Această bisericuță a fost construită din lemn și
acoperită cu țiglă . În momentele în care au fost greu încercați de
evenimentele acelor timpuri, biserica a fost un mare sprijin pentru
locuitori. Între timp numărul locuitorilor crește iar biserica devine
cu timpul neâncăpătoare, astfel în 1971 se pune piatra de
temelie pentru actuala biserică ce poartă hramul Sfinții Apostoli
Petru și Pavel. Construcția bisericii se face din piatră de râu și
acoperișul este realizat din tablă. Lucrările de consolidare și
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îmfrumusețare au fost continuate de urmașii celor care au ridicat
biserica.
– Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Huisurez
Biserica Nașterii Maicii Domnului – Bucureni are o istorie
destul de interesantă, datorită faptului că în anul 1900, era o
capelă care se folosea doar la înmormântări, în acea vreme
aparținând de Bicaz Chei. În anul 1912 trece la parohia Ivaneș și
în anul 1948, capela de la Bucureni se mărește, stabilindu-se
totodată și hramul „Nașterea Maicii Domnului”. În anul 1970,
când biserica de la Ivaneș se restaurează datorită urmelor lăsate
de cel de-al doilea război mondial, se aduce catapeteasma în
capela de la Bucureni, astfel putându-se oficia Sfânta Liturghie.
Pe atunci preotul Romanescu Ștefan săvârșea Sfânta Liturghie
o dată la o lună de zile. În anul 1980 capela se mărește din nou,
devenind o adevărată biserică, fiind pictată și având
catapeteasmă nouă și străni. Localnicii de pe Valea Dămucului
și nu numai, pe data de 8 septembrie 1986 au participat la
sfințirea bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”Bucureni. În anul 2009 se pune piatra de temelie a actualei
biserici la care lucrările de finisare continuă și în prezent, de altfel
și pictura bisericii.
Biserica “Pogorârea Sfântului Duh”- Pârâul Frunții
Construcția acestei biserici a început în anul 1970 înaintea ei
fiind construită în anul 1935 o capelă ,sub păstorirea preotului
Chindea Toderică. Preotul paroh de atunci Constantin Bucătarul
începe construcția din lemn, aceasta fiind finalizată în anul 1974
când se face și sfințirea ei. În anul 1986 se construiește „turnulcel
mare,înalt de peste 17m de deasupra pridvorului, ce are rol de
clopotniță“. În 1994, se înființează parohia sub păstorirea
preotului Mihai Oancea. De-a lungul timpului biserica este
înfrumusețată, ajungând să capete înfățișarea actuală.
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Troițele din Dămuc
De la intrare în Dămuc, pe partea stângă, putem spune că în
fiecare munte avem câte o troiță, fiecare având semnificația ei.
De altfel în apropierea bisericilor, la răscruce de drumuri preoții
împreună cu enoriașii au reconstruit altele pe locul vechilor
troițe. Dintre acestea, Troița din Frăsăniș și Troița din Bățu Mare
au fost înălțate de către meșterul popular Alexandru Găină. „Să
revenim la Troița din Bățu Mare. Aceasta a fost înălțată în
amintirea celor șase păstori de animale care după război, după
ce a trecut frontul ,ei s-au urcat din nou pe munte ca să-și adune

animalele părăsite, fiindcă au fost evacuați de maghiari. Așa că
fără să-și dea seama că mai sunt năpârci hortyste rămase
fugare prin pădure,ciobanii din munții Crăcăuaș, Onigeni și Bățu
Mare s-au dus din nou la munte să-și vadă de oi. Atâta le-a
trebuit la hortyști c-au și sărit cu ghearele pe ei. Era duminică, zi
frumoasă și senină , parcă muntele era plin de zâmbet, mai
venise la acei ciobani și alții doi care căutau vitele dispărute:
Simion a Lupoaicei și Gheorghe a Focșanului. S-au întâlnit cu
cei patru de la stâna lui Dumitru Năfărean, baciul stânei, 70 ani,
Toader Oniga și Gavril Oniga, ciobani de 20 – 19 ani.
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Gavril era din Bicaz Chei iar Manole Strungari 13 ani, era
din Bicazu Ardelean. Ziua pe la 12.30 au fost somați de patru
hortyști înarmați, soldați fugari prin păduri din calea frontului. Așa
că i-au somat, i-au legat cu sârmă ghimpată de mâini, ducândui pe furiș peste munți până în Valea Răchitiș, spre Ghimeș
Palanca, unde i-au pus de și-o săpat gropi și apoi i-au împușcat.
Bătrânul și-o tras traista în cap să nu vadă când îl împușcă. Așa
i-au găsit rudele după câteva zile, iar noi urmașii lor , le-am făcut
această troiță pentru veșnica lor pomenire, la 24 iunie, ziua de
Sânziene.”( „Un om pe lume” – Alexandru Găină)
Alexandru Găină - poet, prozator-povestitor, pictor,
rapsod popular, sculptor-pirogravor, instrumentist, dansator
instructor, a înființat grupul folcloric din Dămuc ,,Sânzienele"
n.01.decembrie 1933 în Dămuc județul Neamț - d. 08 decembrie
2015.
În cartea sa, UN OM PE LUME, Alexandru Găină descrie
și Legenda Muntelui Batu Mare alături de poeziile sale de dor
care ocupă un loc predominant. Artistul nu a ezitat și nu s-a sfiit
să abordeze o mare diversitate de demersuri folclorice și de artă
populară, cele mai multe suscitând interes etnografic și
etnologic.
Legenda Muntelui Batu Mare
Se zice ca-n vremurile îndepartate în acest vârf de munte,
în apropierea unui izvor cu apă, se afla o poienița pe care era
instalată o surla unde se adapostea un bătran și mai alaturi cele
patru oțte pe care le avea, iar de partea cealaltă a surlii avea un
strat cu praj care-i stătea tot verde în tot timpul anului. In fiecare
zi el prajea cate o bucata de mamaliga pe jar și o mancă cu praj.
Se zice ca batranul avea un băț mare și unul mic. Cu cel
mare cobora pana-n parau sprijinindu-se in el si la urcare si la
coborare , dar cand ajungea la gura jgheabului lasa batu mare si
mergea spre gura paraului unde avea un pui de locuinta ,iar la
intoarcere cand ajungea la gura jgheabului,la tufa respectiva ,
lasa batul mic si luandu-si batul mare isi continua drumul spre
varful muntelui .Asa ca de -atunci au ramas in amintire, muntele
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Batu Mare ,Batu Mic si Paraul Batului pe care umblam si-n zilele
noastre de astazi .Iar dealul Prajuri (Prajura) a fost botezat dupa
numele stratului de praj pe care l-a folosit acel om ,care a mai
stat verde cativa ani inca si dupa moartea lui.
Obiceiuri
În ceea ce privește datinile și obiceiurile, localnicii
comunei Dămuc au păstrat ,ca primă valoare , obiceiurile legate
de momentele cele mai importante din viața lor, și anume
cermonialul nașterii ,nunții și înmormântării. Prin acestea omul a
putut să-și exprime bucuriile si durerile și, în general ,toate
sentimentele omenești.

Dacă ne referim la naștere, aceasta este unul dintre
momentele de care se bucură atât familia pruncului, dar și
comunitatea. Încă din pântelele mamei, copilul este protejat ,
astfel ,femeia ‘’grea’’nu are voie sa mănance fructe îngemanate,
pentru a nu avea gemeni sau nu trebuie sa țină nimic în poală
pentru a nu-i ieși pruncului semne pe corp.
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De asemenea , femeia , de fiecare data când vede ceva
urât ,trebuie să-și aducă aminte că este însărcinată pentru a nu
fi însemnat pruncul.
O dată venit pe lume,copilul și mama nu au voie să iasă
din casă(sau din curte), până la botez.Tânara mamă nu are voie
să meragă la fântână să nu o ” spurce’’.Până la botez, rudele,
vecinii merg în rodină ,aducăndu-i femeii lăuze prăjituri,dar și
băutură , în mod deosebit ”rachiu de săcărică „(chimion),pentru
ca aceasta să aibă lapte.Înainte de plecare ,vizitatorii lasă in fașa
pruncului “bani pentru somn”.
La botez, copilul este dus la biserică de către nașă, mama
ne-având voie sa intre în biserică.După botez ,nașa aduce copilul
acasă si i-l dă mamei peste prag ,spunând de trei ori:”-Mi-aidat
un păgân, ți-am adus un creștin”. În prima zi după botez ,nașa
face prima baie a pruncului. În apa în care este spălat pruncul se
pun petele de trandafir roșii,să aibă și el obrajii roșii tot timpul,se
pune o moneda „ să fie tare ca banul”, după baie apa fiind
aruncată la rădăcina unui copac sau într-un loc curat.
După un an, copilului i se taie moțul ( un smoc de păr care
îl păstrează toată viața) și tot atunci i se decide oarecum
soarta,astfel: pe o tavă îi sunt puse diferite obiecte simbolizând
diverse meserii,copilul trebuie să aleagă dintre acestea un singur
obiect, iar acesta va indica meseria viitoare.
O altă ” taina”din viața unui om este cea a nunții. Este
momentul în care acesta participă conștient față de celelalte
doua: nașterea și moartea. Și aici se întâlnesc mai multe etape:
pețitul,care are loc în casa fetei,unde feciorul merge cu părinții
lui să o ceară de nevastă, logodna are loc la casa feciorului ,unde
merge fata împreună cu părinții pentru a stabilii data logodnei la
preot și locul unde vor sta tinerii dupa nuntă, chemarea la nuntă
se face de către o persoană din partea mirelui ,care cunoaște
foarte bine oamenii din sat,la fel se întămplă și la mireasă ,dacă
cei doi nu sunt din același sat, dacă nu, chemarea la nuntă se
face de o singură persoană.
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Chemarea la nuntă se face cu plosca , un recipient făcut
din lemn.
În trecut gătirea miresei se făcea de către nașă, aceasta
era cea care o ajuta pe miresă să-și aranjeze părul și să-și pună
voalul.Mirii , fiecare la casa părintească,se pregătesc pentru a
pleca la cununie. Înainte să plece mirele după mireasă ,acesta
înconjoară masa și îșî cere iertare de la părinți ,același lucru îl
face și mireasa ,înainte de a veni mirele.După ce mirele ,însoțit
de druște și de nuntași,ajunge la mireasă,acesta poate să intre
in curte doar dacă dă jos oala din vârful beldiei, spargerea oalei
semnificând fecioria fetei. Urmează plânsul miresei , momentul
când mireasa își ia rămas bun de la părinți, frați și surori.
După cununie ,tinerii căsătoriți merg la locul ospățului
unde sunt așteptați de mama mirelui,care așează in fața locului
un covor noi , care simbolizează intrarea în noua viață a
tinerilor.Nunta se încheie in momentul în care se joacă jocul
nevestei,când nașa ia voalul miresei și îl pune unei fete care e
de maritat, apoi mireasa se schimbă de rochia de mireasă,
îmbrăcând haine de nevastă.
Dacă la naștere și la nuntă toți se veselesc, există și clipe
când bucuria e înlocuită de tristețe,și anume, înmormântarea. La
fel ca și la nuntă,și la înmormântare , participă rude,vecini și
oameni apropiați.
Alături de aceste momente legate de viața omului, mai
există și obiceiuri legate de sărbătorile de peste an.
Obiceiurile de iarnă sunt cele mai așteptate. Pline de
bucurii și semnificații deosebite, acesta ne oferă o imagine cât se
poate de inedită asupra zonei. Ele încep încă e la Sfantul Nicolae
și culminează între sărbătoarea Nașterii Domnului (și cea a
Botezului Domnului (Boboteaza).
Colindatul este unul din momentele cele mai așteptate în
această perioadă,împodobirea bradului și pregătirea bucatelor
fiind premergătoare.Acest obicei nu are vârste, Nașterea
Domnului fiind așteptată atât de cei mici,cât și de adulți.

131

Din seria obiceiurilor de Anul Nou,uratul,Capra sunt datini
la care nu s-a renunțat niciodată. Capra de Anul Nou este un
mulaj de lemn învelit într-un covor tradițional , împodobit cu
panglici,oglinzi,șiraguri de mărgele. În jurul Caprei sunt mai
multe perechi de dansatori îmbrăcați în costume naționale,având
panglici și căciuli împodobite cu mărgele. Ele sunt obiecte din
perioada precreștină când se credea că anul vechi este alungat
cu zgomot ,trâmbițe și sunet de alămuri.Este un adevărat
spectacol de teatru popular,de Anul Nou, cu specific haiducesc,
strigăturile Caprei diferind de la o zonă la alta ,fiecare generație
de dansatori aducând modificări conținutului.
Tot de Anul Nou, copiii umblă pe la casele gospodarilor
cu semănatul – boabe de grâu, orz, ovăz, orez, însemnate de
rodnicie și sănătate în anul care vine.
Pentru mine, satul înseamnă locul edenic pe care am
pășit pentru prima oară, înseamnă rădăcinile mele pe care nu le
voi uita niciodată, indiferent unde mă vor purta valurile acestei
lumi atât de grăbite și agitate. Întotdeauna îmi voi aduce aminte
cu drag de aceste meleaguri, de oamenii pe care i-am cunoscut,
de tot ceea ce m-a înconjurat și m-a format ca ființă umană… îmi
voi aduce aminte de tot!
La țară, fiecare anotimp are frumusețea și importanța lui:
iarna ne bucurăm de zăpadă și de săniuș, primăvara ne
dezmorțim simțurile prin mirosul florilor proaspete, vara ne
răcorim la râu, iar toamna ne copleșește prin tot felul de roade
bogate și sănătoase, la care avem acces din plin și fără opreliști.
Pădurile ce ne înconjoară asigură prospețimea aerului nepoluat
de care avem atâta nevoie și după care cu toții tânjim.
„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat” așa cum afirma unul din
marii poeți ai neamului nostru românesc, Lucian Blaga în poezia
„Sufletul satului”.
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POVESTI … DE NEUITAT
Elevi: NEGRU ANA-MARIA, GRĂMADĂ GABRIEL, GRĂMADĂ
MIHAI, Clasa: a VIII-a, Liceul Tehnologic “Ion Creangă”Pipirig,
comuna Pipirig, judeţul Neamţ
Îndrumător: Prof. NASTACA VIORICA-NINA, Biblioteca Pipirig

Mi-o aduc aminte pe bunica, o zână a copilăriei mele, cea
mai blândă fiinţă de pe pământ. Avea chipul luminat, ochii albaştri
şi senini ca cerul, buzele trandafirii şi părul alb peste care au nins
ani mulţi şi grei. Toate acestea îmi alină sufletul de fiecare dată
când ea îmi apare în minte. Iubirea ei nepreţuită este un lucru

atât de sfânt, este un tablou pe care îl pui în ramă şi îl vei păstra
totdeauna ca pe ochii din cap.
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Ea este lumina care nu se stinge niciodată, în noapte sau zi, şi
leagănul de poveşti ce mi-a alintat copilăria, atunci când, cu
glasul blând, mângâietor şi surâsul fierbinte, îmi spunea iarna, la
gura sobei în fiecare seară poveşti, versuri, legende,
basme…Glasul ei cald parcă mă vrăjea. Poveştile de neuitat,
spuse la culcare, mă purtau pe tărâmul viselor. Adormeam
fermecată de cuvintele ei vrăjite, molcome, ce-mi picurau în
suflet miresmele copilăriei. Toate acestea m-au făcut să pătrund
în lumea fermecată a personajelor, să cresc într-un mediu plăcut
alături de ele.
Dintre toate poveştile spuse de bunica, pe care le
ascultam cu mare drag, mi-au rămas în suflet pentru totdeauna
cele despre comuna mea dragă, Pipirig, pe care o pot numi “un
colţ de Rai”. Mi-a povestit că este o comună minunată, situată pe
malul Ozanei “cea frumos curgătoare şi limpede ca cristalul”, ce
face parte din categoria comunelor mari ale judeţului Neamţ.
Fiind o fire curioasă, am întrebat-o pe bunica de unde
provine denumirea acestei comune feerice. Înţeleaptă, ca de
obicei, ea găsea răspuns la orice întrebare ce venea din partea
mea. Mi-a explicat că denumirea provine de la planta de apă
“pipirig” care are o mare răspândire pe terasele mlăştinoase ale
râului Neamţ. Ca să înţeleg mai bine, mi-a arătat-o într-o vază,
deoarece o avea culeasă din timpul anotimpului călduros. Am
observat că era o plantă cu tulpina înaltă, cilindrică, de culoare
verde, iar florile erau îngrămădite în spice la vârful tulpinii. Nu
doar de la această plantă provine denumirea comunei, ci şi de la
familia Pipirigeanu care a locuit pe aceste meleaguri, mocani
veniţi din zona Prundul Bârgăului. Această imigrare masivă a
zonei este amintită şi de Ion Creangă când afirma că bunicul său,
David Creangă, împreună cu alţi mocani ardeleni ,,s-au tras cu
bucatele încoace”, din cauza persecuţiilor religioase.
Cel mai mult m-a impresionat povestea din seara când
am aflat că bunicii marelui povestitor Ion Creangă, au trăit în satul
Dolheşti, din comuna Pipirig. Mi-a descris-o pe Smaranda
Creangă, mama lui Nică din poveşti, că era ca toate mamele de
134

la ţară, grijulie, cu toată gospodăria în grijă şi foarte credincioasă.
Ambiţioasă şi preţuind învăţătura, Smaranda făcea toate
eforturile pentru a-l vedea pe Nică om învăţat şi respectat în sat.
Tatăl său era ca toţi oamenii din sat, fără ambiţii prea mari şi îi
încuraja pe copii în jocurile lor atunci când venea ostenit de la
muncă. O întâmplare deosebită a fost când Nică a plecat la
Broşteni, la şcoala lui Baloş. Bunicul lui Creangă, sfătos şi lung
la vorbă, vornic în Pipirig, l-a convins pe tatăl lui Nică să-l lase pe
băiat să plece la şcoală, la Broşteni, împreună cu Dumitru,
nepotul lui David.

Seară de seară, cu mult haz, bunica îmi povestea
năzdrăvăniile din copilăria lui Nică: cum s-a umplut de râie de la
caprele Irinucăi, furatul cireşelor de la mătuşa Mărioara, plecatul
la scăldat, cum a umblat cu uratul cu prietenii săi…şi multe alte
năzbâtii care şi acum îmi stârnesc râsul când mi le amintesc.
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Nu numai bunicii lui Creangă au făcut cunoscută comuna
noastră, ci şi alte personalităţi de seamă, precum: Dumitru
Vacariu – un scriitor cu harul povestirii, patriarhul Nicodim
Munteanu –al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind
precedat de patriarhul Miron Cristea, Corduneanu Neculai a fost
artist popular (cânta la "scripcă"), Gavriliu Neculai este rapsod
popular, cu numeroase apariţii TV. Parcă mă bucuram când
auzeam că şi la Pipirig au trăit oameni de renume care au dus
numele comunei mai departe. Pe lângă aceste personalităţi, şi
ceilalţi oameni ai comunei sunt harnici, pricepuţi, gospodari, buni
cunoscători şi păstrători ale frumoaselor tradiţii populare între

care se remarcă datinile şi obiceiurile specifice sărbătorilor din
timpul anului.Un farmec deosebit îl au obiceiurile desfăşurate de
Anul Nou. În comuna Pipirig, aceste obiceiuri s-au transmis din
generaţie în generaţie, fiind păstrate de locuitori. Un obicei vechi
şi răspândit de Anul Nou este jocul caprei.
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Bunica mi-a zis cu glas duios că în satele comunei se
pregătesc două capre: capra mică şi capra mare.
Într-o capră întâlnim două grupuri distincte prin îmbrăcăminte:
grupul celor îmbrăcaţi frumos ( capra, ofiţerii) şi grupul urâţilor
(ursarii şi moşnegii). Numărul total ajunge până la 20 de membri.
Ofiţerii, cărora în zonă li se mai spun boieri, sunt îmbrăcaţi în
haine militare, iar pe piept au zeci de insigne procurate din timp,
din diferite surse. Ei au signale şi imprimă mersului un anumit
ritm. Între ofiţeri se află un responsabil al întregului grup, care
îndeplineşte şi funcţia de casier al formaţiei. Capra propriu-zisă
are un bot cu maxilarele de lemn, care prin clămpăniturile lor
întăresc ritmul signalelor şi al dobelor. Corpul caprei este făcut
dintr-un macat pe care se cos năframe frumos lucrate de fetele
din sat. De jur–împrejurul corniţelor se răsucesc şiraguri de
mărgele, de dimensiuni şi culori diferite. Toate acestea conferă
caprei un aspect deosebit.
Pluguşorul –obicei străvechi- cuprinde o urare rostită
seara în ajun, când gospodinele şi-au terminat treaba. Glasurile
cristaline ale copiilor răsună la casele gospodarilor, în pocnet
amarnic de bice, harapnic, zurgălăi cu refrenul „ Ia mânaţi, măi/
Hăi, hăi”. Pentru efortul şi urările lor, copiii primesc drept răsplată
nuci, mere, colaci, bani. După miezul nopţii pleacă la urat cei mai
în vârstă. Fiecare gospodar primeşte cu mult drag plugarii, îl
ospătează după datina străbună şi li se alătură şi ei celor mulţi,
mergând la alte case. Cum se spune şi în urătură „ Mâine anul
se-nnoieşte” arată că a doua zi este Anul Nou; „să-nfloriţi”
sugerează urarea de a avea sănătate şi numai bucurii.
A doua zi are loc „ Semănatul”. Cei care au brăzdat în
ziua precedentă merg la semănat cu grâu, pentru ca anul viitor
să aibă mult rod. Copiii, folosind sorcova, urează gospodarilor să
fie „tari ca fierul, iute ca oţelul... la anul şi la mulţi ani!” Sunt
răsplătiţi cu bani.
În comuna mea se valorifică în mod creativ folclorul local,
deci se menţin vii aceste obiceiuri. Dragostea pentru folclor mi-a

137

sădit-o în suflet chiar bunica mea, îndemnându-mă să culeg
cântece vechi, doine, balade, strigături.
În timp ce bunica îmi povestea la gura sobei, torcea
mereu fus după fus. Mi-a mai spus că multe lucruri din casă sunt
făcute de mâna ei. Casa ei ţărănească este împodobită cu
covoare ţesute în război, macate, scoarţe de pus pe pat, preşuri
pe jos.
Sunt mândră că m-am născut în această localitate, cu
obiceiuri şi tradiţii frumoase, gospodari harnici şi pricepuţi,
păstrând cu fală în suflet versurile rostite mereu de bunica mea,
la gura sobei:
Pipirig e-a mea comună
Şi eu mă mândresc cu ea,
Poate oricine să spună
Nu-i comună ca a mea.
De Ozana cristalină-i
Străbătut-a mea comună
Şi aici eu m-am născut
Niciodată n-am să uit.
Pădurile ei frumoase
Cu potecile umbroase
Şi apele curgătoare
Ce se-aud de la izvoare.
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PIATRA TEIULUI - LA HOTARUL DINTRE REAL SI
FANTASTIC
MARIA SAVA,
Biblioteca Poiana Teiului

Când ajungi pe plaiurile nemţene, în locul în care se
întalnesc cele patru drumuri ce vin dinspre Moldova și
Transilvania, având ca punct comun viaductul Poiana Largului,
te trezeşti înconjurat de un peisaj a cărui frumuseţe nu poate fi
descrisă în cuvinte. Oriunde ai arunca privirea dai cu ochii de
munţi, mai ales de măreţele piscuri ale Ceahlăului, care
înconjoară zona asemenea zidurilor unei cetăţi, generând un
plăcut senţiment de siguranţă. Ești într-un loc în care lucrarea
divinității se îmbină plăcut cu lucrarea omenească, deoarece se
află la coada lacului artificial Izvorul Muntelui supranumit și
,,Marea dintre Munți”.
Traversând viaductul privirea îți
este atrasă de un fenomen straniu, o
stâncă singuratică așezată pe malul
drept al râului Bistrița, ce te face să te
întrebi cum a ajuns acolo, care este
povestea ei. Este Piatra Teiului sau
Piatra Dracului, așa cum o mai numesc
și astăzi unii localnici, un bloc de calcar
cu o înălțime de 23 m, ce formează ca
structură și ca vârstă continuarea spre
nord a sinclinalului Masivului Ceahlău.
Povestea ei este una lungă de când
lumea, de când oamenii ,în simplitatea
lor, credeau în existenţa forţelor binelui
şi ale răului, iar acestea îşi făceau simţită prezenţa, când bariera
dintre real și fantastic era aproape inexistentă.
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De când a apărut nu știm sigur, dar avem cele două
variante ale originii sale: varianta științifică, care ne spune că
este un martor de eroziune al unui recif cretacic de natură
coraligenă, în compoziția ei intră o bogată faună fosilă sarmatică,
și varianta fantastică, ce reese din legendele locale, care explică
singularitatea acesteia. Un lucru este clar,de atunci si până
astăzi bătrîna stâncă stă neclintită ca o piatră de hotar între real
și fantastic, privind cum generaţii de oameni se nasc si mor,
trecând în uitare latura fantastică a poveștii ei.
Stânca solitară
a stârnit, încă din cele
mai
vechi
timpuri,
imaginația localnicilor,
care cu mintea lor
simplă, au născocit tot
felul de legende cu
privire
la
originea
acesteia, dând astfel
viață
unei
lumi
fantastice.
Una dintre legendele Pietrii Teiului a fost culeasă de
Alecu Russo. Bun culegător de folclor, prozatorul se folosește de
tehnica povestirii în ramă pentru a însera legenda într-un text ce
descrie o călătorie făcută de narator împreună cu alți călători în
munții Moldovei, având un țăran drept călăuză. Ajunși în fața
stâncii, drumeții îl roagă pe țăran să le povestească legenda
apariției acesteia. După o istorioară care nu spunea nimic despre
originea stâncii, și după mai multe insistențe, omul își face
semnul crucii, și începe să povestească cu o oarecare reținere ,
mărturisind că e o istorie necurată pe care preotul nu îi lasă să o
spună. Legenda spunea că ,,în vremea de demult, oamenii
uitaseră înţeleapta viaţă a părinţilor, părăseau slujba Domnului şi
trăiau în ticăloşie şi nelegiuire, uitând până şi de pedeapsa dintru
început dată de Dumnezeu.”
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În timp ce Dumnezeu era suparat, Diavolul era mulțumit
că pentru el lucrurile mergeau foarte bine, împărația lui era plină
de ispravnicii, zapciii, ciocoii şi alţi oameni de toată mâna.
Mergând Diavolul la Dumnezeu, acesta i s-a plâns ,,de orbirea
oamenilor, de stricăciunea tuturor de sus până jos, de minciună,
de lene, de făţărnicie - căreia boierii îi zic "politeţe" --, de
neruşinarea femeilor, de zgârcenie şi destrăbălare, de
îndrumarea care se reazemă nu pe destoinicie, ci pe parale.”
Diavolul, cu șiretenia sa, a reușit să îl convingă pe Dumnezeu că
oamenii trebuie pedepsiți și s-a oferit el să facă acest lucru,
punând ,,rămășag” cu Dumnezeu că va reuși să îi pedepsească
pe oameni prin pot. După ce ajung la învoială, satana,
desfăşurându-şi aripile, îşi dădu drumul în văzduh... ,,Şi-a treia
zi, noaptea, era vreme de furtună şi munţii păreau că se clatină
din temelii. Vuietele văilor se amestecau cu mugetele tunetului;
prin pânza luminoasă şi repede a fulgerelor, cădea ploaia cu
găleata. Şuvoaiele crescute deodată se rostogoleau din
măruntaiele munţilor, mânioase; în drumul lor nebun şi rătăcit
duceau bucăţi de stâncă şi brazi întregi dezrădăcinaţi de vijelie.
Zgomotând cu grozave răsunete, brazii pârâiau în codri,
dărâmaţi ca sub lovituri de secure, şi vântul prăvălit în hău mugea
cu îndrăcită mânie.
Dar încet-încet furtuna se domoleşte, ploaia conteneşte.
Luna, gânditoare şi mâhnită, ca o mireasă părăsită, îşi mişca
încet faţa argintată deasupra Ceahlăului şi se ascundea în dosul
vreunui nour, rămăşiţă a furtunii, pe care un vânt uşor îl mână
către miazănoapte. Florile scuturau ca boabe de mărgăritare
picăturile ploii, răspândind mireasmă dulce şi subţire, ca după
vijelie. Ramurile se ridicau încet şi glasul depărtat al şuvoaielor
tăcea din vreme în vreme. Umbra uriaşă a Ceahlăului bătrân se
lungea pe vale, însă ca o înfiorare peste fire... Ici-colo raze pălite
de lună străbăteau printre nouri, albeau undele fugare şi intrau
iar în ascunzişul lor din văzduh. Întreaga fire, aşa de frumoasă
de obicei, aşa de gingaşă, cu miresmele ei, cu zâmbetele ori cu
plângerile ei, care picurau după furtună de pe orice frunză, părea
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în noaptea aceea în stăpânirea unei uimiri nespuse, ca un om
care ar trece nepăsător pe lângă o femeie frumoasă.
În vremea asta pe malul drept al Bistriţei, deasupra
Buhalniţei, pe piscul Grohotişului, un cioban deşteptat de furtună
îşi aţâţa iar focul, ca să-şi usuce opincile. Un câine de la stână,
mânios, porni o plângere grozavă de urlete, cuprins ca de
cumplită spaimă. În ţarc, oile, berbecii şi caprele se zbăteau.
Ciobanul slobozi chiote lungi şi cumplite - Hu-hu! - care alungă
fiarele. Răsunetul tremurător se deşteptă în munţi; din râpă în
râpă, vuietul se prelungi; dar în loc să se zvârlă spre pădure,
câinele, cu coama zbârlită şi cu spume la gură, se ghemuia în
cioban. Caprele şi oile nu mai aveau astâmpăr. Ciobanul îşi făcu
cruce de trei ori, socotind în gândul lui că nu-i lucru curat. Se uită
în juru-i, şi deodată, pe nesimţite, îşi aţinti privirile, ca fermecat,
asupra Ceahlăului. Luna cobora încet-încet după o stâncă, valea
era cufundată în întuneric, numai fruntea pleşuvă a Ceahlăului,
luminată, se desfăcea albă din umbra nopţii, care stăpânea
poalele muntelui, îi cuprinsese şi coastele şi se urca încet-încet
spre vârfuri. Înspre partea văii, pe marginea stâncii care
încununează Ceahlăul, era aşezat cineva negru, mare. Alene,
plecat într-o rână, cu mâna dreaptă se sprijinea de un bolovan,
adus în sus, anume pus parcă acolo spre a sluji de parmaclâc
aşezăturii. Ochii îi scânteiau ca focuri rătăcite pe munţi şi cătau
spre vale plini de răutate. Umbra lui se zugrăvea pe stâncile mai
înalte care împresură muchea spre Ţara Ungurească, creştea şi
scădea pe măsură ce trupul se mişca. Şopotul izvorului limpede
şi rece care ţâşnea dintr-o stâncă părea că-l leagănă mângâietor
în gândurile lui. Noaptea era târzie; se zărea geana de ziuă.
Un zgomot grozav se auzi, şi cu mâna tot rezemată de
stâncă, umbra zvâcni în picioare. "Hai! zise, a venit ceasul, am
câştigat rămăşagul; a mea e lumea." Aici iar rătăci un zâmbet
drăcesc pe buzele ei. "Şi poate - urmă - poate n-are să mă mai
puie în capul cetelor îngereşti..."
La vorbele acestea, Diavolul (căci el era) îşi desfăcu
aripile. Ridicând dintr-o clătinătură stânca, pluti o clipă pe
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deasupra Ceahlăului. Se îndrepta spre gura Bistriţei, când o
chemare ascuţită sună în văi. Era cântecul de veghe al cocoşului.
Şi ştii dumneata, domnule, că noaptea e a Diavolului, de cu seară
până la cântători. Iacă aşa. Diavolul se cutremură, îşi descleştă
ghearele, şi stânca pe care o vezi a căzut greu.

Trei zile şi trei nopţi a plouat cu mânie. Şuvoaiele duceau
departe pe Bistriţa revărsată bucăţi de case, brazi fărâmaţi,
stejari uriaşi şi trupuri zdrobite. Numai piatra a rămas pe loc şi se
împotriveşte şi fulgerului, când trăsneşte pe vârful ei. Diavolul îşi
făcuse planul să oprească Bistriţa din cale, şi apele, crescând
întruna din clipă în clipă, să reverse şi să înece lumea.
Câteodată, în nopţile urâte, se aşează iar pe stânca de sus...
Atunci, ca la o vrajă, toate tac, şi toate focurile se sting...”
În ,,România Pitorească„ a lui Alexandru Vlahuță, în timp
ce descrie o călătorie cu pluta pe Bistriță, trecând pe lângă Piatra
Teiului, aflată pe atunci în vatra satului Călugăreni, spune o altă
variantă, mai scurtă, a legendei pe care acesta a cules-o. ,,Cica vrut dracu odată să izească Bistriță și, rupând un hărtan din
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Ceahlău, l-a luat de-a fedeleșul și s-a pogorât cu el în puterea
nopții, dar pe vale l-a prins cântarea cocoșilor, și-a zbughit-o
aghiuță, lăsând stana-n bătătură, de s-au crucit oamenii când au
văzut-o a doua zi.”i
Piatra Teiului a constituit o sursă de inspirație și pentru
scriitorul Mihail Sadoveanuii care redă o variantă a legendei în
paginile ,,Baltagului”, ea fiind astăzi și cea mai des întâlnită
printre localnici. Acțiunea întregului roman, ce are la bază mitul
mioritic, este plasată în zona centrală a munților Moldovei.
Pornită în căutarea soțului, Nechifor Lipan, care a plecat după
niște oi la Dorna și nu s-a mai întors, Vitoria Lipan se oprește,
împreună cu feciorul ei Gheorghiță, în satul Călugăren. ,,La
Călugăreni, nu departe de Piatra Teiului, îşi avea aşezare, în
dosul unei dugheniţi ş-a unei crâşme, domnu David. I-a ieşit
înainte soţia, numai în carne albă şi-n bărbie revărsată, şi s-a
bucurat c-un glas ca de cântec. Apoi s-a uitat cu ochi holbaţi la
munteanca, văzând-o că scoate de după şa o puşcă scurtă
hoţească.
Vitoria şi Gheorghiţă au intrat într-o odăiţă peste samă
de caldă. Flăcăul s-a hrănit bine. Munteanca a stătut în picioare.
A căutat o ulcică şi a băut apă cu sete, ca să stingă o arşiţă.”
Legenda este relatată de un localnic, domnul David, care
îi găzduiește pe cei doi drumeți peste noapte. ,,Pe ferestruică
se vedea în amurg Piatra Teiului, singuratică, cu gluga de omăt
în creştet. Soţul meu, se îndreptă ea cătră gazdă, mi-a spus
odată povestea stâncii aceştia. Ştiu, încuviinţă domnu David,
este o istorisire cum că diavolul ar fi rupt cândva, noaptea,
piatra asta din vârful Ceahlăului ş-a adus-o până aicea în braţe,
ca s-o lepede în curmezişul Bistriţei, să poprească apele şi să
înece cuprinsul. Dar cum o ducea în zbor, l-a apucat cântarea
cea din urmă a cucoşilor. A lepădat-o şi a fugit în pustie, în
întuneric, ca să nu-l fulgere soarele.”
Omul le povestește legenda dar la final se îndoiește de
veridicitatea ei. ,,Dar acestea-s numai vorbe de-a oamenilor.
Dacă se spune, trebuie să fie adevărat, se împotrivi Gheorghiţă.
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S-ar putea să fie adevărat, dar nu-i.” În opinia lui, această stâncă
singuratică e veche de când a făcut Dumnezeu pământul. Pe
atunci oamenii nu existau încă, iar îngerii nu apucaseră să se
răzvrătească și să se transforme în draci. Crâșmarul pune o
întrebare și trage concluzia:,,Ori diavolul acela avea minte
puţină. De ce nu s-a întors în altă noapte, să prăvale piatra cu
piciorul în Bistriţa? Aşa, piatra stă aici de pe când nu erau
oameni, nici diavoli;” Prin intermediul acestui localnic,
Sadoveanu oferă o altă viziune asupra originii acestei pietre.
Spre finalul secvenței, acesta reușește să surprindă si tentația
oamenilor de a urca în vârful acelei stânci, lucru pe care unii l-au
și înfăptuit. ,,şi lui Nechifor Lipan, de câte ori poposea la mine şi
se aşeza la fereastra asta, îi venea aşa un îndemn să se suie
deasupra, să facă un semn cu securea împotriva demonului.
Totdeauna mă sfădeam cu el şi nu-1 lăsam. Striga că vrea să
ieie ş-un cofăiel de vin cu dânsul, şi lăutarii. Cum auzeau de una
ca asta, ţiganii fugeau şi se ascundeau după casă.”
Într-o altă variantă a legendei, mult mai diferită de cele
anterioare, se spune că un căpcăun trăia cândva, ascuns într-o
văgăună a Ceahlăului. El era o mare năpastă pe capul oamenilor
căci ademenea fetele tinere, le ducea pe platoul muntelui şi le
transforma în stane de piatră cu înfăţişări ciudate.
Într-o zi, un gospodar din Vatra Călugărenilor (localitate din
zonă), a cărui fată fusese răpită în ajun de căpcăun, i-a convins
pe ceilalţi oameni din sat să se înarmeze cu topoare, coase,
paloşe, buzdugane şi să se aşeze la pândă în Gura Bistricioarei,
pentru a-l răpune pe căpcăun. Şi ei aşa au făcut.
Din vârful muntelui însă, căpcăunul i-a zărit şi, furios, s-a tot
gândit cum să-i distrugă pe răzvrătiţi. Odată cu căderea nopţii, el
a dezlănţuit o furtună teribilă apoi, când potopul era în toi, a
smuls din creştetul Ceahlăului o stâncă uriaşă şi a pornit cu ea
în zbor să o prăvălească peste satul răzvrătit. Dar duhul cel bun
al muntelui Ceahlău, pe care oamenii locului şi l-au închipuit
întotdeauna ca pe un moşneag albit de ani, s-a prefăcut într-un
voinic chipeş şi, călăre pe un cal înaripat, a pornit după căpcăun.
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Urmărirea a fost aprigă, vicleanul căpcăun făcând tot felul de
mişcări înşelătoare, doar doar o reuşi să ajungă deasuspra
oamenilor să slobozească bucata de munte pe capetele lor. Mai
abil, duhul Ceahlăului a reuşit să lovească cu spada peste
ghearele căpcăunului şi uriaşa stâncă a căzut în afara satului, pe
malul Bistriţei, acolo în locul unde o vedem şi astăzi. iii
În ceea ceprivește realitatea ce a înconjurat stânca în
ultimii zeci de ani, am aflat câte ceva de la bunicul meu. Numele
lui este Aborșei Vasile și a văzut lumina zilei în primăvara anului
1938, într-o căsuță mică de lângă Piatra Teiului, situată pe atunci
în satul Poiana Teiului, în centrul comunei cu același nume și
înconjurată de cele mai importante clădir: biserica, școala și
primăria. Aici și-a petrecut copilăria, adolescența și o parte din
tinerețe. S-a jucat lângă Piatra Teiului, s-a ascuns în scobitura
din piciorul ei. A fost copilul care vindea lumânări în fiecare
duminică și sărbătoare în bisericuța satului, și care crescând a
devenit dascăl în aceeași bisericuța. A mers la școala din sat și
a alergat pe malurile Bistriței urmărind plutele care treceau la
vale pe luciul apelor limpezi ale râului ce brăzda satul. În primii 5
ani de viață atmosfera din satul de munte a fost una calmă, viață
își urma liniștită cursul ei, oamenii erau ocupați cu îndeletnicirile
de bază ale zonei, cresterea animalelor, cultivarea pământului și
exploatarea forestieră (plutăritul). Timpul părea să fie răbdător cu
acest colț de rai din mijlocul munților. Dar în vara anului 1944
totul urma să se schimbe într-un mod radical. Bunicul își
amintește că tatăl a fost luat pe front, iar mai apoi au fost anunțați
să își părăsească casele. Împreună cu mama și bunicii și-au luat
câteva haine, puțină mâncare și au trecut de cealaltă parte a
Bistriței în satul Poiana Largului, unde urmau să stea o
săptămână, ca mai apoi să se mute în satul Roșeni. Toate căile
de acces au fost blocate, podurile au fost dinamitate, întrerupând
relațiile cu Piatra Neamț și Broșteni. Cele două dealuri, de o parte
și de alta a satului, s-au transformat în fronturi.Pe unul erau rușii
(Muntele Hangului) iar pe celălalt nemții (Comarnic-Surtuc).
Satul a fost ocupat, s-a amplasat cazarma. Bucătăria era pe
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ogorul preotului, acolo fiind duse toate animalele găsite prin
gospodăriile oamenilor pentru a fi sacrificate. Punctul sanitar a
fost amplasat în casa bunicului. Pe atunci era doar un copil dar
experiența războiului l-a marcat. Și astăzi se mai întreabă unde
dispăreau sutele de morți pe care îi vedea dimineața pe front. Își
amintește cu tristețe că, toamna, după ce satul a fost eliberat și
oamenii s-au putut întoarce, nu au mai găsit nimic, curtea era
goală, cei doi cai fuseseră luați pe front împreună cu tatăl, iar boii
și celelalte animale
au fost sacrificate de
La strămutarea caselor
către soldați.
Încet,
încet
oamenii au început
să își reia viața.
Războiul
s-a
încheiat, tatăl s-a
întors de pe front,
dar nimic nu mai era
ca înainte în satul de
lângă Piatra Teiului,
iar soarta mai avea
rezervate și alte
nenorociri. Anul 1946 a fost unul foarte secetos iar ca urmare, în
anul 1947 a fost foamete, mulți oameni murind și în această
perioadă. Bunicul își amintește că oamenii luau ce aveau prin
case și plecau în Banat cu ,,Trenul Foamea”, un tren în care
nimeni nu te întreba de bilet. Acolo făceau schimb și luau
alimente. De parcă soarta nu a fost suficient de crudă cu băiețelul
din căsuța de lângă Piatra Teiului, când avea doar 9 ani, bunicul
a rămas orfan de tată, în urma unui tragic accident de muncă în
pădure.
Timpul a trecu cu bune și rele peste oamenii din satul dintre
munți. Viața a început să intre pe un fagaș normal.Copilul rămas
orfan era acum un tânăr de 20 de ani.
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În anul 1958 s-a dat un anunț care avea să schimbe radical
soarta oamenitor din zonă. Urma să se construiască barajul de
la Bicaz, iar satele trebuiau strămuțate. Între 1958 și 1960 a
urmat strămutarea. La început au plecat doar cei care au vrut, iar
în ultimul an au fost scoși cu forța. În ultimul an de strămutare,
când bunicul avea 22 de ani, armata a stricat casa, au pus
bârnele în căruță și
le –au cărat în satul Călucăreni. Un sătuc
mic, cu o mână de oameni. Aici a luat-o de la zero, puțin mai
departe de umbra Pietrii Teiului în care a stat atâția ani și de care
îl leagă amintirile copilăriei. Și-a întemeiat o gospodărie și o
famile. Astăzi, la 79 de ani este înconjurat de soție, copii, nepoți
și chiar un strănepot. Acesta este pe scurt povestea de viață a
unui om care a trăit lângă Piatra Teiului și a satului din
apropierea ei.

Martoră a vieții acestei comunități, de la apariția primilor oameni
care și-au facut casele în această vale străjuită de munți și până
la strămutarea lor, stânca este astăzi înconjurată de apă, fiind
situată în cuveta lacului de acumulare Izvorul Muntelui.
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În funcție de nivelul lacului piciorul acesteia, cândva
înconjurat de tinerii prezenți la hora satului, acum este cuprins
de apă. Însă, în perioadele secetoase lacul scade iar aceasta
poate fi admirată în toată splendoarea ei și chiar atinsă, pentru
că după cum spunea Alecu Russo ,,când i-ai pipăit cu mâna
cremenea dintr-o bucată, în crăpăturile căreia vremea a aruncat
un fel de mușchi gălbui, rămâi tăcut și mic în fața mărețului uriaș;
ai de-a face parcă cu una din stâncile scăpate din mâinile titanilor
trăsniți”iv.
Pentru că vârful ei a fost încununat de o mlădiță de tei, dar
și pentru că în apropierea ei se afla o poiană cu tei, de unde și
numele comunei în centrul căreia se afla, stânca a fost numită
Piatra Teiului, făcând să se uite o dată cu trecerea timpului,
numele de Piatra Dracului- nume provenit din legendele locale.
Legat de această mlădiță de tei, de la Alecu Russov aflăm o
legendă ce vorbește despre un cioban vrednic de pe aceste
meleaguri catre și-a pus în gând să scape stânca din ghearele
necuratului. Omul și-a luat baltagul, câteva merinde pentru o
săptămână și a plecat în pădurile de la șes, de unde a adus o un
pui de tei, care nu se afla prin aceste locuri. După ce a doborât
brazii care înconjurau stânca, a urcat pe vărful acesteia și a
răsădit teiul. Mlada a prins rădăcini dar de atâtea veacuri nu a
mai crescut, a rămas la fel de mică.
În pofida vechii denumiri, astăzi putem vedea arborat în
vârful stâncii simbolul creștin. Crucea a fost montată în primii ani
după revoluție, când Dorel Rusu, fost primar al comunei Poiana
Teiului, după ce s-a sfătuit cu preotul paroh Vasile Păvăleanu , a
dispus montarea acesteia tocmai pentru a alunga duhurile rele.
Această hotărâre a fost luată și ca urmare a faptului că în
anul 1949 Piatra Teiului a fost locul unui tragic accident. Vasile
Aborșei, își amintește cum învățătorul Pristavu, în urma unui
pariu pus cu niște oameni din zona Sucevei, pe un butoi de bere
și 300 de lei, a urcat pe stâncă, dar când mai avea puțin până în
vârf s-a prins de un arbust crescut în stâncă, acesta s-a desprins
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iar învățătorul a căzut dându-și ultima suflare sub privirile
neputincioase ale martorilor.
Indiferent de originea ei, Piatra Teiului va rămâne mereu
în același loc, ca un străjer tăcut, martor al evenimentelor ce au
fost și ale celor ce vor fi, veghind mereu acolo unde se întâlnesc
cele patru drumuri între munți și unde Bistrița obosită se
odihnește în apa liniștită a lacului. Câte s-au petrecut în jurul ei
de-a lungul atator mii de ani, doar stânca le știe și de ar putea
vorbi cine știe cat de multe ar avea sa ne spuna. Noi ca simpli
muritori nu putem ști decât ce s-a transmis prin viu grai dintr-o
generație în alta sau ce păstrează în scris paginile îngălbenite de
timp ale cărților. Încă mai sunt câțiva bătrâni care povestesc
legenda preluată de la bunicii lor menținând astfel vie acea latura
fantastică a poveștii și câțiva care ne mai povestesc întâmplările
întâmplările petrecute în jurul ei. Din păcate există riscul ca odată
cu ei să dispară și credință în tot ceea ce este supranatural iar,
stânca singuratică care a stârnit imaginația atâtor generații de
oameni să rămână un simplu bloc de calcar. Este datoria noastră
să preluăm de la bunici legendele cu tot farmecul lor și să le
ducem mai departe, păstrând vie lumea fantastică la hotarul
căreia se află stânca. Să nu lăsăm să dispară legenda Pietrii
Teiului asa cum a dispărut satul din jurul ei. Noi toți, avem nevoie
să păstrăm puțin din farmecul acelor vremuri în care oamenii mai
credeau în fantastic, în existența acelor forțe mai presus de noi,
capabile să facă lucruri ce nu pot fi explicate din punct de vedere
rațional.
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