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CUVÂNT ÎNAINTE
„Biblioteca Văii Muntelui” a continuat, firesc, prin
„Biblioteci nemţene”, o extindere a unui proiect cu mare impact
în lumea bibliotecilor publice nemţene şi cu mare valoare
culturală pentru o regiune, Valea Muntelui, de multe ori vitregită
prin depărtarea de oraşele judeţului, de centrele politice,
administrative etc.
A venit rândul şi altor biblioteci publice nemţene să-şi
aducă obolul pentru valorificarea patrimoniului cultural local, cele
din zona Romanului, din împrejurimile Târgului-Neamţ, din jurul
Pietrei. Cultura locală ne este prezentată prin cuvânt, prin
fotografie, prin film. Acest volum cuprinde micro-monografii
locale şi comunicări ştiinţifice sau de popularizare pentru
simpozionul care va încheia acest proiect, cu dublă prezentare:
la Grinţieş şi la Crăcăoani. Contributorii sunt de la Bâra până la
Borca, de la Podoleni la Văratic, de la Tazlău la Timişeşti, un
judeţ care se întregeşte prin bibliotecarii săi.
Volumului acestuia se adaugă celui dedicat unor
evenimente, îndeletniciri, edificii sau altor valori culturale locale
şi unei reviste a bibliotecarilor, dar nu numai, cu exemple de bune
practici sau activităţi deosebite din cadrul comunităţii.
Ne dorim ca rolul bibliotecarului să fie tot mai important,
tot mai vizibil. Acesta a fost şi unul dintre motivele care au
generat acest proiect. Ne dorim ca el să devină o tradiţie şi
implicarea să fie de la an la an tot mai mare, prin autorităţile
locale, prin voluntari, prin ong-uri, prin şcoli cu elevii şi dascălii
lor. Judeţul Neamţ are atâtea de oferit şi depinde de noi să-i
punem patrimoniul cultuural în valoare…
Monica Dieaconu, asistent manger proiect,
bibliotecar Grinţieş
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BICAZ- ORAȘUL MĂRII DINTRE MUNȚI
Orașul Bicaz se află
situat la poalele Muntelui
Ceahlău,
la
intersecția
drumurilor naționale care duc
spre Piatra Neamţ (26 km),
spre Durău (50km) sau spre
Lacul Roşu (30km). Așezat la
o altitudine de 432 m și la
confluența râului Bicaz cu
râul Bistrița, orașul Bicaz este
străjuit de munți împăduriți
ca: Sima – 1147 m, Bâtca
Stegea – 1316 m și Cosmița
– 1014,5 m.
Bicazul a fost o așezare rurală, cu o vechime de peste
400 de ani, care a devenit cunoscută începând cu anul 1951
când s-au demarat lucrările de construcție a barajului Bicaz.
Astfel, satul de munte a devenit o colonie muncitorească formată
din mii de oameni din întreaga țară, care au fost aduși in zonă de
regimul comunist, pentru a contribui la ridicarea Hidrocentralei şi
a Lacului de acumulare. În anul 1952 se înființeaza Fabrica de
Ciment Bicaz necesară asigurării cantitaților mari de ciment
pentru construcții, iar în anul 1979, se va înființa a doua linie de
fabricație prin Fabrica de Ciment Tașca-Bicaz, complexul
denumit „Combinatul de Lianţi şi Azbociment Bicaz”, care a
devenit cel mai mare producător de ciment din tară la acea
dată.În anul 1960, o dată cu terminarea lucrărilor la baraj și la
Hidrocentrala “Stejaru”, Bicazul a fost declarat oraș.
Astăzi, orașul Bicaz se întinde pe o suprafata de 144 de
km2, deține patru sate în administrare: Izvoru-Alb, Izvoru
Muntelui, Potoci și Secu și are sub 9 mii de locuitori.
Din punct de vedere economic, populația orașului se
ocupă cu exploatarea și prelucrarea lemnului, a cimentului,
creșterea animalelor, agricultura, comerț, turism și agroturism.
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Cea mai mare fabrică din zona este fosta “Moldocim”
deținută de compania germană Heidelberg Cement care se
ocupă cu valorificarea marnelor și calcarelor din cariere.
În ultimii ani, administrația locală se implică în dezvoltarea
din punct de vedere turistic a zonei, în special în satele Izvoru
Muntelui și Potoci. Astfel ca, o destinație atractivă pentru
agrement o reprezintă lacul “Izvoru Muntelui”, fiind singurul lac
din țară situat într-o localitate de munte în care se sărbătorește
la data de 15 august Ziua Marinei. Lacul are o adancime de 100
m și poate fi admirat în zilele senine de pe Vârful Toaca al
masivului Ceahlău. În apropiere se află masivul Ceahlău cu 3
trasee de drumeție ce pleaca din Izvoru Muntelui și Cheile
Bicazului, deasemenea cu numeroase trasee de drumeție.
Prin așezarea sa geografică orașul Bicaz reprezintă
punctul de acces spre o mare parte din obiectivele turistice ale
judetului Neamț, și anume: lacul Izvoru Muntelui (5 km), Masivul
Ceahlău, Peştera Tosorog (24 km), Peștera Munticelu (26 km),
Cheile Bicazului si Cheile Șugăului (25 km), Poiana Teiului și
Valea Tarcăului, ruinele Palatului Cnejilor sau Mănăstirea
Buhalnița (ctitorită în 1627), statiuniunea Durău și altele
– Muzeul de Istorie Bicaz – funcționează în clădirea
fostului Teatru Sătesc, construită în 1909 după planurile
arhitectului Carol Zane. Muzeul găzduiește expozitia
permanentă a „Doamnei acuarelei românești”- Iulia Hălăucescu.
– Barajul Bicaz – construit între anii 1950-1960 se prezintă ca un
adevărat munte artificial, având o lungime de 435 m, înălțime de
127 m și o lățime la bază de 119 m care unește Muntele
Gicovanu cu Obcina Horștei.
– Lacul Izvoru Muntelui – este cel mai mare lac artificial amenajat
pe râurile interioare din România ca urmare a construirii barajului
hidroenergetic cu o lungime de 40 km.
– Portul Bicaz – amenajat pe lacul Izvoru Muntelui este locul de
unde se pot face mini-croaziere cu vaporașul sau se pot închiria
bărci, șalupe și hidrobiciclete.
Cazare:
Orașul Bicaz alături de satele din subordine oferă o gama largă
de posibilități de cazare la http://www.viziteazaneamt.ro/cazareneamt/cazare-bicaz/
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Condițiile naturale ale zonei au favorizat dezvoltarea
așezării umane, istoria locului întinzându-se în timp pe o prioadă
apreciabilă până spre paleolitic. Cercetările arheologice au
descoperit pe terasa de la confluiența Bicazului cu Bistrița urme
de viață din epoca de piatră. Bicazul a fost la început un sat,
menționat pentru prima dată într-un hrisov din 12 august 1611,
sat format pe moșia Mănăstirii Bisericani. În1855 Mănăstirea
Bisericani obține un hrisov de întemeiere a unui târgușor
comercial care a ființat în realitate între actualele localități Bicaz
și Tașca. Bicazul a devenit domeniu regal în anul 1884
evenimentul fiind legalizat prin Decretul nr. 1789/9 iunie 1884,
semnat de regele Carol I. În timpul refugiului din primul război
mondial, regele Ferdinand I a stat o perioadă la Bicaz, aici
primind veștile despre victoriile de la Mărășești, Mărăști și Oituz.
Apoi, Ignacy Moscicki, președintele Poloniei, și o parte a
guvernului au fost cazați la domeniul bicăjean după ce a fost
nevoit să fugă din țara ocupată de Germania nazistă în 1939.
Construcția barajului de pe râul Bistrița ăi a fabricii de ciment au
condus la impulsionarea dezvoltării așezării, astfel, în anul 1960
Bicazul a devenit oraș. În prezent această așezare urbană
numără peste 8000 de locuitori, iar ca preocupări economice,
populația este antrenată în industria cimentului, exploatarea și
prelucrarea primară a lemnului, construcții, activități comerciale,
creșterea animalelor și cultivarea pământului, prestări servicii și
în activitatea turistică și agroturistică.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, Bicazul era o comună
rurală inclusă în plasa Piatra-Muntele a județului Neamț, formată
din satele Bicaz, Chițirig, Capșa, Cârnu, Cheile-Bicazului,
Crasna, Fârțigu, Floarea, Fundu Bicazului, Gura Bicazului,
Hamzoaia, Izvoru Muntelui, Mărceni, Neagra, Poiana Corbului,
Secu, Tașca și Ticoș, având o populație totală de 2416 locuitori.
În comună funcționau șase mori, opt fierăstraie, o școală și patru
biserici. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna ca
reședință a plășii Muntele a aceluiași județ, având 2550 de
locuitori în satele Ața, Bicaz, Capșa, Cârnu, Chișirig-Neagra,
Ciungi, Hămzoaia, Izvoru Muntelui, Poiana Cârnului, Secu,
Tașca, Ticoș, Floarea și în cătunul Mărceni. În 1931, câteva sate
din comună au fost desprinse pentru a forma comuna Tașca,
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comuna Bicaz rămânând cu satele Bicaz, Capșa, Cârnu, Ciungi,
Izvoru Muntelui, Mărceni și Poiana Cârnului.
În 1950, comuna a fost arondată raionului Piatra Neamț
din regiunea Bacău. Un an mai târziu, au început lucrările de
construcție a barajului și implicit amenajarea lacului de
acumulare Izvoru Muntelui. Satul din munte a devenit mai întâi o
colonie muncitorească, apoi un mic oraș, cu cartiere de blocuri
de locuințe, școli, biblioteci, muzeu. Lucrările la baraj s-au
încheiat în 1960 și atunci a intrat în funcțiune și hidrocentrala de
210 MW „Stejaru”. În același an, comuna Bicaz a primit statut de
oraș raional; au fost desființate cu această ocazie satele Bicaz
Centru, Cojușna, Piatra Corbului, Cârnu, Poiana Cârnului,
Gavrileșceni și Ruseni. În 1964, localitatea componentă Ciungi a
primit numele de Cartierul Nou. În 1968, orașul a revenit la
județul Neamț, reînființat; tot atunci au fost desființate localitățile
componente Mărcenii și Cartierul Nou, comasate cu localitatea
Bicaz, iar orașul a primit și satele Izvoru Alb, Potoci și Secu ale
comunei Izvoru Alb, desființată.
Ca obiective turistice ce merită a fi vizitate, menţionăm:
Muzeul de Istorie Bicaz.
Barajul Bicaz.
Lacul Izvoru Muntelui - Bicaz.
Portul Bicaz.
Ziua orașului Bicaz se serbează la 26 octombrie, de Sfântul
Dumitru. Bicazul este singura localitate de munte unde se
sărbătoreşte „Ziua marinei”. Patronii spirituali ai oraşului sunt Sf.
Dumitru şi Sf. Gheorghe.
Unele din atracțiile zonei sunt clădirile fostului Domeniu al
Coroanei , actualul sediu al Primăriei Orașului Bicaz și
Teatrului Regal, în prezent sediu al Muzeului de Istorie. Palatul
Domeniului Coroanei a fost un loc istoric, în spațiul acestuia, ani
de-a rândul familia regală a României găsindu-și aici loc de
refugiu și odihnă. Datorită așezării geografice, într-o zonă cu
climat aparte, precum și interesul de sediu strategic, palatul a
avut de îndeplinit un rol important, atât în timp de restriște, cât și
de pace. Conjunctura social-politică din acea perioadă a făcut
posibilă derularea de fapte de o mare importanță legate de istoria
vremii. În anul 1918, Guvernul a propus familiei regale a
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României retragerea temporară la Bicaz, pentru mai multă
siguranță, până la încheierea războiului. Regele Ferdinand a
acceptat ideea și împreună cu regina Maria, principesele
Mărioara, Ileana , Elisabeta și principele Nicolae, au poposit
pentru prima data la Bicaz, în iulie 1918. Familia regală se
instalează în clădirea palatului, în spații destul de restrânse,
ocupând camerele de la etaj. De remarcat că în cursul verii
anului 1918 la reședința regală de la Bicaz, s-au pertecut o
multitudine de evenimente deosebite:
- aniversarea zilei onomastice a reginei Maria, la data de 22 iulie,
la care au patricipat pe lângă alți invitați și primul ministru
Alexandru Marghiloman;
- aniversarea zilei de naștere a regelui Ferdinand, pe data de 11
august, la care a fost present întregul guvern sosit de la Iași;
- aniversarea a 43 de ani de la naștere a reginei, la 16 octombrie;
La Bicaz obișnuia să poposească în scurte vizite și Prințul
Carol, viitorul rege al României. În contextul în care aliații
Antantei începuseră să obțină numeroase victorii pe frontul de
luptă, în țară speranțele românilor creșteau, iar presiunile
exercitate de guvernul germanofil scădeau în mod vizibil. În
aceste momente cruciale pentru țară, familia regală a considerat
că a sosit momentul să se întoarcă la Iași, de unde să conducă
ostilitățile, motiv pentru care pe data de 10 noiembrie 1918
părăsește definitiv palatal de la Bicaz. Este consemnat totuși
prezența reginei mamă, Elena în anii 1938 și 1939 împreună cu
fiul ei, prințul moștenitor Mihai.
În toamna anului 1939 la palatul din Bicaz, a fost găzduit
ca refugiat președintele Poloniei, Ignacy Moscicki.
Tofan Elena, bibliotecar, Biblioteca „Mihai Eminescu” Bicaz
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BIBLIOTECA MIHAI EMINESCU BICAZ, BRANDUL CULTURAL AL URBEI DE SUB BARAJ
Biblioteca publică constituie una dintre instituţiile cu rol
esenţial în devenirea cultural-spirituală a comunităţii locale.
Stochează şi prelucrează informaţii punându-le, mai apoi, gratuit
la dispoziţia celor interesaţi. Biblioteca Mihai Eminescu Bicaz
este conform statutului unei astfel de instituții, una modernă,
grație atât programului de modernizare a bibliotecilor publice,
Biblionet, cât și grijei administrației locale de a investi în viitorul
aceasteia. Biblioteca este dotată cu cele necesare bunei
funcționări și are menirea de a trezi în sufletele tinerilor, și nu
numai, dorința de a se apropia de carte, de lectură, comunicare
și implicare în viața comunitară. Privită doar din aceste câteva
considerente, se poate afirma justificat că biblioteca publică este
suficientă sieşi, dar mai cu seamă beneficiarilor săi reali şi
potenţiali. Instituția bicăzeană își are rădăcina în primul raft cu
cărți pentru public, ce a tronat, grație măsurii emise de Ioan
Kalinderu, membru al Academiei Române și adminstrator al
Domeniilor Coroanei, în Teatrul Sătesc Bicaz, sub auspiciile
Societății Culturale Ioan Kalinderu. Deși, era definită ca
bibliotecă a Domeniului Coroanei Bicaz, adresabilitatea fondului
de carte și publicații, mai precis reviste, era publicul de rând, care
prin intermediul specialiștilor își lărgeau orizontul cultural, având
acces la sfaturile agricole, sanitare și economice.
Una dintre publicațiile de mare interes pentru public era
„Revista Pădurilor” redactată la acea vreme de silvicultori de
renume. Primul raft de carte avea să devină în timp baza de
plecare a Bibliotecii Comunale Bicaz, iar din 1960 a Bibliotecii
Orășenești. Instituția avea să-și afle sediul într-o locație
aparținând ca anexă fostului Domeniu al Coroanei, iar din 1974
într-un spațiu al fostului sediu al DGH – Bicaz. Drumul sinuos al
instituției a coincis cu activitatea specifică unei biblioteci –
achiziția științifică de publicații, activitatea relațiilor cu publicul și
diseminarea de informații și organizarea fondului de publicații
pentru accesul publicului.

11

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Deasupra acestor activități de rutină, biblioteca a
organizat un număr important de manifestări având ca invitați
oameni de seamă ai culturii române. Asta mai ales ca urmare a
condițiilor nou create din 2006, prin mutarea instituției într-un
sediu mult mai primitor, agreat și accesibil publicului de
bibliotecă. Primenirea instituției și aducerea acesteia la ceea ce
presupune o bibliotecă a secolului XXI, a însemnat modernizarea
acesteia și dotarea cu tehnică modernă, inclusiv cu computere,
care să permită accesul la internet. Ca urmare a prestigiului
câștigat în timp, administrația locală a hotărât să de-a nume
bibliotecii, din noiembrie 2014 instituția având ca patron spiritual
pe marele poet Mihai Eminescu. Aceasta a atras după sine o altă
măsură, avându-l ca inițiator pe
primarul orașului Nicolae Sălăgean,
aceea de a fi amenajat în spațiul din
fața bibliotecii a unui modern
complex arhitectural incluzând
bustul lui Mihai Eminescu, autori
fiind arhitectul Laurențiu Dumitrașc
și sculptorul Lucian Tudorache,
oameni ce și-au legat prin creațiile
lor numele de orașul Bicaz și a sa
bibliotecă publică.
Revenind la personalitățile
culturale ce au călcat pragul
instituției întru înaltă cultură, parte
dintre acestea vor fi întâlnite de Măria Sa Cititorul între coperțile
primului număr al Caietelor Orașului Mării dintre Munți, care se
dorește până la urmă o lucrare veșnic vie anexată în timp
Monografiei Orașului Bicaz. La cele cuprinse în lucrare se
adaugă și cele ale scriitorului și istoricului creștinismului timpuriu,
Cristian Bădiliță. prof dr. Constantin Parascan, ale poeților
ardeleni Ionel Simota și Mihaela Aionesei și lista ar putea
continua. Nu putem trece cu vederea interesul tinerei generații
pentru bibliotecă, din cel puțin două motive, cel de socializare și
de informare, instituția noastră găsind noi forme de a veni în
sprijinul copiilor și tinerilor.
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Nu întâmplător secția pentru copii este călcată zilnic de
școlari pentru a-și face temele, instituția publică bicăjeană
devenind un fel de after school fără vreo taxă.
Tot aici copiii învață lucruri noi de utilitate practică mai cu
seamă prin clubul de vacanță, care funcționează de ani buni în
incinta bibliotecii.
Biblioteca Mihai Eminescu Bicaz, așadar, este o instituție
modernă grație mai cu seamă programului național de
modernizare a bibliotecilor publice Biblionet, dar și datorită grijei
administrației locale de a investi în această instituție de interes
public. Biblioteca este dotată cu cele necesare bunei funcționări
și are menirea de a trezi în sufletele avide de cunoaștere ale
tinerilor, și nu numai, dorința de a se apropia de carte, de lectură,
comunicare și implicare in viața comunitară. Avem convingerea
că biblioteca publică bicăjeană fiind una modernă corespunde
nesesităților și intereselor diferitor grupuri de utilizatori, Internetul
aducînd plus valoare serviciilor prestate. Imaginea ideală a
bibliotecii noastre, dincolo de depozitar și valorificator de
informații pe suport clasic (carte), este că utilizatorul are acces la
valorile acumulate, are acces la căile de regăsire a informației
căutate, educă si formează abilitățile de căutare în lumea
informațională. Lectura îmbogățește viața, facilitînd educația și
autodezvoltarea individului, iar locul unde lectura este accesibilă
tuturor este biblioteca. Nevoia de comunicare este realizată prin
biliotecă, aceasta fiind poarta de acces la cultură și informație,
locul de însușire a artei mânuirii cuvintelor potrivite, brand-ul
bibliotecii fiind până la urmă CARTEA și INFORMAȚIA.
Ion Asavei, bibliotecar șef al Bibliotecii Mihai Eminescu Bicaz
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COMUNA GRINŢIEŞ – PE URMELE PLĂIEŞILOR
ŞI HAIDUCILOR LA HOTARELE MOLDOVEI
prof. Monica Dieaconu, biblioteca “Constantin Turcu”,
Grinţieş.
Comuna Grinţieş este o aşezare situată în mijlocul
Carpaţilor Moldo-Transilvani, de-a lungul râului Bistricioara, fiind
timp de mai multe secole o localitate de graniţă, la hotarul
nedrept dintre Moldova şi Ardeal. Este o microdepresiune pe
cursul inferior al Bistricioarei, cu satele întinse de o parte și alta
a râului și a afluenților săi: Grințieșul Mare, Bradu, Grințieșul Mic.
Încă este acoperită în majoritate de păduri, în special de brad și
fag, dar și de amestec. Teritoriul ei face parte din Munții Bistriței,
care are vârful Grințieșul Mare la hotarul ei nordic, cu 1758 de
metri și, de asemenea, vârful Măgura, cu 1548 m, iar la sud,
dincolo de apa Bistricioarei, teritoriul este cuprins geografic în
cadrul Masivului Ceahlău. Fauna este specifică zonei și amintim
numărul mare de urși, de mistreți, de asemenea, cocoșul de
munte, ce își face „bătăile” în muntele Grinţieşului sau Hurduga.
Fiind o localitate de munte, comunităţile umane s-au
format mai târziu, datorită condiţiilor mai puţin prielnice pentru
agricultură. Cu toate acestea, urme ale locuirii au fost datate încă
din epoca paleoliticului, aparţinând celei de-a doua vârste a
aurinagcianului (menţionăm uneltele microlite descoperite de
profesorul Constantin Panţiru şi elevii Şcolii Grinţieş pe terasele
de la Pârâul lui Oloi, satul Bradu şi Lutărie-Frasinu, satul Poiana,
cercetate şi de arheologii „Şantierului Bicaz” conduşi de C.
Nicolăescu–Plopşor şi care au descoperit urme identice şi în alte
comune ale regiunii: Ceahlău, Hangu, Poiana Teiului)1.
Mărturii arheologice aparținând neoliticului sau epocii
bronzului nu s-au descoperit pe teritoriul comunei Grinţieş, dar
au fost aflate în alte localităţi vecine de pe valea Bistricioarei şi
menţionăm vârfurile de săgeţi de piatră aparţinând unor vânători
Vezi pentru aceasta C.S. Nicolăescu-Plopşor şi colab., Şantierul arheologic
Bicaz, în „Materiale”, 1959, V, pp. 59-79
1
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itineranţi swiderieni de la locul numit „La Scaune”, 1350 m pe
Ceahlău (cea mai înaltă staţiune epipaleolitică din Europa) sau
armele şi uneltele descoperite la Tulgheş datând din epoca
bronzului (astăzi judeţul Harghita).
Epoca dacică nu este reprezentată arheologic pe teritoriul
comunei noastre, dar, acest fapt se poate datora unor
insuficiente cercetări; în localităţi învecinate (Hangu-Cetăţica şi
Cetăţuia) s-au aflat urme ale locuirii carpice (arheozoologice,
specifice unor comunităţi de vânători)2.
„Evul Mediu întunecat” a oferit destul de puţine informaţii
privind devenirea istorică a românilor la nivelul întregului teritoriu
locuit de către ei, cu atât mai puţine sunt ele pentru o regiune
montană situată departe de marile căi de comunicaţie (în special
comerciale) ale timpului. Dar, aşa cum bine o ştim, în perioada
marilor migraţii şi până la formarea statelor feudale româneşti,
românii şi-au aflat în munţi şi codri refugiu şi adăpost, iar atunci
când vremurile au devenit mai sigure s-au îndreptat către locurile
mai prielnice agriculturii, în munţi au rămas păstorii. Astfel, în
această regiune, primele comunităţi au fost de păstori care au
rămas în munţi cu turmele şi cirezile lor, profitând de păşunile de
munţii Ceahlău, Grinţieş, Budacul, Baicul etc. O mărturie a
continuităţii locuirii pe aceste locuri este dată şi de toponimia
acestei regiuni, denumiri ale unor locuri, munţi, dealuri, ape,
poieni sunt menţionate din documente de la Alexandru cel Bun,
Ilie Muşat Vodă, Ştefan cel Mare şi urmaşii lor. Trebuie să
menţionăm faptul că întreaga regiune (care cuprindea şi teritoriul
comunei Grinţieş) făcea parte din aşa numita Ţară a Hangului şi
locuitorii ei erau numiţi în cronici şi documente hangani.
Locuitorii regiunii erau păstorii domneşti sau ai
mănăstirilor, călugării şi sihaştrii, care au ales aceste locuri aflate
în munţi, departe de drumurile comerciale ale Moldovei, plăieşii
şi străjerii graniţei cu Transilvania, tăietori de lemne şi plutaşi. Ei
au format mici comunităţi în poienile şi curăturile pe care le-au
făcut de-a lungul Bistriţei şi Bistricioarei, ei fiind cei care au oferit
zonei o bogată toponimie, înregistrată de documentele de
cancelarie ale vremii şi cele mai multe dintre ele cunoscute şi
Gh. Bichir, Cultura carpică, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976, p. 19

2
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astăzi. Primul toponim de pe teritoriul comunei Grinţieş prezent
într-un document medieval este oronimul Hurduga, consemnat
într-un document de la 1437, din timpul lui Ilie-Muşat, o hotărnicie
a mănăstirii Neamţ3. Preotul arheolog Constantin Matasă, un fiu
al acestor locuri (era originar din satul Răpciuni, la poalele
Ceahlăului), sublinia faptul că regiunea montană a judeţului
Neamţ, aflată în partea de apus, nu a fost locuită intens din
vechime, totuşi a înflorit şi aici, ca peste tot întinsul Carpaţilor „o
intensă viaţă pastorală”, continuată de băştinaşi din neam în
neam. Ciobanii şi sihaştrii au fost cei care au constituit elementul
uman, care, legat de aceste locuri, a dat bogăţia de numiri ce ni

s-a păstrat4.
Teritoriul comunei Grinţieş de astăzi a aparţinut în
vechime mai multor stăpâni, laici sau ecleziastici, în Evul Mediu

Catalogul Documentelor Moldoveneşti, vol. I, Bucureşti, 1957, p. 24
C. Matasă, Câmpul lui Dragoş.Toponimie veche şi nouă din judeţul Neamţ,
Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943, p. 8
3
4
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fiind numeroase disputele între mănăstiri şi boieri, procesele
nesfârşite şi chiar conflictele, multe dintre ele violente.
În secolul al XV-lea, acest domeniu situat la graniţa cu
Transilvania a fost în întregime domnesc, dar prin danii
succesive el a intrat în posesia mănăstirilor, atât cele mari ale
Moldovei (Neamț, Bistrița), dar și a unor noi lăcașuri de cult
ridicate chiar în regiunea de la poalele Ceahlăului: Mănăstirea
Hangu-Buhalniţa, Mănăstirea Pionul, Schitul Cerebuc,
Mănăstirea Durău, Schitul Sofia. În veacul al XVII-lea, boierii
Cantacuzini devin stăpâni ai unor întinse teritorii pe domeniul
Hangului şi timp de aproape două secole îşi vor disputa moşiile
cu mănăstirile regiunii.
Toponimul Grinţieş se consideră că se datorează
termenului german „Die Grentze”, însemnând graniţă, dat de
către locuitorii austrieci din Imperiul habsburgic, care îşi întinsese
hotarele dincoace de „cumpăna apelor” (în 1792), încălcând
vechiul hotar al Moldovei lui Ştefan cel Mare şi astfel, la
Prisecani, în vestul comunei Grinţieş s-au instituit pichete de
grăniceri şi vamă, realitate care a durat până la 1918.
Procesul de populare a acestor aşezări de pe valea
Bistricioarei a fost unul lent, dar continuu, strâns legat de
apropierea de Transilvania, fiind consemnate din vechime
legături comerciale, desfăşurate prin trecătoarea Prisecani.
Schimburile de populaţie de o parte şi cealaltă parte a Carpaţilor
se desfăşurau pe poteci, de cele mai multe ori ştiute doar de
localnici şi care erau numite „vama cucului”. Oierii transhumanţi
numiţi ţuţuieni erau o prezenţă sezonieră obişnuită şi mulţi dintre
ei s-au stabilit pe aceste locuri, când situaţia politică şi socială
din Transilvania nu le-a mai oferit posibilitatea de a practica
străvechea lor îndeletnicire. Au întemeiat sate noi ori s-au aşezat
în cele deja existente. Mai ales în secolul al XVIII-lea se
înregistrează un aflux tot mai mare de fugari care s-a aşezat în
sate ca Schit, Grinţieş, Galu, Cârnu,Tarcău, Izvorul Alb.
Ungurenii sunt bine primiţi de către autorităţi, dată fiind
densitatea redusă a populaţiei. Catagrafiile, începând cu cea din
1772, îi consemnează pe ardeleni, unii cu nume (deci cu
vechime), alţii cu porecla: bârsan, ungurean, sălăgean, almăşan
etc.
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Pe harta lui Dimitrie Cantemir realizată în 1717, dar
oglindind realităţi anterioare anului 1711, apar doar satele Hangu
şi Schit5. În catagrafiile şi hărţile ridicate de către statele majore
ruse sau austriece la sfârşitul secolului al XVIII-lea nu apare
numele comunei Grinţieş, fiind încă parte a comunei Hangu.
Catagrafia din anul 1774, primul mare recensământ al Moldovei
menţionează locuitorii birnici ai comunei Hangu, 232 la număr în
care sunt incluşi şi locuitorii de pe valea Bistricioarei, din Grinţieş.
Şi următoarele catagrafii consemnează apartenenţa satelor
Grinţieşului la moşia Hangu, astfel în 1803 ele aparţineau
vornicului Toderaşcu Cantacuzino, iar în 1816, domniţei Ralu
Cantacuzino6.
Primele sate ale comunei au fost Bistricioara şi Grinţieşul
Mare. Tradiţia spune că pe la 1710, după războiul „curuţilor”, 16
familii de ardeleni au trecut munţii în Moldova şi s-au stabilit pe o
vale laterală, un afluent al Bistricioarei şi au ocupat la învoială cu
mănăstirile şi mai apoi cu cnejii, locuri necesare gospodăriei,
prestând în schimb unele munci sau slujind ca apărători în caz
de primejdie. Ca o mărturie a creşterii numărului şi puterii
economice a locuitorilor din Grinţieşu Mare este construirea
bisericii cu hramul „Duminica tuturor sfinţilor”, încheiată la 1794
şi în pomelnicul ctitoricesc sunt amintiţi birnici prezenţi şi în
catagrafia anului 1774. Harta lui F.G. Bauer din 1774
menţionează primul sat al aşezării – Grinţieşu Mare, locuit de
ardeleni7.
Satele comunei Grinţieş au cunoscut importante
modificări de-a lungul timpului. După cum am remarcat, primul
sat al comunei şi principala vatră a aşezării a fost Grinţieşu Mare,
unde s-a ridicat şi prima biserică, la sfârşitul veacului al XVIII-lea.
La jumătatea veacului următor, constatăm că preferinţa pentru
dealurile mai domoale sau văile laterale mai retrase pierde din
D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. I.V. Socecu, Bucureşti, 1909, Anexe
C. Cihodaru, Satele din regiunea Hangu-Bicaz, secolele XIV-XVIII, în
„Analele Ştiinţifice al e Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, tom XII1966, pp. 14-20
7
vezi pe larg D. Dieaconu, La poale de Ceahlău, oameni, locuri, fapte între
istorie şi legendă, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2006, pp. 34-56
5
6
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importanţă; astfel, cele mai multe gospodării sunt ridicate pe
malurile Bistricioarei, mai largi şi unde se puteau afla mai lesne
terenuri arabile. La 1864, s-a ridicat o nouă biserică, în satul
Poiana, mult mai mare, cu zid de piatră şi care arată creşterea
numerică a locuitorilor din acest nou sat, dar şi creşterea
economică a acestora. Harta ridicată de ofiţerii ruşi ai Marelui

Imagine din Grinţieş din 1928

Stat Major din anul 1835 menţionează toate satele şi cătunele
regiunii şi alături de Grinţieşu Mare şi Grinţieşu Mic apare pentru
prima dată şi satul Poiana, cu cca 60 de gospodării, un sat de
mărime mijlocie8, care în doar câteva decenii va deveni cel mai
important sat al comunei.
Alt sat al comunei a fost Grinţieşu Mic, situat lângă satul
Bistricioara, care după împroprietărirea din 1864 a intrat în
componenţa comunei Ceahlău, aşa cum este şi astăzi.
C.C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului al XX-lea, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 176
8
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Satul acesta apare pentru prima dată consemnat în harta
lui H. Von Otzelovitz, ofiţer austriac, din anul 1790, el menţionând
alături de Grinţieşu Mic şi Grinţieşu Mare alte 17 localităţi în
regiunea Hangu-Bicaz9, care denotă un proces demografic de o
mai mare intensitate, datorat în
ea mai mare parte
imigraţionismului ardelean.
Satul Bradu s-a format în partea de vest a comunei, spre
Tulgheş şi constituirea sa s-a datorat strămutărilor ce-au urmat
apariţiei Lacului de acumulare Izvoru Muntelui şi lui se adaugă
fostul cătun Moci, astăzi parte integrantă a satului Bradu. În
1853, este menţionat pentru prima dată cătunul Bradu, având
aproximativ 105 locuitori10. În satul Bradu s-a ridicat o biserică de
către locuitorii strămutaţi folosindu-se materialul lemnos al
bisericii demolate de la Gura Largului, comuna Poiana Teiului.
Cele mai multe dintre aşezările regiunii noastre s-au format la
început pe văi laterale sau culmile mai domoale, de aceea şi
primele sate ale Grinţieşului au fost situate mai departe de căile
principale de comunicaţie şi de unde se putea trece mai uşor
graniţa (spre exemplu, din capătul satului Grinţieşu Mare, în
amonte, se putea trece foarte uşor în Barasău, comuna Corbu,
astăzi judeţul Harghita, în mai puţin de trei ore). La început erau
sub forma unor cătune, cu casele risipite printre fânaţuri. Atunci
când s-a ajuns la o mai mare stabilitate politică şi s-au încheiat
nesfârşitele războaie ruso-austro-turce, au fost preferate văile
mai largi şi astfel au apărut satele Poiana şi Bradu. Casele au
devenit mai apropiate, situate lângă sursa de apă, râu sau pârâu,
în spatele gospodăriilor întinzându-se terenul arabil, atât cât locul
o permitea.
Împroprietărirea din anul 1864 a făcut ca multe dintre
casele situate pe culmi sau în poiene retrase să fie „coborâte”
lângă albia Bistricioarei, pe terasele mai joase şi astfel au apărut
„satele de vale” şi spre sfârşitul secolului al XIX-lea, satele „de

C. Cihodaru, Satele din regiunea Hangu-Bicaz…, p. 18
C.C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului al XX-lea, p. 176

9

10
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drum”, casele fiind răsfirate de-a lungul drumului ce făcea
legătura între Hangu şi Tulgheş.

Nuntă la Grinţieş pe la 1909

Conform catagrafiei din anul 1832, cele mai populate
localităţi erau Hangul şi Bistricioara, ultima numită deţinând
satele actualei comune Grinţieş şi care avea 262 locuitori.
Aparţinea cneazului Gheorghe Cantacuzino. Onomastica este
cea care ne arată provenienţa locuitorilor (cei mai mulţi dintre ei
fiind imigranţi care s-au alăturat autohtonilor): cei mai mulţi sunt
numiţi „ungureanu”, din „Ţara Ungurească” – Transilvania,
„vicovan”, din Vicov, Bucovina, „dornean”, din Ţara Dornelor,
„ciucan”, din Ciuc, „gheorghiu”, „gheorghian”, din Gheorghieni
etc.11

C. Panţiru, Grinţieş munte rotat, Ed. Panteon, Piatra-Neamţ, 1995, pp. 101116
11
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Creşterea numerică a locuitorilor din Grinţieş s-a datorat
atât sporului natural, cât şi mai ales prin imigrări, care s-au
desfăşurat atât din Transilvania, cât şi din Bucovina. Mai ales
după 1848, mulţi dintre românii transilvăneni participanţi la
mişcarea paşoptistă de frica persecuţiilor au trecut munţii, după
cum povestea un bătrân din satul Bradu, ce-şi amintea că
neamul său este aici „de când cu fugile, de la paşopt”.
Cantacuzinii sunt stăpânii teritoriului pe care astăzi se află
comuna Grinţieş până la jumătatea veacului al XIX-lea, când,
intraţi în faliment, au fost siliţi să părăsească aceste locuri şi
moşiile au intrat în posesia unei alte mari familii boiereşti –
Sturdza.
Alecu Russo, călător pe aceste locuri la 1839, descrie
satele şi curtea boierească şi Palatul Cnejilor, şi intră în vorbă cu
oamenii care îi descriu o relativă prosperitate şi o bună cârmuire
a cneazului Gheorghe Cantacuzino, interesat în exploatarea cât
mai judicioasă a domeniului său, folosind pe clăcaşii care cunosc
o perioadă de avânt economic şi de linişte12. Boierul stăpânea
mai multe sate dintre care enumerăm: Răpciuniţa, Izvorul Alb,
Schitul, Călugărenii, Grinţieşul, Bistricioara, Largul, Coroiul,
Boboteni, Audia, Gura Hangului, Stejarul, Dreptul. Dar, obosit de
o viaţă politică zbuciumată, de problemele familiei sale (l-a
îndurerat moartea timpurie a preferatei sale Aspasia) se retrage
la băi în străinătate lăsând fiilor săi administrarea moşiilor.
Urmează o perioadă de fast pentru curtea boierească de pe
pârâul Schit (Palatul Cnejilor şi conacul de la gura pârâului Schit),
dar una destul de grea pentru ţăranii de pe moşie. Dar, fastul
nobiliar deprins în Rusia i-a împins spre faliment, moşiile lor fiind
scoase la licitaţie. Moşia Bistricioara, parte a domeniului Hangu
a Cantacuzinilor a încăput pe mâna Smarandei Sturdza13.
Noi stăpâni au administrat aceste teritorii personal sau
prin interpuşi, mai ales la sfârşitul veacului al XIX-lea au apelat
şi ei la fenomenul arendăşesc şi astfel aceşti intermediari

Alecu Russo, Piatra Teiului, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1956, p. 300
C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol. III, Ed. Junimea, Iaşi, 1973,
p. 172
12
13
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interesaţi doar de câştiguri uşoare au făcut ca viaţa ţăranilor de
pe aceste moşii să fie tot mai grea.
Reforma agrară de la 1864 a antrenat mutaţii importante
pentru locuitorii Grinţieşului şi ei beneficiari ai împroprietăririi cu
terenuri expropriate din moşia Hangu şi din terenul comunal al
primăriei Bistricioara.
În Grinţieş şi Bistricioara au primit pământ în funcţie de
puterea de muncă 268 de familii14, dar foamea de pământ a
ţăranului încă nu a fost potolită. Şi acest fapt a fost dovedit de
marea răscoală ţărănească din anul 1907, cu cauze şi
consecinţe nefaste.
Tot din această perioadă datează şi începuturile
învăţământului public în Grinţieş, o consecinţă a operei
reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza. Această regiune a fost
văduvită de-a lungul secolelor de actul de instruire didactică,
puţini au fost cei care au putut învăţa ceva carte de la călugării
de la mănăstirile zonei şi în special de la cei de la Schitul
Cerebuc, ardeleni cu ştiinţă de carte15. Prima şcoală care s-a
fondat funcţiona într-o casă particulară din satul Grinţieşu Mic din
anul 1865. La 1890 este amintită şi o şcoală la Bistricioara, iar la
1910 este menţionată şi şcoala din satul Poiana Grinţieşului, care
va deveni cea mai importantă, dată fiind situarea ei în aşezarea
de reşedinţă a comunei16.
Primul război mondial a fost pentru români „războiul de
reîntregire naţională”. În august 1916, Armata a IV-a Română
condusă de generalul C. Prezan a forţat trecătorile pentru a trece
şi elibera Transilvania. Prin Grinţieş, pe valea Bistricioarei, prin
pasul Tulgheş-Prisecani, a trecut Divizia 14, care însă nu a fost
sprijinită de o ofensivă a armatelor ruse din Bucovina, ceea ce a
dus la retragerea românilor în faţa unei contraofensive austroungare, lupte violente desfăşurându-se pe teritoriul comunei la
M. Şurubaru, Aspecte ale înfăptuirii reformei agrare din 1864 în judeţul
Neamţ, în „Memoria Antiquitatis”, Piatra-Neamţ, XX, 1995, p. 294
15
C. Turcu, Preocupări de cultură regională, I, Tip. Asachi, Piatra-Neamţ,
1943, p. 9
16
M. Dinulescu, Grinţieş, aşezare montană pe valea Bistricioarei, Ed. Nona,
Piatra-Neamţ, 2007, pp. 17-18
14
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Pietrele Roşii, unde au murit peste 100 de soldaţi români şi mulţi
dintre ei au degerat de frig. O nouă contraofensivă română

Fruntaşii comunei la 1908

concentrată condusă de generalul Prezan a dus la întărirea
poziţiilor şi la stăpânirea şirului de munţi, dar înfrângerea de la
Turtucaia a provocat izolarea Armatei a IV-a şi la retragerea sa.
Valea Bistricioarei şi implicit şi comuna Grinţieş a devenit teatru
de război între români şi germani, astfel locuitorii civili au fost
refugiaţi spre Roman, mulţi dintre grinţieşeni fiind primiţi în
Grumăzeşti. În sate au rămas armatele ruse care n-au putut fi
izgonite decât în 1918 şi prezenţa lor a fost teribilă pentru
gospodăriile ţăranilor17.
Reformele realizate după război au influenţat benefic
viaţa locuitorilor din Grinţieş, mai ales reforma agrară a
guvernului Averescu, care a dus la exproprierea celor mai multe
dintre terenurile proprietate a lui M.D. Sturdza, primind pământ
ţăranii care aveau sub 5 ha.

C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol.
I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, pp. 254-266
17
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Cel de-al doilea război mondial a avut şi el consecinţele
sale nefaste pentru locuitorii de pe valea Bistricioarei, dat fiind
faptul că în 1940 se revenise la vecea graniţă de dinainte de
1918 şi după 23 august 1944, în această regiune s-au desfăşurat
mai multe lupte între armatele hortyste şi armatele române şi
sovietice, în special în zona Pietrele Roşii. Populaţia civilă a fost
silită să-şi părăsească gospodăriile şi, după cum povestesc
supravieţuitorii teribilelor evenimente, s-au refugiat în colibe în
vârful dealurilor, neputându-şi adăposti avutul şi casele şi
recoltele, vitele au avut puternic de suferit de pe urma
rechiziţiilor, tancurilor sau celebrelor „katiuşe” ruseşti.
După război s-a desfăşurat o nouă reformă agrară, care
a dus la lichidarea totală a proprietăţii familiei Sturdza în regiune.
Reforma a condus la mărirea suprafeţei arabile a gospodăriilor
existente şi de constituirea de gospodării noi pentru locuitorii fără
pământ, cei în principal vizaţi pentru împroprietărire au fost
combatanţii, soldaţi mobilizaţi în luptele împotriva Germaniei,
orfani şi văduve.
Colectivizarea şi naţionalizarea instituită de regimul
comunist nu a afectat într-o măsură deosebită pe locuitorii
comunei Grinţieş, acest fapt datorându-se suprafeţelor mici
deţinute de ţărani, dar şi fiindcă regiunea nu oferea condiţii
prielnice pentru agricultură şi deci nu prea îşi aveau rostul CAPurile, modul prin care locuitorii trebuiau să contribuie la
prosperitatea noii orânduiri fiind „cotele”, de cele mai multe ori
greu de îndeplinit.
Exproprierile care s-au făcut au vizat suprafeţele de
pădure deţinute de săteni şi, de asemenea, terenurile şi alte
bunuri ale ţăranilor consideraţi chiaburi. Odată cu revenirea la
democraţie, locuitorii din Grinţieş au devenit fericiţii proprietari ai
suprafeţelor de pădure pe care le-au deţinut ei sau înaintaşii lor
înainte de 1948, care au generat mutaţii semnificative, lemnul,
exploatarea şi prelucrarea lui devenind cea mai importantă
activitate economică a aşezării, dar totodată marchează
scăderea suprafeţei împădurite a comunei.
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Monumente istorice
Biserica de lemn din satul Grinţieşu Mare
Biserica de lemn din satul Grinţieşu Mare, cu hramul
„Duminica tuturor Sfinţilor”, ridicată într-o poiană de pe malul
pârâului cu acelaşi nume, este cel mai vechi monument de
arhitectură religioasă de pe cuprinsul comunei, declarat
monument istoric, menţionat în „Repertoriul bibliografic al
localităţilor şi al monumentelor medievale din Moldova”18.
Este biserica primei parohii din Grinţieş şi cea mai
importantă până la ridicarea bisericii din satul Poiana la 1864.
Despre vechimea ei vorbeşte pomelnicul ctitoricesc păstrat şi
astăzi în altar, scris cu litere chirilice de către pictorul bisericii
Teodosie Zugravul. Pomelnicul este datat 1794 şi apare sub
forma unui triptic scris şi pictat pe lemn de paltin şi enumeră pe
toţi cei care au contribuit la ridicarea acestei biserici. Citirea lui
ne arată faptul că acest sat şi această biserică s-au ridicat de
către români ardeleni, numiţi îndeobşte „ungureni”, care au fugit
din calea opresiunii, a catolicizării şi deznaţionalizării iniţiate de
împărăteasa
Maria
Tereza. Primul preot al
bisericii a fost Grigorie,
sosit împreună cu mai
multe familii din Ardeal, şi
care la început a susţinut
serviciul religios într-una
dintre case. Atunci când
locuitorii au fost destul de
numeroşi au purces la
ridicarea unui locaş de
cult, imigranţii ardeleni
alăturându-se autohtonilor în această necesară întreprindere.

N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi al monumentelor
medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 336
18
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Ca mai toate bisericile ţărăneşti de pe valea Bistriţei şi
Bistricioarei, ridicate în veacul al XVIII-lea (biserica din Galu, cea
din Dreptu, biserica din Răpciuni, azi la Muzeul Satului din
Bucureşti, biserica din Tulgheş, Bistricioara, Ceahlău-Schit),
biserica din Grinţieşu Mare impresionează prin frumuseţe şi
simplitate, operă a meşterilor locali. A fost construită din bârne
de brad, în planul triconc specific acestei perioade; pridvorul şi
clopotniţa s-au dovedit o adăugire reuşită realizată odată cu
operaţiunile de renovare de la sfârşitul secolului al XIX-lea,
conform unui al doilea pomelnic ctitoricesc datat 1891. Meşterii
au respectat părţile componente ale unui locaş de cult , deşi în
proporţii reduse: pridvor, pronaos, naos, altar; în pronaos şi naos,
meşterii au realizat un plafon cu calotă sferică din opt laturi la
bază din scânduri îmbinate în coadă de rândunică. Stranele sunt

La un bal la Grinţieş în anii de dinainte de cel de-al doilea război
mondial, col. Ioan Diaconu

sculptate din lemn de paltin. Valoarea bisericii este întregită de
pictura originală a iconostasului şi a icoanelor mari executate în
ulei, pe lemn de către Teodosie Zugravul, un pictor cu renume,
lucrarea sa păstrându-se în condiţii excelente şi astăzi.
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Biserica păstrează icoane vechi din perioada ridicării
bisericii, dar şi din 1852, 1891, la care se adaugă mai multe cărţi
religioase vechi: Evanghelistar (1826), Liturghier (1860), Octoih
(1912) etc.
PERSONALITĂŢI – CONSTANTIN TURCU
La 13 februarie 1903, vedea lumina zilei Constantin
Turcu, cel de-al doilea copil al familiei Năstase şi Isabela Turcu
din satul Izvorul Alb, comuna Buhalniţa, nu departe de bătrânele
schituri Sahastru şi Cerebuc, despre care va scrie mai târziu cu
frumoase şi adânci cuvinte.
Şcoala elementară a urmat-o la Grinţieş, comuna
Bistricioara, iar gimnaziul la Hangu, unde directorul Gheorghe
Galinescu, văzându-l lipsit de mijloace materiale, dar isteţ, l-a
luat ca ajutor la secretariatul şcolii, scutindu-l de taxele şcolare
ale acelor vremuri.
În 1922 s-a înscris la Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ,
căruia, de altfel, i-a dedicat o importantă parte din viaţa şi
activitatea sa. Directorul liceului, V.A. Trifu, aflând că se pricepe
la treburile de cancelarie, l-a luat la ţinerea contabilităţii
comitetului şcolar, ceea ce însemna pentru tânărul liceean
scutirea de taxe şi o mică remuneraţie bănească.
În 1929 devenea absolvent al Facultăţii de Litere şi
Filozofie a Universităţii din Bucureşti şi a Seminarului Pedagogic
Universitar şi se reîntorcea ca profesor de română şi istorie, dar
şi ca secretar, la Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ.
Activitatea sa în domeniul istoric şi arhivistic a atras stima
unor mari personalităţi precum Constantin C. Giurescu, Dinu C.
Giurescu, Ştefan Ştefănescu, G.T. Kirileanu, Constantin
Bobulescu ş.a.
La 1 septembrie 1942 a fost încadrat prin concurs ca
arhivist principal, subdirector, la arhivele din Iaşi, unde a activat
timp de 20 de ani îmbogăţind zestrea de documente. De
asemenea a activat şi ca cerectător ştiinţific la Institutul de istorie
şi arheologie „A.D. Xenopol”.
La arhivele ieşene de la Golia, lui Gheorghe Ungureanu,
pe atunci director i s-a mai adăugat un nemţean şi nu orideunde,
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ci de la poale de Ceahlău, care cu acribie şi tenacitate a încercat
să slaveze cât mai multe documente din oraşe şi sate, din poduri
şi arhive locale, căci un al doilea „mare război” începue. Timp de
20 de ani a îmbogăţit zestrea arhivelor ieşene şi a ghidat o uriaşă
muncă de fişare, invenatariere, tezaurizare a documentelor.
A murit la 29 noiembrie 1980, lăsând un gol imens în
lumea culturală moldavă. Se pierdea un om, dar în urma sa
rămânea o operă.
Prietenii au tipărit în 1862 un volum comemorativ în care
au scris C. Botez, I. Chelcea, A. Golimas, D.L. Stăhiescu, I. Mâţă,
Gh. Sibiechi ş.a., dar din păcate într-un tiraj mic pentru o astfel
de lucrare care este un elogiu binemeritat. Mulţumim d-lui
inspector Nicolae Dumitraşcu pentru informaţii şi lucrare şi
sperăm ca la iniţiativa lui şi a altor prieteni ai lui Constantin Turcu
să se reediteze lucrarea.
Constantin Turcu scria în anul 1939, dând glas
„preocupărilor de cultură regională”: „Judeţul Neamţ e pomenit
cu acest nume în istoria ţării din anul 939, într-o cronică rusă a
lui Nestor, apoi după întemeierea Moldovei, şi în documentele lui
Alexandru cel Bun, din 1428. Domnitorul pomeneşte de circa 20
de aşezări şi biserici pe care le face danie ctitoriei sale,
Mănăstirea Bistriţa, ceea ce însemna că este vorba de o
stăpânire nouă peste o veche aşezare de populaţie băştinaşă
care-şi ducea viaţa ei neştiută de nimeni, în codrii seculari şi
merei de pe malurile ascunse ale Bistriţei”
Constantin Turcu menţiona, referindu-se la ţinutul său
natal (folosim termenul de ţinut care a fost specific Moldovei, cel
de judeţ fiind folosit în Ţara Romînească, abia în timpul lui Cuza,
Neamţul primeşte titlul de judeţ, n.n.): „Aşezat în creerii munţilor,
străbătut de ape cristaline şi învesmântat în codrii seculari şi de
nepătruns, ţinutul acesta a oferit locuitorilor lui o mare uşurinţă
de vieaţă şi o mare siguranţă împotriva tuturor primejdiilor care
s-au abătut asupra sa”.
Articolele şi studiile sale sunt numeroase şi abordează o
paletă tematică largă. Sunt numeroase cele dedicate munţilor
noştri şi considerăm că o reeditare a lor merită tot efortul. O
merită Constantin Turcu şi o merită şi munţii noştri, muntenii
noştri care astfel şi-ar cunoaşte mai bine istoria. Menţionăm că
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în anul 2015, Asociaţia Filateliştilor din Piatra-Neamţ au publicat
un volum conţinând biografia lui Constantin Turcu şi o parte din
opera sa care a fost dedicată ţinutului Neamţului, iar biblioteca
comunală din Grinţieş îi poartă numele. O recunoaştere minoră
a unui om care merită mult mai mult.
Bibliografie
Catalogul Documentelor Moldoveneşti, vol. I, Bucureşti, 1957
Documente privitoare la istoria României, A, Moldova, veacul XVII, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1957
Rev. „Catharsis”, Grinţieş, 2005-2010
Rev. „Ţara Hangului”, Hangu, 1996-2009
Bichir, Gh., Cultura carpică, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976
Cantemir, D., Descrierea Moldovei, Ed. I.V. Socecu, Bucureşti, 1909
Cihodaru, C., Satele din regiunea Hangu-Bicaz, secolele XIV-XVIII, în
„Analele Ştiinţifice al e Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, tom
XII-1966
D. Dieaconu, I. Săndulache, Ceahlăul realitatea unui mit, Ed. Cetatea
Doamnei, Piatra-Neamţ, 2008
Dieaconu, D., La poale de Ceahlău, oameni, locuri, fapte între istorie şi
legendă, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2006
D. Dieaconu. A. Fabian, V. Nicolau, Mănăstirea Pionul şi Palatul
Cnejilor Cantacuzini de la poalele Ceahlăului, Ed. Cetatea Doamnei,
Piatra-Neamţ, 2009
Dinulescu, M., Grinţieş, aşezare montană pe valea Bistricioarei, Ed.
Nona, Piatra-Neamţ, 2007
Giurescu, C.C., Principatele Române la începutul secolului al XX-lea,
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1957
Kiriţescu, C., Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919,
vol. I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989
Matasă, C., Călăuza judeţului Neamţ, Ed. Cartea Românească,
Bucureşti, 1929
Matasă, C., Palatul cnejilor, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1933
Panţiru, C., Grinţieş munte rotat, Ed. Panteon, Piatra-Neamţ, 1995
Russo, A., Piatra Teiului, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1956
Şurubaru, M., Aspecte ale înfăptuirii reformei agrare din 1864 în judeţul
Neamţ, în „Memoria Antiquitatis”, Piatra-Neamţ, XX, 1995
Turcu, C., Preocupări de cultură regională, I, Tip. Asachi, Piatra-Neamţ,
1943

30

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

COMUNA BÎRA
Mimi Gherasim, bibliotecar
Între adevăr și legendă
Aruncând ochii pe harta amănunţita a României si harta
judeţului Neamţ, vom observa un pârâu al carui nume vine de la
fata unui om al pădurilor, care plecând s-aduca apa de la unul
din izvoarele acestui pârâu,in mod misterios, nu s-a mai întors.Pe
fata o chema Albuia, iar pârâul, se spune ,n-a mai avut alt nume
de-atunci.(sursa: Gherasim mimi-Monografia comunei Bîra) Siacest pârâu face un adevărat tur de forță în comuna Bîra căci
parcurge o distanta de 25 km, trecând prin platoul(șesul) Bîra
prin Dealurile Morii și al Fâsei, adunând toate pâraiele ce vin în
șes, inclusiv scurgerea din iazul Oțeleni , își formează râpa Mitoc
și se varsă apoi în Siret în apropiere de Doljești.

De mult, pe vremea fanarioților,pe malul Albuiei, în partea
unde acum nu sunt case,înspre Boghicea, dincolo de bazinul de
apă, trăia un turc pe care-l chema BÂR care avea un bordei și
câteva capre și oi. S-ar putea ca turcul să nu se fi numit astfel,
dar mânându-și oile cu interjecția cuvenită acestora,”bârr,oița,
bârr!…”,batjocura populară i-a devenit renume, iar acest renume
a devenit nume de sat:BÎRA .
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Aici s-a așezat o șatra de țigani robi care mai apoi s-au
strămutat venind în locul lor dijmașii ce s-au întins și în partea
centrală actuală a satului –la sud de Cetatea de pământ care, se
zice, e de pe vremea lui Stefan cel Mare.Totusi, specialistii spun
că această cetate își are izvoarele în timpuri mult mai îndepărtate
,de pe vremea descălecatului. (sursa: Gherasim MimiMonografia comunei Bîra )
O altă poveste , transmisă din generație în generație, este
cea a unui anume Radu Pamfil Chiriac, fost căpitan de oști în
răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan de la 1784 ,care după
înfrângerea răsculaților fuge din calea nobilimii maghiare și se
ascunde la un boier de lângă Fălticeni.Este dat în vileag și pentru
a nu fi prins de husari pleacă din nou la drum, și după o noapte
și o zi de mers cu căruța, ajunge la boierul din Bîra de astăzi
care, se pare că se numea chiar Bîru.Chiriac împreună cu soția
și cei doi copii primesc în folosință de la boier pământ în
Balomirești din dreptul cimitirului până la intersecția cu Oțeleni și
Boghicea.Familia se înmulțește cu încă 3 copii , unul din ei fiind
Ion Chiriac care apare într-un reper istoric de la 1816 ca fiind
medelnicer al Bîrei, o așezare cu 40 de locuitori.
Primul mort îngropat în cimitir este al familiei Chiric ceea
ce poate demonstra că până la venirea lor, Bîra era doar o simplă
moșie(de lucrat pământ și crescut animale), ulterior devenind o
așezare.(Sursa: Lt.col.ing Ctin Ursu- Nădejde:”Monografia
comunei Bîra”)
Considerații geografice
Raportata la harta judetului Neamt,comuna Bîra este
situata in partea de NE. la intersecția paralelei de 47 3` latitudine
nordica cu meridianul 77 4` longitudine estica, pe drumul
judetean 207 pe o distanta de 5 km.- dinspre municipiul Roman
spre Boghicea(la distanța de 17 km.) si pe drumul județean 280
de la kilometrul 19 nord-vest până la kilometrul 26 sud-est,
dinspre Oțeleni spre Stănița.pe DJ 280 se poate ajunge la
Strunga.Așezarea localității la confluiența a două semnificative
artere rutiere a făcut din aceasta de-a lungul timpului un loc de
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popas pentru cărăuși și negustori care călătoreau din Roman
spre Iași prin Bîra-Strunga-Podu Iloaiei.
Din punct de vedere morfologic, teritoriul comunei Bîra se
află situat în Podișul Central Moldovenesc(Podișul Bârladului
Superior) și are o formă alungită pe directia NE-SV cuprizând o
distanța de circa 20 km.,iar pe directia NV-SE o latime de 6-7 km.
de podiș deluros cu coline si coaste despărțite între ele prin văi
largi cu altitudine ce variaza în medie la 250-300 m.
Clima intrunește calitătile celei de silvostepă, cu ierni reci
si veri calde,dar cu un microclimat local ce se manifestă la
sfârșitul toamnelor cu temperaturi de 2-3` mai scazute, cu
lapovită și ninsori mai timpurii față de limita N-E a comunei cu
judetul Iași si cea sudică cu com. Sagna, iar la începutul
primăverii, zăpada, pe dealuri, persistă mult timp. Explicatia ar
consta prin complicarea circulației maselor de aer la limita
Podișului Bârladului cu Valea Siretului aflat la 6 km. distantă.
Solul este un produs al acțiunii directe a ape, climei și
vegetației desfășurată asupra rocilor pe o perioadă îndelungată
de timp.Se deosebesc astfel soluri brune, argiloase, humusul și
cernoziomul, corespunzător zonei de silvostepă.Specifică
acestei zone este și vegetația și fauna. Principalele plante
cultivate sunt cerealele, plantele tehnice și furajere, iar pe lângă
casa omului pomi fructiferi, vii, grădini de zarzavaturi.Flora
spontană este variatăși cu valoare nutritivă, iar pădurile(
Bîrei,Steagului, Durdur) sunt compuse din foioase ca tei,
carpen, stejar,salcâm, arțar, plop,fag, carpen sub acoperișul
cărora trăiesc mamifere ca vulpea, mistrețul, lupul, căprioara,
iepurele și păsări ca mierla, coțofana, cucul, rândunica,
pupăza,ciocănitoarea, bufnița, cioara, cucuveaua, vrabia...
Ca și populație, comuna noastră cuprinde 2007 locuitori,
0,55 % din populația rurală a județului, iar suprafața comunei
este de 2245 ha, 0,38% din cea a județului.din acest punct de
vedere comuna noastră este una din cele mai mici, dar nelipsită
de istorie, de cultură și civilizație.
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Repere istorice
Primele asezari omenesti s-au organizat pe aceste
meleaguri in sec. XV dovadă fiind existenta vizibilă a urmelor
unei cetati(loc întărit) din timpul lui Ștefan cel Mare, în partea de
NV a localitătii ,iar în sec.XVI in Poiana lui Boghiţă (Boghicea de
astazi) se stabilesc mai multe familii venite din Ardeal. Cu timpul
s-au populat toate vetrele de sat existente astăzi.
Multi clăcaşi au fost inproprietăriţi pe vremea lui Cuza,dar
la sfârşitul secolului trecut lipsa de pământ a constituit cauza
răzvrătirii in 1891 a ţăranilor din Rediu si in 1907 a celor din Bîra
si Oţeleni.
Pe vechiul loc de popas al negustorilor ce călătoreau in
secolele trecute pe drumul Roman-Bira-Podul Iloaiei-Iasi, s-a
înfiripat un târgusor devenit cunoscut in centrul Moldovei.
Aceasta se dovedeste printr-un document ce dateaza din 1892
semnat de învățătorul Antonie Mureşanu din care reiese că
actualul sat Bîra era împărțit in trei catune: -Bira-sat, Bira-târg si
Balomireşti.
Apoi Bîra devine plasă in cadrul judetului Roman până
in 1950 când s-a procedat la o noua împărțire administrativteritorială.Bîra devine comună a raionului Roman, regiunea Iasi
(si apoi regiunea Bacau in 1956) si cuprindea satele: Bîra, Rediu,
Satul-Nou si Călugariţa.
In 1968, printr-o alta organizare administrariv teritorială a
tării,Bîra se unifică cu Boghicea intrând în componenta ei si
satele:Boghicea, Slobozia, Căuseni, si Nisrtia- centrul comunei
rămânând la Bîra.
În anul 2004 are loc un Referendum prin care a fost votată
reînfiinţarea comunei Boghicea,iar în august 2005 Boghicea cu
satele Căuşeni, Slobozia, Nistria
respectiv Boghicea se
scindează din comuna Bîra.(Gherasim Mimi-Monografia
comunei Bîra)
” SATUL BÎRA
Cătunul/satul Bîra/Bâra-sat (fost FUNDENI/FUNDEȘTI)
Prima atestare documentară a localității BÎRA este de la
3 septembrie 1428. Este vorba de fapt de un document dat de
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Alexandru voievod, domn al Țării Moldovei de punere în posesie
a boierului, aici pan Fundea cu moșia Fundeni și în care la
delimitarea hotarului se mai fac trimiteri la Albinea, Balomirești,
dealul de la Nedeia și Negrești . Din analiza geografică a
documentului - acest FUNDENII pe Albuia, fiind situat între
Balomirești, Negrești, Hernicești (Rediu de azi), Sagna - se pare
că este vorba chiar de satul Bîra de azi!! Opinia autorului
exprimată mai sus este întărită și de M. Costăchescu, care în
Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, Editura
Viața Românească, Iași, 1931, vol.I pag., 226, 227, are
următoarea argumentație :„Satul Fundeanii pe Albinea este
Bâra, sat și târg, din județul Roman, așezat pe Albina, sau
Albuia(…) Că e așa se vede dintr’un document din 1765 Ianuarie
15, în care e vorba de o pâră pentru un loc la Bâra, în Ținutul
Romanului. Se arată aici și actul de la Ștefan cel Mare «pe doi
sate, Fundenii și Lățcanii, ce se numeau acumu Bâra și alte părți
de Săvăreni, ce cuprindeau toate în hotarul Bării ». Satul
Fundeștii e pomenit și într’un uric din 6992 (1484) Mai 13, apoi
în 7081 (1573) Februarie 21”
Documentul de mai sus este așadar actul de naștere a
satului Bâra. Numele de Fundeni a fostde la numele primului
proprietar al moșiei, respectiv boierul Fundea de la curtea
domnitorului Alexandru cel Bun. Însuși Marele Ștefan întărește
prin actul de la 13 mai 1484 proprietatea lui Dragoș și a soției
sale Anușca asupra moșiei Fundeștii pe Albinea, dobândită pe
cale succesorală de la socrul său Severin La 21 februarie 1573
domnitorul Ioan Vodă atestă vânzarea unei părți ( a patra parte)
din moșia Fundești pe Albăia, de către boieroaicele Tudora și
sora ei Sofiica cu nepoata lor Marina, toate fiind nepoate a
Anușcăi, cea care avusese act de la Ștefan cel Mare, către popa
Simion, fratele său Toader și ginerele lui Simion pentru suma de
trei sute zloți tătărăști.
La 5 martie 1591 domnitorul Aron Voievod, cunoscut și
ca Aron Tiranul, întărește stăpânirea lui Ureche logofătul peste
satul Fundeni, pe pârâul Albuia. Satul este menționat apoi, ca
fiind a lui Ureche vornicul și în documentele de la 20 martie 1592,
15 aprilie 1605 și 16 aprilie 1617 .Trebuie menționat faptul că
vornicul Nestor Ureche avea la începutul secolului XVII nu mai
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puțin de 52 de sate întregi, 45 de părți de sate, 17 mori, 6
heleștee, un loc de fânaț, o prisacă și 45 de fălci de vie în toate
ce 19 ținuturi ale Moldovei. Satele se întindeau lanț de la un
capăt la altul al țării, iar mori avea pe mai toate apele mari și mici
ale Moldovei .Despre acesta mai știm că era un boier instruit, că
a deținut funcții politice importante la sfârșitul veacului al XVI-lea,
în repetate rânduri purtător de solii la Poarta Otomană, mare
vornic al țării de Jos pe vremea domniei lui Eremia Movilă,dar
mai cu seamă că a fost tatăl primului cronicar al Moldovei Grigore
Ureche. După moartea acestuia satul ajunge prin moștenire la 9
martie 1643 în stăpânirea spătarului Neculai Ureche
Ultimul an cu documente feudale cunoscute în DIR
sec.XVII, vol.V este 1625, iar în DRH vol. XX este 1634. Din
acest moment și până la următoare mențiune istorică se va fi
petrecut ceva foarte important pe aceste meleaguri, posibil
schimbarea vetrei satului, dar mai ales schimbarea denumirii din
Fundeni în Bîra. Există păreri cum că vechea vatră a satului ,
respectiv Fundenii, ar fi fost pe Dealul Morii spre malul Albuiei,
cam în dreptul actualului pod de piatră și la est de Șesul Velniței.
Această opinie este susținută de mulțimea de cărămizi și pietre
care se mai găsesc și azi la aratul acelui câmp. De acolo oamenii
s-ar fi strămutat mai întâi în valea Bîrei, numită și Valea Plângerii,
deoarece acolo ar fi acceptat boierul locului ca aceștia să se
așeze, terenul neputând fi folosit pentru agricultură. Răutățile
boierești s-au menținut mai mereu, cunoscută fiind povestea că
oamenii duceau de căpăstru vitele la suhat (, acesta fiind la locul
numit „la Canton” ca nu cumva să mănânce din plantele acestuia.
Locul fiind foarte departe de sat, oamenii lăsau vitele acolo o
perioadă îndelungată și mergeau zilnic după laptele acestora. De
asemenea, se mai spune că pe suhat, la vale de familia Spiridon,
cam în dreptul fântânii cu ciutură ar fi fost cândva o așezare de
bordeie numită „Neștiuta”. Boierii ar fi avut în timp velniță de făcut
rachiu și majun, iaz ce cuprindea cam tot șesul Bîrei de azi și
moară de apă la izitura iazului.
La data de 25 martie 1756, Mihalachi Chescu dă la
schimb moșia Bâra lui Ioniță Manoli, zapisul fiind întărit de
pecetea lui Racoviță-Vodă Este pentru prima dată când satul
apare cu denumirea de Bîra.O referire documentară foarte
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importantă a satului Bîra o mai găsim în harta Moldovei de la
1774, ridicată de F. G. BAWR cu ocazia războiului ruso-turc din
1769-1774, încheiat cu pacea de la Kuciuc-Kainargi și în care
Moldova a fost subiect al disputei dintre cele două părți. Este
cunoscut faptul că după război, Moldova rămâne sub
suzeranitate turcească, dar sub controlul rușilor și că Austria
primește ca preț al medierii tratatului ,Bucovina. În harta amintită
întâlnim alături de Bîra denumiri ca: Balomirești, Macsinești,
Petrești(Slobozia), Călugărița, Albuia. Și recensământul
populației Moldovei din 1774 atestă existența satului ca parte
componentă a Ocolului de Sus
La 1 martie 1803 Al. Const. Moruzi Vodă întărește
stăpânirea lui Gavril Ioan Ghidionescu asupra moșiei Bâra,
cumpărată de la postenicul Ioniță Manoli Condica liuzilor pe 1803
- în fapt prima catagrafie a Moldovei - ne spune că satul Bîra
înglobează acum și satul Balomirești precum și cătunul Șerbești,
despre care nu avem alte informații
În anul 1816] Bîra aparținea medelnicerului Chiriac Ion
“cu chirii și chereste, loc de hrană îndestul”. Se constată că acest
sat era mai mult un târg decât o zonă unde se practica lucrul
pământului. Această comunitate avea potrivit Condicii Vistieriei
Moldovei de la acel an, 40 de locuitori birnici și 5 scutiți de bir,
care erau a medelnicerului. Ea datora statului suma de 70 de lei.
Acest gen de documente și anume condicile visteriei Moldovei
sunt foarte importante pentru acele timpuri deoarece sunt printre
cele mai precise izvoare istorice. Plăteau bir: “rufeturile,străinii,
străinii rufetași, jidovii (evreii) orîndari din sate, jidovii birnici”
plăteau dajdie: „mazilii, ruptașii, ruptele visteriei, alții asemenea
lor, sîrbii și bulgarii hrisoloviți, armenii hrisoloviți, jidovii
hrisoloviți”; mai erau: „oameni fără bir, slujitori, postelniceri și alții
cu cărți de iertare și de neamuri, băltăgari, armășăi”. În afară de
bir au mai existat ca obligații fiscale văcăritul, desființat prin
blestem arhieresc, fumăritul, agiutornița, etc. Semnificativ este
faptul că singurii armeni din Moldova erau atunci în număr de 750
și erau situați la Roman. Din Ocolul se Sus, alături de Bîra, mai
făceau parte printre altele: “…, Oțălenii sărdarului Vasili Chiriac,
…, Macsineștii sărdarului Vasili Chiriac,…, Boghicenii
căminarului Anastasă Scorțăscu,…”. Interesant este că Negrești,
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Rediu și Balomirești nu apar în acest document, iar Petrești
(Slobozia) apare în ținutul Hârlău. Negrești cam dispăruse și
oamenii s-au alipit probabil de schitul de călugărițe .Rediu se
numea Hernicești (vezi subcapitolul ,iar Balomirești ținea de Bîra
și va redeveni sat la 1864 .
Existența satului “Maxinești” este semnalată și în
Dicționarul comunităților catolice din Moldova Potrivit acestei
surse, satul făcea parte din gruparea de sate formate pe stînga
Siretului, cu bejenari din Adjudeni și Tămășăni. Pe la 1801 satul
avea 29 de familii și 86 de credincioși catolici. De asemenea se
mai semnalează existența unui sat cel puțin misterios și anume
Râpa Iepei, dispus alături de așezarea Satu Nou și pe care
statisticile parohiei Adjudeni de la 1903 și 1941 îl menționează
cu numele de Rediu!? O fi poate vorba de Mitoc!?
La 17/18 martie 1828 medelnicerul Ion Chiriac vinde de
veci moșia Bâra hatmanului Alisandru Scorțescu, iar zapisul este
întărit de însuși Vodă Sturdza La 1832 satul Bîra avea 40 de
familii din care erau birnici 37 și aparținea hătmănesei Proherița
Scorțasca
Potrivit buletinului oficial extraordinar a PrinŃipatului
Moldovei, 1858, moșia satului includea o parte din moșia
Petrești, respectiv Slobozia de azi. O altă referire documentară
importantă la satul Bîra am găsit-o la 27 noiembrie 1859 în
revista Steaua Dunării nr. 86 și 87 din 1859 cu referire la
postelnicul Iancu Iamandi, ginerele boierului Iorgu Scorțanu de
la moșia Petrești-Boghicea, care participă ca proprietar al moșiei
Bîra la Adunarea Electivă a Moldovei în scopul Alegerii Domnului
de la 5 ianuarie 1859. De mențonat faptul că la capitolul
C.Alegători direcți din district postelnicul Iamandi apare la nr. crt.
9 cu 2000g.v.m.(galbeni, venit, moșie), iar prin comparație cu alte
sate boierești Bîra se situează cam la mijloc din punct de vedere
al resurselor financiare. Legat de acest aspect se spunea “Acest
târg. împreună cu s. Bâra a fost mai înainte a familiei Scorțanu și
în urmă dat de zestre fiicei sale Catinca în căsătoria sa cu Iancu
Iamandi.”
În 1864, odată cu noua organizare a legii comunale ,satul
Bîra pierde cătunul Balomirești, care devine sat, fapt consemnat
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și în „Indicele comunelor României după noua organisare a legii
comunale”, București, 1965.
O notă de inedit o dă faptul că în conformitate cu notițele
învățătorul Mureșianu, găsite la Arhivele Naționale Piatra
NeamŃ, localitatea Bâra s-ar fi numit pe la 1911 “Sfinții Împărați
Constantin și Elena”. Această informație nu a mai fost confirmată
în nici-un document.
În Istoria orașului Roman, 1392-1992, se amintește de
Bîra ca fiind locul unde un grup de răsculați din Fărcășeni și
Hîndrești, la 1907, au solicitat “condiții de învoială mai
avantajoase“, aici fiind sediul subprefecturii plasei Siretul-de-sus.
Deoarece prefectul vremii, C. Balais a trimis 100 de soldați
pentru a patrula prin sate nu s-au semnalat incidente majore.
Despre aceste revolte ale țăranilor trebuie spus, așa cum aprecia
și A. Mureșianu, că ele au avut un caracter pur agrar și economic,
oamenii fiind total nemulțumiți de condițiile de trai, fără porniri
antisemite, fără jafuri și distrugeri. Cu această ocazie au fost
bătuți primarul H. Laufer (fratele arendașului Bercu Laufer,
proprietarul moșiei fiind Valerian Ciontu, care era mai mult
plecat) și mulți manifestanți Evenimentele din 1907 vor avea
totuși urmări pozitive pentru populația satului Bîra. Astfel, la 15
august 1919 moșierul Valerian Ciontu vinde moșia Bîra cu o
suprafață de 1081ha, unei asociații de cumpărători zisă „Obștea
Lumina”, act autentificat la Tribunalul Iași cu nr. 3267 din august
1919. Este practic o împroprietărire prin negociere directă între
părți, fără intervenția statului.
Cătunul/satul Bâra-târg
Recensământul populației din 1845 constată existența a
nu mai puțin de 24 de familii, toate evreiești, în Bâra Prin urmare,
dacă satul exista și până acum, înseamnă că acele familii de
evrei au înființat până în acest an târgul sau târgușorul Bâra.
Acest aspect a determinat și o clauză în contractul de
vânzare/cumpărare a moșiei prin aceea că neguțătorii creștini și
evrei aveau dreptul de a-și construi case și dughene pe terenuri
de 250-300 mp în zona din centrul de azi a satului. De altfel
„Catagrafia ținuturilor <Moldovei> din 1845-1846” consemnează
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pentru prima dată existența Târgușorului Bâra alături de satul
Bâra. Dispare prin contopire în 1930.
. Cătunul/satul Balomirești
Prima atestare documentară a localității Balomirești este
de la 3 septembrie 1428. Este vorba de fapt de un document dat
de Alexandru voievod, domn al țării Moldovei cu referire la
BALOMIREȘTI, sat (cătun, așezare) ce se va contopi cu Bâra
mult mai târziu.
Satul Balomirești este denumit după un Balomir care își
avea vatra - cel mai probabil, cel puțin pe la sfârșitul sec. XIX pe drumul județean 280 de azi, cam din dreptul caselor familiilor
Calistru și până aproape de “cetate”.
Săpături pseudoarheologice, ocazionale ale țăranilor sau
ale elevilor, au scos la iveală vârfuri de săgeți, care plasează
firesc această așezare cel puțin din perioada când se foloseau
aceste arme. Numai că arcul cu săgeți s-a folosit încă din cele
mai vechi timpuri (î.d.h.) și cel puțin până la apariția prafului de
pușcă, așa că orice datare în această lungă perioadă este
posibilă În fapt, această așa-zis cetate era o construcție din
pământ, în secțiune de forma unui trunchi de piramidă cu baza
mare de cca. 20m, baza mică de cca. 5m și înălțimea de
cca.15m, dispusă în forma unui dreptunghi cu lungimea
aproximativ pe direcția nord-sud și cu șanțuri adânci de jurîmprejur. Este foarte posibil ca aceasta să fi avut beciuri, mai
mari sau mai mici, funcție de nevoi. Pe de altă parte, despre
Balomirești se spune că era situat “pe malul stîng al pârâului
Albuia, la o depărtare de 1 Km de tîrgușorul Bîra (…) pe platoul
Bîra (…)“.
Un alt document foarte valoros datează de la 22 februarie
1586 și este dat de Petru voievod, prin care acesta dă pentru
50.000 de aspri satul Balomirești, din dreptul său domnesc,
“fraților” Andronic Ciolpan și Roman Pleșe, „ca să le fie lor moșie”
La 24 martie 1615, nepoții lui Roman Pleșe vând de bună
voie partea lor de moștenire din satul Balomirești comisului
Dumitru Goia, același care va cumpăra și partea de moștenire
(din satul Balomirești) ce revenea nepoatei lui Ciolpan. La 18
ianuarie 1621 Dumitru Goia, fost postelnic, vinde satul
Balomirești paharnicului Constantin Batiște care „tocmeală de
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bună voie și plată bună” a fost apoi întărită de Alexandru Iliaș
Voievod la 23 martie 1621 .La 1627 satul a devenit proprietatea
lui D. Ștefan mare logofăt, care l-a răscumpărat de la soția lui
Constantin Batiște, fost paharnic după ce - așa cum am văzut acesta îl cumpărase în 1621 de la D. Goia.
Condica liuzilor de la 1803 – în fapt prima catagrafie a
Moldovei – ne spune că satul Bîra înglobează acum și satul
Balomirești ,dar în 1864, odată cu noua organizare a legii
comunale ,Balomirești redevine sat, fapt consemnat și în
„Indicele comunelor României după noua organisare a legei
comunale”, București, 1965. Dispare prin contopire cu Bîra în
1925.
Satul Bîra/Bâra
Satul Bîra, așa cum îl știm noi astăzi, a apărut din
contopirea celor 3 sate sau cătune de mai sus. Mai întâi a fost
„Decretul regal nr. 2465 din 25 sept. 1925, privind noua lege
pentru unificare administrativă”, urmare căreia Balomirești
dispare prin contopire cu Bâra-târg, iar din 1930, odată cu
„Decretul privind modificarea legii pentru organizarea
administrațiunii locale”, Bîra-sat și Bîra-târg se contopesc în satul
Bîra.
Un eveniment deosebit de important și trecut în general
sub tăcere a fost evacuarea forțată a evreilor din satul Bâra și
aducerea acestora la Roman Astfel, au fost obligați să-și
părăsească în grabă casele și agoniseala toți evreii din Bâra și
să se stabilească provizoriu la Roman în cele 17 sinagogi, sau la
rude. Astfel, numai un tabel sub semnătura lui M. L. Hudea ne
arată plecarea a 26 de familii cu 87 de persoane și adresele unde
au fost cazați. Comunitatea evreiască le-a asigurat acestora
cazare și o masă la cantina săracilor. După război aceștia au
plecat care încotro, cei mai mulți în statul nou înființat,
Israel.”(sursa:Constantin Ursu-Nădejde-Monografia comunei
Bîra)
SATUL REDIU (fost HERNICEȘTI/HĂRNICEȘTI)
”Prima atestare documentară cunoscută a localității
Hernicești este tot de la 3 septembrie 1428. Este vorba de fapt
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de același document dat de Alexandru voievod, domn al Țării
Moldovei cu referire la HERNICEȘTI, sat (cătun, așezare).
Denumirea actuală a satului ar veni de la un anume Ion
Rădeanu, pare-se primul locuitor al satului adus de greci, în
perioada fanariotă, de pe la Dagâța. După alte surse denumirea
ar veni de la locul așezării, respectiv în jurul unei poiane cu
izvoare de apă numită “la izvoarele Rediului”, aflată la marginea
unor păduri.
La 1 septembrie 1584 sau 31 august 1585, Petru voievod
întărește jupânesei Ana Golăi stăpânirea satului Hărlicești ,iar la
9 august 1608 jupâneasa Anna donează pentru sufletul
răposatului logofăt Golăi, satul Hărniceștii, împreună cu alte sate,
moșii, locuri de case și alte bunuri mănăstirii Vatoped din Iași,
viitoarea mănăstire Golia .În 1812 satul îngloba și cătunul
Buruienești, care devine sat separat la 1820 , fapt consemnat și
de „Condica Visteriei Moldovei din 1816” (Ed. Corneliu Istrati),
Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie A.D.Xenopol, Iași,
1979.”( Sursa: Lt.col.ing Ctin Ursu- Nădejde:”Monografia
comunei Bîra)
Întemeierea satului pe locuri mlastinoase si abrupte a
depins de boierii greci care aveau suprafete imense de pământ
in jurul satului. Din nevoia de brate de munca, boierii greci au
populat moșia cu mai multe familii sărace cărora le-a dat câte un
petec de pămant pe care să-și facă un bordei cu condiția de a
munci fară plată la moșie. Erau socotiti robi. Robia a ținut până
in 1864 când s-a facut prima improprietarire astfel:”…celor cu
doua vite ,li s-au dat cate patru falci, celor cu patru vite -6 fălci,iar
pălmașilor doar două fălci cu condiția să nu fie înstrăinate si să
poată fi luate de boieri în cazul în care împroprietăriții nu
corespondeau cu…standardele boierești”
Intre anii1864-1890,mosia rămasă de la fanarioi era
arendată boierilor autohtoni care-și lucrau pământul cu cele 60
de familii de țărani.:”…comportările boierilor erau aspre si crude
față de țărani. Ii pedepseau, ii dadeau la judecată pe mâna
vătavilor si logofeților care le aplicau pedeapsa cu 25 de bice cu
7 șfice cu plumb la capete pâna țâșnea sângele”
Oamenii din Rediu erau împărțiți in pălmași și
podholnici.Pălmașii munceau pe moșie ,iar podholnicii care
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aveau care cu boi cărau produse in porturile Galați si Brăila și se
întorceau cu mărfuri din port.Alti podholnici transportau sare,
păcură si gaz. “(...)palmasilor care indrazneau să fie potrivnici și
podholnicilor care nu veneau la timpul stabilit de boierul
Vidrașcu, li se aplica butuc de lemn la picior,coarne de bou în
cap ori erau închiși în beci unde li se dădeau fum de ciocalai…”
Aceste fapte au dus ,in 1891 la o răzvrătire a țăranilor din Rediu
și Burienești fapt pentru care,în ajutorul lui Vidrascu, a fost adusă
armata. In 1892 boierul si armata părăsește mosia. Curtea a fost
stricataăsi luaăa de oamenii din Sagna care au construit din ea
biserica.Conacul s-a transformat in scoală. Oparte din moșie a
fost împărțiăa țăranilor din Rediu si alte sate, iar restul a trecut
în” obștea Birei” care intre anii 1918-1920 a fost iarași impărțită.
SATUL SATU NOU sau PRINCIPELE CAROL sau CAROL alII-lea În urma reformei privind secularizarea averilor mănăstirești
de la 1863 și prin aplicarea reformei agrare din 1864, ia ființă în
1893 alături de multe alte sate și satul SATU NOU cu numele de
PRINCIPELE CAROL sau CAROL al-II-lea. Din pământurile
mănăstirii Bărboiul, care mai înainte fuseseră trecute în
proprietatea statului, au fost împroprietăriți cu loturi sau parcele
rectangulare țăranii care au dorit să se așeze pe această nouă
vatră de sat, încă din 1871 catolici și ortodocși din Rediu, Bîra,
dar și din alte sate învecinate Satul fusese deci proiectat odată
cu aplicarea reformei agrare din 1864, mai exact cu punerea în
posesie din 1871 atât cu teren la câmp, dar și cu loturi de casă
pentru 101 viitori săteni. „Tabloul de modificare a
circumscripțiunilor comunelor rurale din județul Roman”, MO nr
54,din iunie 1895 ne arată într-adevăr existența de acum a
satului Carol II ca făcând parte din comuna Doljești. Și alte surse
ne semnalează existența primilor catolici în statistica anuală de
la 1893 a parohiei Oțeleni sub forma“Novus pagus Satu Nou”.
Specific pentru această așezare este faptul că întemeietorii lui au
prevăzut pe harta satului locuri speciale pentru biserică, cimitir,
crâșmă, școală, piață, dar și pentru primărie. Ulițele sunt drepte
și aliniate, premisă a unui sat modern
Potrivit „Legii privind modificarea circumscripțiilor
comunale rurale, cercurilor și plășilor” din martie 1906, satul trece
în compunerea comunei Bîra. Până în anul 1923 s-a numit Carol
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al II-lea, apoi Principele Carol, din 1950 Satu Nou, iar din 1968
s-a desființat prin comasare cu satul Rediu.
SATUL NEGREȘTI
Asezat ca si Bîra pe un platou înalt, satul NEGRESTI isi
are si el istoricul său.In 1790 in locul actualei așezări se afla un
schit de maici înspre pădure (odinioara codru secular),iar pe
platoul ridicat în dreptul întretăierii liniei ferate Roman-Buhaiesti
cu soseaua Roman-Bira era târgul Negrești.Un incediu puternic
a distrus târgul transformându-l în ruine.Târgoveții mai înstărți cu
averile ce le scăpase de pârjol ,au luat calea codrului, apoi s-au
indreptat spre Vaslui unde au întemeiat,se zice, actualul
Negresti-Vaslui. Restul târgoveților deveniti lipiti pământului în
urma nenorocirii,au căutat scăpare la schit, la cele 7 maici care
i-a primit și i-a ajutat să-și construiască case.Din cele sapte
maici,cu timpul, au mai rămas trei,apoi una. Călugărita rămasă
era blajină, oamenii o iubeau,iar dupa moartea acesteia ,sătenii
ca sa-i cinstească memoria, au botezat ,prin 1860, satul cu
numele de Calugarita care intrase în componenta comunei
Stănița până în deceniile din urma a sec. XX când a trecut la
comuna Bîra. Odată cu reforma administrativă din 1968 se revine
la denumirea de Negrești.
Dar primă atestare documentară a satului Negrești este
același document de la 3 septembrie 1428 care atestă și Bîra. În
monografia satului Negrești scrisă de Constantin Răslescu,
Cecilia Răslescu (fiica înv. Lăzărescu ) și N. Leancă se spune că
înainte de 1591 satul cu numele CĂLUGĂRIłA aparținea de
mănăstirea Galata, conform unor documente aflate la Arhivele
Statului Iași. Nu pun la îndoială această informaŃie, dar este
puŃin probabil ca să fie vorba despre ACEST sat, deoarece
asocierea cu schitul de călugărițe se face mult mai târziu.La 4
iunie 1591 domnitorul Petru Șchiopul, în a treia sa domnie (15821591), “legalizează” donația satului Negrești de către logofătul
Stroici către mănăstirea Agapia:”Pan Stroici, mare logofăt, de
bună voie și nesilit de nimeni, nici asuprit, a dat un sat anume
Negreștii, ce este în ținutul Romanului, rugii noastre, sfintei
mănăstiri de la Agapia, care acest sat a fost seliști și l-a făcut și
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l-a întemeiat credinciosului și cinstitului nostru boier pan Stroici,
mare logofăt (…), cu tot venitul.”
La 19 aprilie 1600 și Ieremia Movilă întărește această
danie, dar aduce o altă denumire așezării și anume MĂLĂȘEȘTI
:„Dat-au și au miluit Lupul Stroici, mare logofăt, sfintei mănăstiri
Agapiei, o seliști ce s-au chemat mai înainte Negrești, iar acum
Mălășesti și cu poieni și în poiana cea mare heleșteu.”,iar
domnitorul Mihai Viteazul atestă această proprietate la 29 mai
1600 :”Io Mihail voevod, din mila lui Dumnezeu, domn al łării
Românești, Ardealului și Moldovei, am dat și am înnoit rugătorilor
noștri monahi de la sfânta mănăstire Agapia, ca să fie tari și
slobozi să stăpânească hotarul lor din Negrești. Nimeni să nu
aibă nicio treabă, nici cu poenile care vor fi acolo în hotarul acelui
sat.Dacă cuiva îi va fi vreo strâmbătate, acela să stea de față
înaintea noastră.Altfel să nu fie.”
După revenirea pe tron ,același domnitor Ieremia Movilă
atestă din nou proprietatea mănăstirii Agapia asupra satului și la
30 noiembrie 1600 :„Io Eremia Movilă voievod, din mila lui
Dumnezeu, domnul łării Moldovei. Am dat această carte a
domniei mele părintelui și rugătorului nostru Chit Nicodor, fost
mitropolit, și egumenului și întregului sobor de la sfânta
mănăstire Agapia, ca să fie ei tari și puternici cu această carte a
domniei mele, să stăpânească satul Negrești care este în ținutul
Roman și cu poiene și cu fânețe și cu tot hotarul. Iar cui i se va
strâmba, acela se va întreba cu dânșii înaintea noastră. De
aceea, nimeni să nu îndrăznească a-i învălui sau a-i opri înaintea
acestei cărți a domniei mele.”
Biblioteca-lăcașul de cultură al comunității
Prima biblioteca in comuna Bira s-a infiintat in 1901 in cadrul
scolii Rurale Mixte prin contributia invatatorului Muresanu cu 130
volume. In perioada primului razboi mondial au fost distruse
aceste carti astfel incat ,din statisticile scolii , aflam ca in 1921in
biblioteca mai existau 23 volume si 15 cititori urmand ca in 1935
biblioteca sa numere 155 volume si 34 cititori. In 1959 cand ia
fiinta Caminul Cultural, pentru prima data apare denumirea de
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Biblioteca sateasca nementionandu-se numarul volumelor si al
cititorilor.

Cu timpul, biblioteca ia amploare atât prin achiziția
selectă de cărți , cât și ca număr de cititori, având până în 1989
filiale în toate satele din comună .După 1989, biblioteca a
funcționat în diferite spații (Cămin Cultural, Școala veche, fostul
Oficiu poștal, Centru Social). Acum funcționează în clădirea
fostei Grădinițe (din noiembrie 2014), dispusă pe o suprafața de
110 mp si cuprinde 1 încăpere ce servește pentru împrumut
carte, programul Biblionet, sală de lectură și activităților socioculturale.Holul (33mp.)
E compartimentat în două părți: în prima parte se află
muzeul etnofolcloric al comunei implementat, organizat și
administrat de bibliotecă, iar în partea a doua sunt cărțile din
literatura de specialitate.Deși nu are un spațiu foarte generos și
modern, biblioteca comunală adăpostește în ea un adevărat
tezaur cultural, atât prin colecția de carte tipărită, cât și prin
colecția de obiecte etno folclorice(un mini-muzeu ce cuprinde
obiecte de îmbrăcăminte tradiționale (ii, catrințe, fote, poale,
burnețe, pieptare, casânci, căciuli..)cusături de mână(mileuri,
prosoape, carpete) și tesături(covoare, cuverturi, țoale), obiecte
casnice și gospodărești f. vechi(stămboală, covățică, piuă cu
tăvălug, orologiu,vârtelnițe, untar, oale și stăchini din lut , fiare
de călcat, furci cu fuse ,părți din războiul de țesut…), atât prin
activități culturale și sociale care fac istorie cât și prin utilizatorii
ei mici și mari care-o fac să fie vie.
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Misiunea Bibliotecii comunale Bîra este de a servi
interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale
utilizatorilor din comunitatea noastră, oferind acces liber, gratuit
şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin bazele de
date şi colecţiile proprii.
Prin întreaga sa activitate, biblioteca și-a propus și îşi
propune satisfacerea într-o măsură cât mai mare a nevoilor pe
care utilizatorii le au faţă de un serviciu public din domeniul
culturii și s-a impus cu obiective specifice profilului său
enciclopedic prin activități bine definite în strategia sa de
dezvoltare.
Promovarea cărţíi și lecturii rămâne o problemă mereu
deschisă. A spori motivațiile lecturii, rămâne un obiectiv major
cultural, la îndeplinirea căruia aportul bibliotecii e hotărâtor.Dar
cum, în zilele noastre, biblioteca se redefinește, ca fiind un
centru de cultură,educare prin cultură și informare, cu servicii
diverse , această instituție nobilă înnobilează comunitatea prin
proiecte culturale, educaționale, sociale...
Astfel de proiecte , parte din ele finalizate, parte din ele în
derulare, au avut Impact pozitiv asupra comunității și răsunet
național:
-”Miracolul prezentului prin mirajul trecutului”- proiect finanțat cu
fonduri guvernamentale pentru înființarea unui muzeu etnofolcloric;
-”Economisesc și câștig cu biblionetul în comuna mea”înființarea serviciului de inițiere și accesarea site-ului APIA și
întocmirea cererilor electronice pentru subvenție în
agricultură(proiect premiat de Irex cu premiul”Idei pentru
mâine@biblioteca ta”);
-Proiecte în aplicația ”Idei de 4000 de lei”:
”Tradiție și bună-cuviință, arta de a trăi frumos”(se înființeaă
clubul bunelor maniere);
”Caravana sănătății”(oră de educație sanitară și formarea micilor
sanitari voluntari);
”Panoul de informații zilnice”(informarea cu tot ce se întâmplă în
comunitate);
-”Biblio-DEX,Biblio-DOOM, Biblio-TERAPIE”-proiect câștigat în
Programul”BOOKS 4YOUTH lansat și finanțat de Fundația
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Mereu Aproape în care s-a urmărit dezvoltarea gândirii creative
și a capacității de a comunica corect, relaționarea copiilor cu
nevoi speciale și adaptarea și integrarea lor în societate;
-”Cartea comoară pentru minte și suflet”-proiect educațional în
parteneriat cu școala;
” Eexplorateurs / voyageurs dans le monde francophone-proiect
educațional de parteneriat care are ca obiectiv promovarea limbii
franceze, a toleranţei şi respectului faţă de culturile şi tradiţiile
din întreaga lume şi conştientizarea că limba franceză e o limbă
de circulaţie internaţională;
-”Pași timizi , dar siguri prin istorie”-proiect educațional de trezire
a sentimentului de prețuire a trecutului poporului român si de
mandrie națională.(Anul Centenarului);
-”Mirajul poveștilor în viața copilului”proiect educațional de
parteneriat cu clasele I-II;
-”Prichindeii”-proiect educațional de pateneriat cu grădinișele din
comună;
-”Investește-n oameni”-proiecte în parteneriat cu ONG-uri și
GAL-uri prin care se oferă cursuri în diferite domenii celor eligibili
și interesați din comunitate;
-Înființarea clubului ”GreenImpact-Green FAMILY Bîra”(cu
ajutorul Fundației Noi Orizonturi) care se bazează pe educație
prin experiență și prin serviciu în folosul comunității ai cărui
membrii descoperă , cercetează, promovează și valorifică
patrimoniul cultural și natural al comunității;
-Înființarea clubului ”Code kids”Curcubeiele”Bîra ,prin proiectul
”Code Kids-copiii fac coding în bibliotecile” al Fundației Progres:
-”Prietenie...pe o...sfoară...”-parteneriat educațional național prin
care se stimulează creativitatea ”publicului mic”și se dezvoltă
gustul și plăcerea lecturii pătrunzând în lumea basmelor și
poveștilor;
-”4/4 pentru prieteni”- activitate de voluntariat în parteneriat cu
American Councils for International Education;
-”CLUBUL DE VACANȚĂ șau VARA-N BIBLIOTECĂ”:
cursuri de gastronomie
cursuri de engleză
cursuri de antreprenoriat etc.
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Toate aceste proiecte includ activități diverse legate de
temă, de evenimente, de necesitățile comunității. Prin urmare
biblioteca este prezentă la orice manifestare culturală din
comună, dar şi organizatoarea şi gazda multora dintre ele Este
atentă la tot ce implică viaţa socială comunitară și intervine acolo
unde este nevoie integrând cartea în viaţa cotidiană pentru a o
demifica în raport cu preocupările publicului, pentru a o face să
pătrundă în alte cicluri culturale, pentru a o include în toate
manifestările care marchează viaţa colectivităţii și-n plus, aduce
servicii noi și diverse în raport cu toate schimbările din societate
.
xxxxxxx
”Dacă ar trebui să-mi rezum în puține cuvinte experiența
mea, as spune că jocul m-a dus mereu tot mai departe, tot mai
adânc în real.Și filozofia mea s-ar reduce la o singură
dogmă:Joacă-te!”(Mircea Eliade)

Eu sunt
responsabilă prin joacă și mă joc cu
responsabilitate!Sunt o fericită că am îmbrățișat și m-a îmbrățișat
cea mai frumoasă și nobilă meserie din lume, aceea de
bibliotecar care implică mereu descoperirea și redescoperirea
Universului. Am ales să fiu bibliotecar nu doar că -mi plac dureros
de mult cărțile și miezul lor apetisant și hrănitor, ci și pentru că la
bibliotecă poți face multe de folos mie, ție lui, nouă, vouă, lor...
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Aici, în bibliotecă descoperi binele și frumosul dincolo de
orice falsitate, aici educ copiii și tinerii aducându-le în conștință
faptul că fără de carte nu am ști ce și cine suntem, faptul că fără
tradiție și obiceiuri nu am exista ca popor.
Îmi place să organizez activități cultural-educative cu
profunde înțelesuri despre relațiile interumane și relațiile
oamenilor cu natura, activități care să ne unească unii cu alții
întru bucurie. S-a demonstrat că fără carte, fără un echipament
spiritual, fără un sistem de credințe și tradiții , societățile se pot
dezintegra.Tradițiile, obiceiurile credința asigură supraviețuire și
funcționalitate grupului uman.Îmi doresc să scot din anonimat
comorile strămoşeşti în scopul de a le utiliza la socializarea
individului, la asigurarea procesului continuităţii generaţiilor în
spaţiul nostru etnic care este astăzi într-un mare pericol.
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ASPECTE MONOGRAFICE PRIVIND COMUNA
GÂDINȚI, JUD. NEAMȚ
Pascaru Laura-Ionela, Biblioteca comunală “Viorel Chirilă”
Gâdinți
Bibliotecar: Pascaru Laura-Ionela, născută la
4.09.1980, în localitatea Roman, jud. Neamț. Din
anul 2014 ocup postul de bibliotecar al comunei
Gâdinți , jud. Neamț, în anul 2016 obținând și
diploma de calificare în domeniul biblioteconomiei.
După absolvirea cursurilor Facultății de Istorie și a
masterului “Societate și putere în Antichitate și
Evul Mediu”, în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași,
am ales profesia de dascăl. În perioada 2005-2014 am activat ca
profesor de istorie pentru învățământul gimnazial, participând la
numeroase cursuri și programe pentru perfecționarea cadrelor
didactice.
Meleagurile comunei Gâdinți din județul Neamț sunt mai
puțin cunoscute, dar sunt locuite încă din cele mai vechi timpuri
și până în ziua de astăzi, când se mai pot admira biserica din sat
și Cetatea Noua a Romanului, cetate aflată în ruină din timpul
domniei lui Dumitrașcu Cantacuzino care a dat foc la toate
cetățile lăsându-le în părăsire din porunca turcilor.
Comuna Gâdinți este situată în partea de S-E a județului
în imediata vecinatate a municipiului Roman și cuprinde o
singura localitate și anume, localitatea cu același nume, fiind
amplasată în lungul drumului național DN 15 D pe direcția V-E.
Vecinii comunei Gâdinți sunt: la Nord comuna Sagna, la Sud
comuna Ion Creanga, la Vest orașul Roman și la Est comuna
Poienari. Principalele drumuri care strabat teritoriul comunei sunt
din categoria drumurilor nationale DN 15 D (Piatra Neamț –
Vaslui) si din categoria drumurilor judetene DJ 207 D (Sagna –
Gadinti).
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Descoperirile făcute în punctul “ Dealul Buzdugan” sau
“Manolache Stafie” din satul Gadinți, demonstrează o intensă
locuire a acestei zone în diferite perioade istorice, cu precădere
în epoca bronzului, perioadă corespunzătoare provinciei Dacia –
sec. II-III d.Hr, și mai târziu în Evul Mediu.
Satul Gâdinți este atestat documentar începând cu data
de 12 iulie 1415, când Alexandru cel Bun dăruia Mănăstirii
Bistrița, construită de el, mai multe sate. Alături de domn mari
boieri înzestrează noua ctitorie cu sate. Între acești boieri se afla
panul Negru care dăruia satul său Gâdinți, unde avea și o curte,
Mănăstirii Bistrița.
În anul 1428, voievodul Alexandru cel Bun întărește, prin
uric, pentru dreaptă și credincioasă slujbă, lui Lazăr, Stanciul și
Costea, fiii lui Ion vornic, dreptul asupra siliștii lui Dobrin, la
Humor, unde era mănăstirea lor, dăruindu-le sate și părți de sate.
Între acestea se regăsește și o parte a Gâdinților, fapt ce
conduce la concluzia că la început satul a avut doi proprietar:
Negru și Ion vornic.
Moșia împreună cu satul Gâdinți vor rămâne închinate
Mănăstirii Bistrița până în anul 1500, când Ștefan cel Mare
primea la Iași pe egumenul Grigorie și arhimandritul, căruia îi
solicit să schimbe cinci sate printre care și satul Gâdinți fiindu-i
necesar pentru a mări spațiul din jurul cetății nou-construite de el
în șesul Siretului. Cetatea a fost construită pe malul stâng al
Siretului, la aproximativ 5 kilometri de oraș și este atestat
documentar printr-un uric din 15 septembrie 1466, semnat alături
de către domnitor și de sfetnici printre care se afla și “pan Oanță,
pârcălab de Cetate Nouă”.
Mai târziu, satul este oferit drept danie Episcopiei de
Roman de către Petru Rareș, având mori, pod umblător peste
Siret și bălți cu pește.
Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea moșia Gâdinți
intră în posesia familiei boierești Bogdan, începând cu vornicul
Manolache Bogdan. În secolul al XIX-lea stăpânirea familiei
Bogdan asupra moșiei Gâdinți continua cu ctitorii bisericii “Sf.
Dumitru” (1806-1812), Emanuel Bogdan și soția sa, Georgeta, și
apoi cu Lupu Bogdan.
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Până la la 1864, satul Gâdinți a fost arondat ținutului
Roman precum și ocoalelor: Ocolul de Jos, Ocolul de Sus, Ocolul
Siretului. În această perioadă, satul Gâdinți s-a contopit cu
cătunele Fârțeștii, Maxineștii, Poiana, Poienarii. De asemenea,
în 1857 include și trupurile de moșie, Cotul Ciobanului, Cotul din
preajma Podului Siret, Cotul Olarului și Munteni.
La reforma administrativă din 1864, Gâdinți devine
comună, subordonată administrativ Județului Neamț, precum și
plășilor Siretul de Sus, Mijlocul, Poienari, Miclăușeni, Șcheia,
Roman-Vodă, Siret, Ion Gh. Duca și Bâra.
Pentru scurte perioade de timp, Gâdinții a inclus și satele
Poienari, Poienița, Făgădăul devenit Fagul, Vulpășești, Sagna,
Bumbii, Buruienești, Holmul și Luțca.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din
plasa Siretul de Sus a județului Roman și era formată din satele
Dealu Mărului, Gâdinți și Poenița, având în total 1029 de locuitori.
În comună funcționau două biserici și o școală cu 27 de elevi.
Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având
1250 de locuitori în satele Gâdinți și Poenița.
La împărțirea administrativă din 1950, Gâdinți își
păstrează statutul de comună, subordonată raionului Roman,
fără însă a mai îngloba și alte sate. Va păstra acest statut și la
împărțirile admnistrative din 1952, 1956 și 1965. Comuna va fi
desființată la ultima împărțire din 1968, satul Gâdinți aparținând
de comuna Sagna până în anul 2004.
În domeniul învățământului până în anul 1885 nu au
existat nici un fel de așezăminte culturale în Gâdinți.
Școala din Gâdinți ia ființă în 1885 cu un număr de 14
elevi și un singur învățător cu numele de Gavrilescu Drăgan. În
anul1894 erau deja 4 clase de școală primară cu un total de 48
de elevi și tot un singur învățător. În raport cu numărul populației,
rămâneau neșcolarizați peste 80% din copii, la care se adaugă
și populația adultă – se poate aprecia că analfabetismul depășea
90%.
Cladirea nouă a școlii și a gradiniței funcționează din anul
1970, director fiind la momentul respectiv profesorul de
matematică Tansanu Cătălin. Şcoala Gimnazială Gâdinți are 2
corpuri distincte:
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Corp – școală este format din:
8 săli de clasă;
Cabinet Informatică;
Cancelarie, toate dotate cu infrastructură corespunzătoare şi
mobilier ergonomic.
Cabinet director;
Secretariat;
Bibliotecă.
Corp – grădiniță este format din:
3 săli de clasă
1 cabinet de informare și documentare.
În comună funcționează și dispensarul uman având un
medic și doi asistenți, căminul cultural, poliția și biblioteca.
Biblioteca Comunală din localitatea Gâdinți a luat ființă în
anul 2013 conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din
13.06.2013, având ca sediu un spațiu în incinta Căminului
Cultural, activitatea propriu-zisă a Bibliotecii începând cu data de
1 iulie 2014. Din luna martie 2015 Biblioteca Comunală Gâdnți
și-a schimbat denumirea, aceasta devenind Biblioteca Comunală
“Viorel Chirilă” Gâdinți.
În comuna Gâdinți se află Cetatea Nouă a Romanului, sit
arheologic de interes național, ale cărei vestigii datează din 1466.
În rest, alte două obiective din comună sunt înscrise în lista
monumentelor istorice din județul Neamț ca monumente de
interes local, ambele fiind clasificate ca monumente de
arhitectură: Conacul Bogdan (secolul al XIX-lea), fost spital de
bolnavi psihic și ansamblul bisericii „Sfântul Dumitru” (secolul al
XIX-lea), ansamblu constând din biserică (1812) și turnulclopotniță.
Biserica cu hramul “Sfântul Dumitru” a fost zidită între anii
1806-1812, ctitorii lăcașului fiind Dimitrie (Emanoil) și Georgeta
Bogdan. Biserica este monument istoric, înscrisă la nr. 232 în
lista monumentelor istorice, are forma de corabie, în stil bizantin.
Materialele de constructive utilizate pentru înălțarea lăcașului au
fost piatra, cărămida și mortarul, construcția având înălțimea de
15m, lungimea de 22m și lățimea de 15m. Piatra pentru
construcție a fost adusă din zidurile Cetății Noi zidită de Ștefan
cel Mare pe malul stâng al Siretului. La început, biserica a fost
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înzestrată cu o pictură ușoară iar între 1906-1908 s-a văruit.
Între anii 1960-1963 biserica a fost reparată complet în interior și
exterior, fiind pictate bolțile. Turnul clopotniță a fost zidit în anul
1901 din cărămidă, fiind acoperit cu tablă zincată. Ca urmare a
cutremurelor din anii 1977 și 1986 clădirea bisericii a fost grav
avariată, așa încât, în anul 1988, s-a impus efectuarea de
reparații și consolidare.
Cronicile parohiei menționează numele unor slujitori ai
acestui lăcaș de cult. În 1816 slujeau la această biserică preoții
Vasile și Procopie. Patru ani mai târziu, la aceeași biserică erau
trei preoți (Gavril, Gheorghi și Vasile), un diacon (Iacob), doi
clisiarhi (Gheorghi și Vasile) și doi dascăli (Gheorghi și Moisi). În
1832 activau preoții Gheorghe, fiul lui Vasâli Conachi, Andrei, fiul
diaconului Loghin, Iacob, fiul lui Nechita Trofan, precum și
Gheorghe, fiul lui Ioan Hațcovici. Aceștia erau ajutați de diaconul
Neculai, fiul preotului Ioan Zanul, precum și de dascălii Moisă,
fiul lui Maftei, respectiv Costachi, fiul preotului Gavril Loghin.
Lângă peretele nordic al bisericii se află mormântul
boierului Constantin Rolla (1818-1879), fost militant unionist
pentru Unirea Principatelor Române și ministru în mai multe
rânduri în guvernele Moldovei. Pe crucea sa funerară se află
următoarea inscripție: "Constantin Rolla 1818 +1878". Lângă
peretele sudic al absidei altarului, au fost depuse osemintele a
12 persoane asasinate de autoritățile comuniste în 1949 în
Pădurea “Dealul Mărului”, Asociația Foștilor Deținuți Politici
Neamț ridicând în 1991 o cruce deasupra mormântului.
Din registrul iconografic biserica păstrează cu valoare de
patrimoniu donații ale ctitorului: catapeteasma, icoana Maicii
Domnuluiși icoana Sfăntului Dimitrie, toate cu o valoare
inestimabilă. Clopotele bisericii datează din 1780 și respectiv
1815, fiind aduse de la o altă biserică de aceeași ctitori, acestea
fiind înlocuite ulterior.
De-a lungul vremii, în localitatea Gâdinți s-au remarcat o
serie de personalități a căror activitate a avut un impact deosebit
asupra locuitorilor și asupra dezvoltării localității. Dintre acești
menționăm: familia Gheorghe și Eufrosina Dimitriu care au avut
fii pe Mihai Dimitriu (1901-1974), paroh timp de jumătate de veac
și preotul Ioan Dimitriu (1916-1979) care a slujit 9 ani în Gâdinți.
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Acestora li se alătură familia învățătorilor Ioan și Anastasia
Galeriu, familia învățătorilor Haralambie și Emilia Oancea,
învățătorii Toader și Eva Pântea, ultimii fiind înmormântați la
Gâdinți. Preotul Ioan Ionescu a fost paroh 45 de ani și, alături de
presbitera Elena, a restaurat biserica în anul 1908. Fiul lor,
Dimitrie I. Ionescu este absolvent a 6 clase la Gimnaziul RomanVodă, membru corespondent al Academiei Române, doctor
docent în bacteriologie și director al Institutului Antirabic Central
Dr. Babeș.
Din galeria oamenilor de seamă ai comunei Gâdinți face
parte și profesorul universitar Viorel Chirilă. Absolvent, în anul
1976, al Facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din
cadrul Institutului Politehnic “Gheorghe Asachi” Iași, acesta a
devenit, în anul 1980, membru al catedrei de Tehnologia
Construcției de Mașini și Mecanică auto. Între anii 2004-2005,
profesorul Viorel Chirilă a fost decan al Facultății de Construcții
de Mașini.
În aprilie 2004 prin referendum satul Gâdinți devine
comună. Suprafața totală a comunei este de 4.431 ha, din care
1247 ha arabilă și 2284 ha acoperită cu pădure, populația
comunei fiind de 2.558 locuitori. Conform datelor
recensământului populației din anul 2011, populația comunei
Gâdinți era de 1901 locuitori. La începutul anului 2018 comuna
avea 2.607 locuitori, dintre care:
Varsta
Sex
Barbati
Femei
- 0 – 15 ani
90
99
- 15– 25 ani
225
264
- 25 –40 ani
305
317
- 40 - 55 ani
300
300
- 55 –70 ani
130
140
- Peste 70 ani
198
239
Naționalitate - româna - 2607
Etnie
- român - 2557
Religie
- ortodoxă - 2579
- catolică - 50
Populația lucrează în industrie, agricultură și alte
sectoare, un procent de 20 % din populație finnd plecat în
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straăinătate. Terenul este fertil, se cultivă cu cereale și plante de
nutreț, obținându-se anual producții mulțumitoare care satisfac
necesarul local.
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Clădirea Primăriei Comunei Gâdinți, jud. Neamț
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Școala Gimnazială Gâdinți

Căminul Cultural al comunei Gâdinți
Conacul a fost ridicat intre 1806 si 1812 de boierii Dimitrie
și Georgeta Gheorghiu, cu destinația de reședință de vara.
În 1948 a
fost confiscat de
comuniști și lăsat
în
nefolosință
până în 1982,
atunci când, în
clădire, a fost
amenajat un spital
pentru
bolnavi
psihici.
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GHERAEŞTI -UN SAT AFLAT MEREU LA
RASCRUCEA DINTRE VECHI ŞI NOU
Bereșoaie Roxana-Crina, Biblioteca Comunală ,,P.S. Petru
Gherghel –Episcop” Gherăești
Marele nostru povestitor Ion Creangă îşi deschidea unul
dintre capitolele ,,Amintirilor din copilărie” prin nişte cuvinte
memorabile: „Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când mă gândesc la
locul naşterii mele, la casa părintească din Humuleşti […]şi la
farmecul copilăriei, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!”
Fiind în asentimentul scriitorului şi regăsind o asemanare
deosebită între satul meu natal și Humuleştiul descris atât de
frumos: „sat mare şi vesel […], sat răzăşec, întemeiat în toată
puterea cuvântului, cu gospodari tot unu şi unu, cu flăcăi voinici
şi fete mândre care ştiau a învârti şi hora, dar şi suveica; […] cu
biserica frumoasă ”, m-am gandit că nimic nu poate fi mai
minunat decât să încerci să afli cât mai multe despre neamul din
care faci parte.
Istoricul M.Kogalniceanu consemna că: „istoria este
testamentul lăsat de către strămoşi strănepoţilor ca să le
slujească de tălmăcire a vremii de față şi poveţuirii a vremii
viitoare”. Iar testamentul localitătii Gherăeşti am descoperit pe
parcursul cercetărilor, că este destul de bogat. Culegând
informaţie după informaţie am început să descopăr o lume, o
istorie necunoscută fascinantă prin ineditul ei.
În lucrarea de faţă am încercat să încorporez câteva
crâmpeie din existenţa multiseculară a satului Gherăeşti, care a
intrat de mult în constelaţia aşezărilor rurale din aceasta zona a
ţării, cu ordine socială statornicită prin tradiţie şi cu o rânduială
spirituală temeinic închegată.
În ciuda faptului ca documentele descoperite până în
prezent vorbesc doar de câteva sute de ani de existenţă,
rămăşiţele ne asigură de un început ce se înscrie în negura
vremurilor şi ne oferă o suma de date, de realităţi ce s-au
transmis din generaţie în generaţie.

59

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Ciclul vieţii s-a desfăşurat pe aceste meleaguri, pornind
de la povestea celei dintâi gospodării, întemeiată în singurătatea
luncii din preajma Moldovei până la construcţiile semeţe din zilele
noastre, printr-un şir nesfârşit de naşteri, botezuri şi cumetrii,
nunti, dar şi trecerile în lumea celor drepţi. Pe toţi aceşti oameni
care s-au născut aici, sau cărora Domnu le-a hărăzit să
poposească şi să trăiască în Gherăeşti i-am cuprins în acestă
lucrare, defilând în faţa ochilor noştrii, participând la campaniile
militare, ori adăpostindu-se de urgia oştilor invadatoare. Am
menţionat şi suferinţa pricinuita de epidemiile de ciuma, de
foamete sau de verile secetoase, ori de iernile grele, dar şi
momentele în care aceştia îşi împărtăşesc bucuriile.
LOCALIZAREA SATULUI GHERĂEŞTI
În extremitatea nord-estică a judeţului Neamţ, la 20 de km
nord de vechea cetate a lui Roman-Muşat, de-a lungul istoricului
drum comercial Roman-Fălticeni, astăzi E85, pe platoul cuprins
între apa Siretului şi cea a Moldovei, se răsfiră pe o suprafaţă de
3070 de ha comuna Gherăeşti cu următoarele sate componente:
Gherăeşti, Tetcani şi Gherăeştii Noi.
Satul Gherăeşti se întinde de la apele legendarului râu
Moldova, spre est, pe o câmpie netedă străbătută de la nord la
sud de nişte vestigii de dealuri. Singur, un pârâu cu izvorul sub
aceste dealuri, care şi-a păstrat din strămoşi numele Cirlic,
segmentează câmpia, serpuind printre grădini şi case. Solul,
privit ca înveliş geografic este, una din cele mai însemnate
bogăţii.
Condiţiile climatice din zonă se află sub acţiunea benefică
a curenţilor râurilor Siret şi Moldova, ce favorizează un regim
pluviometric constant, în ierni moderate şi veri normale din punct
de vedere a temperaturii. Minunatele locuri descrise de Vasile
Alecsandri în poeziile sale, se regăsesc și la noi, în luncile și
bălțile formate de-a lungul râului Moldova, frumuseţea zonei
fermecând pe oricine.
I.1.
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I.2.
ORIGINEA NUMELUI
Numele satului Gherăeşti a stârnit multe discuţii şi controverse
printre lingviști. N. A. Constantinescu susţine în ,,Dicţionarul
onomastic românesc "din 1963, pagina 68, că numele de sat
Gherăeşti s-ar fi format de la numele de persoana Ghira, o
prescurtare a lui Gherasim. Explicaţia nu ţine însă seama de
atestările istorice şi nici de variantele populare observabile până
în vremea noastră.

O primă formă a numelui sub care se atestă probabil
comunitatea este „Biraviceşti” şi o regăsim într-un vechi hrisov
dat de voievodul Ştefan cel Mare în anul 1499, alături de
precizarea „unde a fost Birai pe aplele Moldovei”.
Următoarea atestare, recunoscută oficial este făcută de
către Ştefan Rareş, fiul lui Petru Rareş, în 1552 şi prezintă satul
sub o formă puţin schimbată faţă de cea gasită în documentul
dat de Ştefan cel Mare şi anume „Birăeşti”.
Pornind de la menţiunea din hrisovul lui Ştefan cel Mare
şi de la această atestare, Mihai Costăchescu afirma în
,,Documentele de la Stefăniţă Voievod” pagina 124, nota 3, că
numele satului îşi are originea de la numele ardelenesc Biro, al
unuia dintre primii stăpâni ai comunităţii. Costăchescu îşi mai
bazează afirmaţia şi pe un document care consemnează, că
printre stăpânii din prima jumatate a veacului al-XV-lea, ai
celuilalt sat cu numele Birăeşti din Moldova, situat pe Bistriţa,
lângă oraşul Bacău, s-a aflat şi Coste Birovici, fiul lui Biro.
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Ca şi acest sat de lângă Bacău şi satul Gherăeşti,
păstrează forma Birăeşti, până la mijlocul secolului al-XVIII-lea,
aşa cum rezultă din izvoarele istorice descoperite până la acea
dată, dar şi din însemnările misionarilor italieni care menţionează
comunitatea Birăeşti în anul 1745. Aproximativ în aceeaşi
perioadă apare şi forma cu evoluţia labialei b la g: Ghirăeşti,
înregistrată atât de către străinii care tranzitează zona, cât şi de
către români în documentele oficiale din anii: 1774, 1816, 1830,
1834, 1835, 1841, 1845, 1846, 1848, 1849, 1856, 1857, 1858 şi
1864 (catagrafii întocmite de către Episcopia Romanului şi
păstrate la Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Visteria Moldovei).
Spre sfârsitul secolului al XVII-lea întâlnim o asimilare
vocalică, astfel de la Ghirăeşti, apare varianta Ghirieşti, care este
preluată şi de către străini, şi notată în documentele din acea
perioada: Ghiriest la 1775 în ,,Altre notizie”, pagina 506, Giraiesty
la 1790, Griesti la 1800, Ghiriesti la 1814, Parochia Giriesti la
1869.
Forma Gherăieşti apare prin atracţie paronimica
(asociere cu cuvântul ghera) în secolul al XIX-lea şi este impusă
prin documentele oficiale de după anul 1864.
I. Bogdan zicea în ,,Documentele de la Ştefan cel Mare”,
volumul II, pagina 166, că forma Biraviceşti = Birai este o
ortografiere stângace, în loc de Birăeşti = Birau de la ungurescul,
biro care denumeşte un dregator local, judecător, formându-se
Birăeşti-Ghirăieşti-Gherăieşti. O explicaţie asemănatoare o dă şi
Iorgu Iordan în cartea ,,Numele de locuri româneşti în Republica
Populară Română”, volumul I, 1952, pagina 171 cu precizarea
că în cazul unui sat întemeiat prin colonizare, acel biro ar fi putut
fi şeful comunităţii de emigranţi maghiari care să fi îdeplinit
funcţia de jude al conaţionalilor săi, sau pur şi simplu să fi purtat
numele fără să îndeplinească funcţia. Originea etimologică a
denumirii devine mult mai discultabilă mai ales,că prin acelaşi
toponim sunt denumite mai multe sate din diverse părţi ale ţării
şi e greu de crezut că toate au avut la origine acelaşi Birai :
Gherăeşti, localitate din județul Neamţ ;
Gherăeşti, localitate din județul Bacău ;
Gherăeşti, sat de lângă oraşul Piteşti.
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Influenţa ungurească în formarea cuvântului nu trebuie
legată deci de populaţia înconjurătoare pentru că termenul are o
sferă destul de variată. Nu se respinge influenţa limbii maghiare
în formarea numelui satului, dar este mult prea greu de a gasi
timpul exact şi împrejurarea când s-a produs această influenţă.
Indiferent de naţionalitatea persoanei, toponimul Gherăeşti este
românesc deoarece, în cazul derivatelor, originea o indică sufixul
şi nu baza.
Forma Gherăeşti este oficială, dar aceasta nu înseamnă
că ea este şi corectă. Încă din anul 1932, Academia stabilise ca
,,e” să fie scris ,,ie” când este în interiorul cuvintelor, la început
de silabă, dacă înaintea sa se află o vocală. Regula nu era o
simplă convenţie, ci o reflectare a pronunţiei româneşti. Legile
administative au aplicat-o însă inconsecvent, astfel că, textele
administrative sunt singurele care nu procedează la aplicarea
regurilor de scriere literară la nomenclatura geografică,
denumirea localității rămânând Gherăeşti şi nu Gherăieşti.
FRÂNTURI DIN EVOLUŢIA ISTORICĂ A SATULUI
Evoluţia istorică a satului Gherăeşti a creat o multitudine
de polemici deoarece informaţia istorică descoperită până în
prezent este foarte lacunară, multe dintre documentele
referitoare la întemeirea asezării şi dezvoltarea ei ulterioară s-au
pierdut în anul 1716, aşa cum reiese din mărturisirea făcută la 4
ianuarie 1722, de către episcopul de Roman, Gheorghe, înaintea
domnului Constantin Mihai Cehan Racoviță: „pentru uricele şi
ispisoacele a sfintei Episcopii a Romanului ce au avut, ca
înaintea catanelor, înţelegând precum că or să iasă din ţară si
sa prade şi atunci fiind episcop la Roman părintele Sava s-au
sculat şi au pus în nişte cară ce au fost mai bun a sfintei Episcopii
și au pus şi uricele şi ispisoacele şi vesmintele şi arginturile, ce
au avut sfânta Episcopie, toate şi le-au pornit să le ducă la
mănăstire, la Pângaraţi, să le mistuiască acolo, pentru răutatea
tâlharilor. Şi intrând carele în apa Bistriţei s-au prăvălit şi s-au
înecat şi veşmintele şi arginturile şi toate uricele şi acolo, întracele uricele, au fost şi ispisaoacele care au fost de miluire şi de
întărire a răposaţilor domni. ”
I.3.
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Pierderea documentelor este pomenită şi cu alte prilejuri:
la 3 martie 1722 când acelaşi domn întăreşte Episcopiei de
Roman drepturile de a lua câte doi bani de la orice dugheană din
târgul Roman; la 2 mai 1753, când domnul Racoviţa, întăreşte
Episcopiei dreptul de a lua zeciuială de la târgoveţii armeni şi
moldovei din târgul Roman şi la 21 iunie 1754 într-o mărturie
hotarnică a lui Vasile Buhăiescu . Din fericire au mai fost
descoperite prin colbul arhivelor alte documente care să ateste
formarea unei comunităţi pe aceste meleaguri cândva prin
secolul al XIV-lea.
O primă probabilă atestare a localităţii o găsim în
documentele cancelariei domneşti, a lui Ştefan cel Mare, abia la
data de 26 noiembrie 1499. În acest hrisov, voievodul precizează
schimbul a trei sate cu mănăstirea Dobrovăț, menţionând că
domeniul aparţine mănăstirii Bistriţa, după care trecuse în
proprietatea Margaretei Muşat, sotia lui Ştefan I Muşat şi bunica
lui Alexandru cel Bun. Unul dintre satele amintite se numea
Biraviceşti cu precizarea unde a fost Birai, pe apa Moldovei, din
ţinutul Sucevei şi este cel mai vechi document care face
cunoscută existenţa satului.
În ordine cronologică următorul document care se referă
în mod direct la moşia Gherăeşti, atestând, de fapt existenţa
comunităţii este un hrisov datat de la 25 aprilie 1552, prin care
domnul Moldovei Ştefan Rareş, fiul lui Petru Rareş, declara un
schimb de sate făcut de către tatăl său, cu episcopul de la Roman
din acea vreme, Macarie, întărind astfel stăpânirea Episcopiei de
Roman asupra acestui sat. Divanul se judecată s-a ţinut la
Suceava, iar hrisovul a fost dat la Iaşi. Conform obiceiului
timpului cartea era întocmită, semnată şi pecetluită în faţa unei
adunări cu mult fast. Semnarea actului se făcea sub prestaţie de
jurământ, iar conţinutul se referea mai ales la adevărurile
bisericeşti, ceea ce denotă că strămoşii noştrii erau adevăraţi
credincioşi şi păstători ai tradiţiilor bisericii creştine. În acest
hrisov voievodul precizează şi modul în care satul Birăeşti a
ajuns în proprietatea domniei.
Aşezat lângă scaunul domnului, marele vistiernic,
Dumitru Vascan, a dat citire cu respect și demnitate cartea prin
care s-a pecetluit soarta şi destinul nostru, la acel 25 aprilie 1552:
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„Din mila lui Dumnezeu, noi Ştefan voievod, domn al Ţarii
Moldovei-Facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor
celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că a venit înaintea
noastră şi înaintea tuturor boierilor noştrii moldoveni, rugătorul şi
părintele nostru Chir Macarie, episcop de la Episcopia din târgul
Roman, de buna voia lui şi-a schimbat cu domnia mea, un sat ce
este în ţinutul Lăpuşnei, anume Azăpenii, pe Visnevăți şi cu
moară pe Visnăvăţi. Iar domnia mea iarăşi ne-am sculat şi i-am
dat lui şi sfântului loc, unde este hramul Preacuvioasei
Paraschiva şi unde este Episcopia în târgul Roman, în schimb
un alt sat, anume Birăeştii, ce este pe Moldova, în ţinutul
Sucevei, care acest sat l-a schimbat şi părintele domniei mele
Petru voievod, cu părintele şi rugătoru nostru episcopul Macarie.
Şi acest sat Birăeşti, a fost a lui Ion Păstrav, fost ureadinic în Huşi
şi al celorlalţi fraţi ai lui, copiii lui Păstrav cel Bătrân; şi l-au pierdut
în hiclenie, când au ridicat un lotru asupra capului vărului domniei
mele Ştefan voievod cel Tânăr. Însă părintele domniei mele,
Petru Voievod, a plătit acest sat la tot neamul şi verilor
Păstrăveştilor, şi a dat 600 de zloti tătăreşti din visterie, toti bani
gata.”
Documentul original este scris pe pergament în slavonă
şi are ruptă partea de jos, unde era atârnată pecetea. Împreună
cu două traduceri româneşti se păstrează la Arhivele Naţionale
Bucureşti.
Doarece Episcopia a stăpânit în linişte satul, nefiind
nevoită să umble prin judecăţi pentru el, pentru vreun hotar sau
altul, astăzi nu mai avem nici o ştire din documentele moşiilor
vecine despre gheraeştenii trăitori în veacurile al XVI-lea şi al
XVII-lea. Dacă pergamentele sau hârtiile nu au păstrat numele
locuitorilor, pământul a păstrat un şir de oseminte, cu puţine şi
mărunte podoabe, care arată că un grup de oameni s-au ostenit
să lucreze pământul acestei moşii în a doua jumatate a secolului
al XVI-lea şi în secolul următor.
Aceste urme ale trecutului precum și alte izvoare istorice
cum ar fi niste monede aparținând celei de-a doua jumătăți a
secolului al XVI-lea, au fost descoperite în urma săpăturilor
efectuate de către Domnița Hordilă în cimitirul bisericii catolice
din Gherăești.
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Veacul al XVII-lea este la fel de sărac în ce priveste
precizarea evoluției istorice a comunității de pe aceste meleaguri.
Ne-am fi asteptat ca străinii, care au vizitat zona în acest secol,
în marea lor majoritate misionari catolici, interesați de soarta
locuitorilor satelor catolice din jurul Romanului, să pomenească,
în vreun fel și satul Gherăești. Lipsa satului din rapoartele și
jurnalele de călătorie ale misionarilor a fost pusă pe seama
faptului că satul era locuit de o comunitate ortodoxă.
În al doilea deceniu al secolului al XVIII-lea, cu câteva luni
înainte de pierderea documentelor referitoare la satul Gherăești,
episcopul de Roman, Sava, a obținut la 20 mai 1716 „o mărturie
hotarnică pentru mosia Birăești, dinspre satul Botești făcută de
către Ștefan Ene, postelnic și de Ion Talpa, fost armaș, în urma
mărturiei mai multor oameni din satele din jur.”
Printre martori este pomenit și Andrei Echimaşu, fiind
astfel primul locuitor cunoscut după nume, din satu
Birăeşti/Gherăeşti, care a dat mărturie despre hotarul dintre cele
două sate.
Următoarele urme lăsate pentru istorici de oamenii
vieţuitori în acelaşi secol XVIII, sunt alte două mărturii de hotar
pentru pentru satele învecinate cu Birăeşti. Un document pentru
delimitarea hotarului dintre satele Birăeşti, stăpânit de Episcopia
Romanului şi Pildeşti, stăpânit de mănăstirea Agapia, iar în cel
de-al doilea s-a stabilit hotarul dintre satul Lecuşeni şi satul
Săbăoani, precizând şi linia de hotar dintre Lecuşeni şi Birăeşti.
În copia actului ce poartă pecetea voievodului Racoviţă, păstrată
în Condica moşiilor Episcopiei Romanului, numele satului apare
de două ori sub forma Birăeşti şi o dată sub o altă denumire,
aceea de Ghirăeşti.
De la această dată, comunitatea va apărea în catagrafiile
întocmite de Episcopia Romanului şi în însemnările sau
rapoartele misionarilor catolici care au vizitat satul sub diverse
forme: Gireste, Gyerjest, Ghireştre, Ghiriest. Un raport din anul
1768, precizează despre comunitatea catolică din Girestro: „la un
ceas departare de Săbăoani este un alt sat, chemat Girestro,
care are 18 case catolice cu un total de 62 de credincioşi, care
nu au biserica şi se folosesc de biserica din Săbăoani… însă
există o biserică ortodoxă”. Numărul acestora a crescut însă
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rapid, deoarece o relatarea anonimă despre starea locuitorilor
catolici din Moldova, scrisă în anul 1776, descrie atfel lucrurile de
la „Ghiriest, sat ce apaţine de parohia Săbăoani: sat cu biserica
şi cu dascal…are 550 suflete”.
Începutul secolului al XIX-lea aduce cu sine definitivarea
numelui localității Gherăeşti, dar şi multe frământari sociale şi
economice. Un prim document care pomeneşte satul cu acest
nume, datează din anul 1801 şi descrie revolta a 16 sate catolice,
împotriva prefectului Vincentius Gatt, acuzat de ţărani că le-ar fi
alterat obiceiurile vechi şi le-ar fi impus sarcini insuportabile şi
contribuţii prea mari. În 16 aprilie 1800, cu un an înainte de
revoltă, prefectul fixase contribuţia bănească a credincioşilor
pentru întreţinerea preoţilor şi a parohiei care cuprindea pentru
fiecare gospodar: 20 parale, o dimierlie de păpuşoi, clacă la
cositul fânului, patru parale birul omului din casa preotului,
văduvele şi văduvoii fără copii în ajutor, plătesc jumătate .
Fiind oameni harnici şi chibzuiţi, cu gospodării întemeiate,
pe locuitorii din Gherăeşti îi loveau mai puternic poate, decât pe
alţii, obligaţiile extraordinare pe care le arunca domnia asupra
ţării. Din acest motiv în perioadă următoare îi găsim implicaţi întro serie de evenimente importante pentru istoria Moldovei, dar cu
un sfârşit tragic pentru unii dintre participanţi.
În anii următori 1828-1830, în vremea ocupaţiei ruseşti,
îi găsim pe multi gherăeşteni pe drumurile ţării, ducând produse
pentru aprovizionarea armatei ruseşti: la 16 martie 1829, este
consemnată trecerea oamenilor din Gherăești prin staţia Bacău
cu 107 boi înjugaţi la care, ducând fân la Focşani. Pe lângă fân,
locuitorii din Gherăeşti au depus la magaziile armatei, mari
cantități de grâu sau le-au vândut altora, tot pentru
aprovizionarea armatei ruseşti. Pentru toate produsele, banii şi
muncile celor 198 birnici şi pentru cele luate cu silnicire de către
oștire în iarna dintre anii 1829-1930, a fost întocmită o listă care
arată cât de greu a fost lovit satul în vremea ocupaţiei ruseşti.
Săraciţi, locuitorii din Gherăeşti, ca şi cei din satele din jur nu am
mai vrut să accepte noile sarcini impuse prin Regulamentul
Organic, astfel izbucneşte la 24 aprilie 1831, cel de-al doilea
mare eveniment social la care participă sătenii din Gherăeşti,
alături de cei din Răchiteni, Adjudeni, Buruienești, Luțca, Prăjeşti,
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Săbăoani şi Pildeşti. Evenimentul a avut, aşa cu se cunoaște
cauze economice, sociale şi politice, dar în principal, a fost
împotrivirea populaţiei la luarea unor flăcăi
în straja
pământească. Autorităţile ar fi vrut să recutreze cel mai mare
număr din această zona, dar legăturile puternice dintre aceste
sate, au făcut că rezistenţa să fie mai mare decât în alte părţi şi
să se soldeze cu numeroşi morţi din rândul răsculaţilor, în urma
intervenţiei în forţa a trupelor ruseşti.
După înăbuşirea în
sânge a răscoalei, viaţa în satele de pe valea Moldovei s-a
refăcut încetul cu încetul. Locuitorii din Gherăeşti au fost nevoiţi
să dea stărjeri în oastea ţării şi să plătească dări către ţară, cât
şi către stăpânul moşiei, Episcopia Romanului. Ca şi în cazul
majorităţii moşiilor din ţară, nici Episcopia Romanului nu îşi
administra în mod direct satele, ci le arenda celor interesaţi de
astfel de afaceri. Astfel încât, Gherăeştiul a fost arendat unei
tovaraşiii, formate din 5 membrii: aga Manolache Bogdan,
spătarul Neculai Milu, negustorul lipscan, Andrei Zaharia şi
negustorul evreu, Iusam Lazarovici din Roman.
Cu toate ca nu administra direct moşia, Episcopia
Romanului consemnează satul Gherăeşti în catagrafiile
întocmite din anul 1774, 1831, 1836, precum şi cele care au
urmat până în anul 1846. În aceste catagrafii, se arată numele
locuitorilor şi evoluţia demografică a satului. Fiind documente de
natură fiscală, aceste acte scot la lumina destul de puţin din viaţa
obişnuită a oamenilor. Se poate observa că sătenii ortodocşi
aveau un preot sau doi la biserica lor, precum şi doi dascali, în
vreme ce pentru biserica catolică sunt înregistraţi doi dascăli, dar
nu sunt pomeniţi niciodată preoţi. Deasemenea catagarfiile ne
arată şi pe oamenii aflaţi în nevoi (văduve, nevolnici, bătrâni), pe
cei scutiţi de dări şi lăsaţi pe seama Episcopiei, pe evreii din sat
(probabil, proprietari ai cârcimilor), iar cateodată pe cei care s-au
însurat, au murit sau au fugit de pe moşie, ori inventarul
animalelor din fiecare gospodărie (din păcate cei care le-au
întocmit nu au notat şi câţi membrii avea fiecare familie).
Unirea lui Alexandru Ioan Cuza din 24 ianuarie 1859 și
marile reforme din anii care au urmat: Secularizarea averilor
mănăstirești, Legea agrară, Legea instrucțiunii publice, Codul
civil și penal, schimbă foarte mult viața țăranilor din Gherăești. O
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parte dintre ei, fiind împroprietăriți cu pământ, vor respecta
cuvintele marelui domnitor: ,,Claca este desființată și de astăzi
voi sunteți proprietari pe locurile supuse stăpânirii voastre. De
astăzi, voi aveți o patrie de iubit și de apărat. Statorniciți mai ales
și pretutindeni școli, unde copiii voștrii să dobândească
cunoștințele trebuitoare pentru a fi buni plugari și cetățeni” astfel
încât în anii următori se consolidează bisericile existente,
precum și lăcașul destinat Școlii elementare din sat. Dovadă, au
rămas documente și fotografii precum acest manuscris de 1400
de pagini, scris de Vasile Ivănescu, început în anul 1870, în care
tratează foarte multe domenii importante şi evenimente socioeconomice.

Prin noul Statut Organic al lui Cuza și Legea
agrară, împărțirea administrativă conferă Romanului perestigiul
istoric de odinioară, ridicându-l la rang de județ, în care vor fi
incluse mai multe plase printre care și plasa Mircești din care
face parte și localitatea Gherăești.
Pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea
consemnăm participarea localnicilor din Gherăești la Războiul de
Independență din 1877-1878, strigând și ei, ca și Mihail
Kogălniceanu: ,,Suntem independenți, suntem o națiune de sine
stătătoare”. În documentele oficiale sunt trecuți alături de ceilalți
eroi care și-au pierdut viața pentru independența țării și
gherăeștenii: Istoc Anton, Lucaci Gherghe și Mihai Hugeanu.
De la stărbunica mea, Dascălu Maranda(1908 -2005), am aflat
povești extraordinare despre curajul uimitor de care au dat
dovadă românii în luptele grele de la Plevna și Smârdan.
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Bunica bătrână (așa cum îi spuneam când eram micuță)
îmi povestea cu entuziasm, toate întâmplările pe care le aflase
de la parinți sau de la fratele tatălui ei, Cojocaru Vasile, care
participase și se întorsese rănit din război. Acesta le vorbea
adeseori despre evenimentele pe care le trăise și despre
înflăcărarea cu care poporul român a luptat și a sprijinit din toate
puterile acest război drept de liberare. Astfel, am aflat ca puținii
muncitori din zonă și țăranii, nu numai că s-au jerfit în lupte, ci au
subscris din modestul lor venit sau din puținul pe care îl aveau
pentru susținerea războiului. O altă istorisire pe care am aflat-o
de la bunica, este despre voința și îndârjirea de care a dat
dovadă un alt unchi de-al ei, în încercarea de a ajunge acasă la
cei dragi, pe jos din Crimeea, după ce luptase în războiul rusoturc din 1877. Acesta le-a istorisit apropiaților toate greutățile și
peripețiile prin care a trecut, în drumul său spre casă. Alături de
alți consăteni, a pornit cu credință în Dumnezeu pe lungul drum
din Crimeea. Uimitoarea distanță au parcurs-o pe jos, iar atunci
când opincile din picioare și sumanii cu care erau îmbracați s-au
rupt, nu au ținut cont de rănile și degerăturile apărute pe talpile
lor și au continuat drumul înfruntând cu stăruință frigul și foamea.
,,Atunci când nu găseau oameni cu frica lui Dumnezeu, care să
le deie un blid de mâncare, scormoneau cu degetele în pământ
după rădăcini și râme, sau pășteau iarbă ca vitele ca să-și
ostoiască foamea, iar apa din bălți și iazuri le potolea setea. O
ajuns acasă schilozi și plini de bube și păduchi, dar mulțumeau
Maicii Domnului că au văzut pe cei dragi, și-o să-și odihnească
oasele în pământul în care s-o născut.” Povestea pare incredibilă
pentru noi, cei obisnuiți cu toate avantajele lumii moderne, dar
nu am nicio îndoială că ea este adevarată, mai ales ca bunica
avea un adevarat dar de a povesti, încât ne aprindea imaginația
și toate locurile și oamenii de altă dată prindeau viață și retrăiam
odată cu ei, toate întamplările prin care trecea țara. În imaginile
următoare este străbunica mea la vârsta de 8 ani alături de
părinți și de sora Vochița. Fotografiile au fost făcute de niște
soldați ruși, prezenți în cea de-a doua fotografie, în anul 1914.
În 1916, când România intră în Primul Război Mondial
locuitorii din Gherăești, dau încă o dată ascultare chemării la
arme. Cuvintele rostite de Ferdinand I: ,,Ostași, v-am chemat să
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purtați steagurile voastre peste hotarele unde frații noștrii
așteaptă cu nerăbdare și cu inima plină de nădejde” , și-au găsit
ecou și în inima tinerilor din sat, care se înrolează în Regimentul
14 Dorbanți, devenit astăzi Regimentul 14 Infanterie. Tot din
istorisirile străbunicii, am aflat cu cât curaj și voioșie a plecat la
război și fratele ei
Cojocaru Ilie, care
era
dascăl
la
biserica din sat:
,,Ilie abia împlinise
20 ani și era mai
frumos ca o floare.
Cânta la strană în
fiecare Duminică
și-n
ziuă
de
sărbatoare;
era
dascăl acolo și-l ajuta pe părintele la slujbă. Știa să citească
ceasloavele și cărțile cele groase din biserică, însă, dacă mama
cu tata nu o avut bani să-l trmită la școală mai departe, nu putea
să scoată istract de preot. El voie tare să îmbrace straiele
preoțești și să-l slujească pe Dumnezeu. Când o plecat la
războiul cel mare cu ceilalți flăcăi din sat, o zis că se duc cu
Dumnezeu, cu voie bună, dar nu s-o mai întors. Pupau mâinile
părinților, apoi ziceau copiilor să fie ascultători, să ajute în casă
și la câmp, iar la drăguțe, să-i aștepte c-o să vină și-napoi”
Iar, ca și în versurile lui Alecsandri aceștia le răspundeau: ,,Cu
zile mergeți dragii mei,/ Și să veniți cu zile!/ Ziceau atunci,
bătrâni, femei/ Și preoți și copile.” Însă cele șapte vieți din
piepturile de aramă, nu au fost suficiente pentru mulți dintre ei,
deoarece în crâncenele încleștări, voinicii ostași au căzut unul
după altul, scriind cu sânge, alături de alți baravi slodați, o pagina
importantă din istoria poporului nostru. Numele lor a fost săpat în
piatra pentru eternitate, pe soclul monumentului eroilor înălțat în
centru civic al satului, de către urmași, prin inițiativa preotului
Mărtinaș Ion și a învățătorului Iorgu Ștefanovici.
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În imagini se află membrii fondatori ai Primei Bănci
Populare din Gherăești și un titlu de proprietate emis în numele
Majestății sale Regele Ferdinand I, în anul 1921 pentru Iordache
Apostol, din Gherăești, județul Roman.
Marea conflagrație mondială dintre anii 1939-1945, a
adus familiilor din Gherăești, alți morți, alți invalizi de război, alte
văduve și orfani. Pentru a le alina durerea și pentru a le consfinți

memoria, peste ani, s-a construit în 2001 un al doilea monument
pe care șirul numelor eroilor pare nesfârșit.
În
toată
aceasta perioadă sau aflat în fruntea
obștii o serie de
primari
care
au
încercat
să
orânduiască lucrurile
din comuna. Merită
mentionat
Ion
Cobzaru
(19101920), înzestrat cu un
deosebit spirit gospodăresc. Pomii plantați de acest vrednic
gospodar, pe fiecare stradă un anumit soi de pomi: cireși, tei,
vișini, brazi, au reușit să crească și să rodească, iar astăzi încă
se mai păstrează specificul, străzile din Gherăești purtând chiar
numele pomilor.
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Din perioada interbelică a rămas în memoria oamenilor,
Gherghel Petru (1928-1938) prin simțul practic, inteligența, darul
vorbirii și respectul față de om, calități pe care le-a transmis și
copiilor săi. În timpul administrației sale comuna a cunoscut un
moment de bunăstare materială.
După 1945 s-a năpustit asupra localității, ca dealtfel
asupra întregii societații românești, teroarea comunistă. Totul a
trebuit încorsetat mdelului prestabilit. Reforma agrară din 1950,
realizată după modelul sovietic, a fărămițat țara în raioane și
regiuni, iar localitatea Gheraesti a fost situată pe harta
administrativă în raionul Roman, regiunea Iasi, iar mai apoi în
regiunea Bacău. Ultima reforma administrativă, realizată în anul
1968, a inclus comuna în județul Neamț,cu sediul administrativ
la Piatra Neamt.
Cooperativizarea agriculturii din 1962 i-a frustat pe
locuitori de dreptul sacru asupra pământului câștigat cu multă
trudă și sudoare. După cum am precizat primii locuitori din
Gherăești erau țarani cu puțin pământ, fiind obligați să
muncească pe moșia bisericeasă, iar cei de confesiune catolică
au fost prin statutul lor de populație emigrantă, mai întâi birnici
sau robi la țaranii mai înstăriți, ori clăcași pe moșia Episcopiei.
Dacă statisticile ulterioare consemnează un număr relativ mare
de proprietari de pământ, înseamnă că între timp au fost
împroprietăriți prin diverse moduri: acte de vânzare-cumpărare,
donații sau reformele agrare care au mărit considerabil zestrea
funciară a locuitorilor. Nedreptățile comise de comuniști au
încercat să fie îndreptate prin legea numărul 18/1991, care îi
repunea pe țărani în vechile drepturi, reîntregindu-le proprietatea
știrbită. Însă, nu toate familiile din Gherăești posedă pământ și
această lipsă a fost compensată de priceperea și iscusința lor,
vechilor meserii tradiționale: tâmplarie, dulgherie, cojocarie,
croitorie, cărămidărie, fierărie, li s-au adăugat de-a lungul
timpului altele noi: tricotaje,brutarii,etc.
Primarii din perioada comunistă, în ciuda faptului ca s-au
încadrat în liniile directoare ale PCR, au fost oameni gospodari
și în comuna s-au construit importante edificii edilitare: școala,
căminul cultural, biblioteca sătească, dispensarul uman si cel
animal, centrala telefonică.
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Un moment important din istoria comunei Gherăești l-a
constituit și înfrățirea cu 5 localități din cantonul Redon-Franța.
Localitatile: Bains-Sur-Oust, Langon, Renac, Sainte Marie și La
Chappele de Brain sunt situate în provincia Bretania.
Sufletul aceste înfrațiri au fost, din partea română,
profesorul Blaj Dumitru și Hârțescu Ernest, primarul comunei în
acea perioadă, iar din partea franceză,primarul localității, BainsLur-Sur-Oust, Michel Gavaud. Actul de înfrățire a fost semnat, la
Gherăești în mai 1990, iar în Franța în luna august a aceluiași
an. S-a urmărit în primul rând, o colaborare în domeniile:
învățământ, cultură, sănătate și agricultură. A fost și un prilej de
a cunoaște viața și cultura altor popoare prin excursiile
organizate în ambele țări.
După Revoluția din 1989 și comuna Gherăești s-a
confruntat și se confruntă în continuare cu un fenomen
îngrijorător: migrațiile internaționale. Se încearcă de ani buni o
înregistrare a numărului de persoane plecate atât de către
autoritățile locale, de către parohiile din localitate și de către
școală,dar aceste înregistrări nu ne oferă informații concrete,
doarece mulți dintre localnici nu declară corect numărul celor
plecați. Oricum neoficial, se presupune, că peste 26% din totalul
populației a migrat către țările din Europa, dar și de pe alte
continente.
Majoritatea au migrat în căutarea de locuri de munca mai
bine plătite, dar într-o proporție mult mai redusă sunt și tineri
plecați la studii sau în schimburi de experiență.
În topul preferințelor, Spania ocupă primul loc în destinațiile
emigranților deținând un procent de peste 40% din totalul celor
chestionați. Următoarea destinație în ordinea importanței o
reprezintă Italia care totalizează în jur de 30% din volumul
emigranților. Irlanda constituie o a treia arei de imigrație recentă,
deținând 20% din volumul emigranților.
Pe ultimele poziții se situează: Israelul, Grecia, Anglia,
Elvetia, SUA și Africa.
Efectele materiale și financiare obținute de către
emigranți se resfrâng din plin și asupra localității: aceasta devine
mai deschisă spre exterior, spre modern, spre schimbare, devine
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mai puțin tradiționalistă, deci mai flexibilă, mai accesibilă noilor
valori și norme de viață.
Lăsând la o parte toate frământările și împrejurările care
i-au determinat configurația actuală, este cert faptul că satul
Gherăești se numară cu stoicism printre asezările reprezentative
de pe Valea Moldovei. Un sat liniștit, cu oameni harnici și
ospitalieri, cu gospodării bine închegate care se încadrează atât
de firesc în stilistica arhitecturii populare din părțile Romanului.
Un sat care s-a aflat mereu într-o continuă transformare, nu doar
în privința modernizării componentelor arhitectonice, ci și la
nivelul mentalității, aflându-se mereu la răscrucea dintre vechi și
nou.
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BEREŞOAIE ROXANA-CRINA, Biblioteca Comunală,, P.S.
Petru Gherghel - Episcop”, Gherăești
DATA NAŞTERII: 9 .06. 1983
PĂRINŢI: Buduroi Vasile şi Vochiţa
Căsătorită în 2004 cu Daniel, 2 copii:
Cătălin și Rareș
EDUCAŢIE
ŞI
FORMARE:
absolventă a Facultății de Psihologie și
Ştiințe ale Educației din cadrul Universității
“Babeș Bolyai ” din Cluj-Napoca, a susţinut
lucrarea de licenţă ,,Gherăești, un sat aflat
mereu la răscrucea dintre vechi și nou”(iunie 2008); a Liceului
Pedagogic “Ştefan cel Mare ” din Bacău, specializarea învăţătorieducatoare (iulie 2003); a Şcolii Generale Gherăești (iunie 1998);
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: a obţinut
diplomă de atestare pentru predarea religiei ortodoxe în
învăţământul primar (mai 2003); a urmat programul de formare
continuă ,,Management şi comunicare,, furnizat de Asociația de
Ştiințe Cognitive din Cluj-Napoca (mai 2005); cursurile de
formare profesională ,,Tehnologia informaţiei şi administrarea
calculatoarelor cu internet pentru public în biblioteci” (iunie 2010)
și ,,Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă” (2011), din cadrul
Programului Naţional BIBLIONET; a participat în perioada
10.10.2011 - 28.03.2012 la programul de specializare pentru
ocupația de bibliotecar, organizat de ANBPR
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ: a profesat ca învăţător
la Şcoala cu clasele I-VIII Gherăeşti (2003-2006), iar de la 1
ianuarie 2009 lucrează la Biblioteca Comunală Gherăeşti.
Un motto care mă definește și după care îmi ghidez viața:
,,Învață, acționează, creează, construiește!”
,,Și recompensa vine după. Această recompensă nu
constă, după cum s-a mai spus, numai în căpătarea de bunuri
materiale, deoarece muncind numai pentru bunuri materiale, ne
clădim singuri închisoarea. Așadar, în ultimă instanță, nu în
obiect se află sensul lucrurilor, ci în acțiune. Adică în chiar efortul
pentru dobândirea acelui lucru." (Antoine de Saint-Exupery)
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,,Puteam să fiu actor pe scenă-aplaudat,
Mecanic de mașini sau un pictor talentat,
Muzician, soldat, ori poate
chiar un diplomat!
Ba, … mi-am
dorit cândva să fiu învățător,
Cum era Domnul Trandafir, grijuliu și iubitor.
Însă, Dumnezeu pașii mi i-a
călăuzit
Spre
un tărâm de basm puțin cam prăfuit.
Ca să îi dau culoare, sclipire, să-i
dau viață,
Unde copiii
să găsească: prietenie și speranță,
Ascunse bine-n cărți de-un bătrân cronicar,
Așa că, am ajuns să fiu
BIBLIOTECAR!
Și tot
ce am făcut până acum pe lume,
Și-oricât de mult am construit,
Mereu, un simplu om eu voi
rămâne,
Dar
cu o dragă și nobilă-misiune!
Pentru că- am înțeles și eu ca fiecare,
Meseriaș, artist sau
diplomat:
Că, valoarea unui om, nu stă în bunurile sale,
Ci în puterea de a fi mic, dar demn
și învățat!”
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COMUNA GIROV
Constantin Bucur Olariu, bibliotecar
Poziţia fizico-geografică
Comuna Girov este situată în depresiunea Cracău –
Bistrița, în partea centrală a judeţului Neamţ, satul de reşedinţă,
Girov, aflându-se la o distanţă de 13 km spre est faţă de
municipiul Piatra-Neamţ. Satele componente ale comunei sunt:
Girov, Căciuleşti, Gura-Văii, Boţeşti, Turtureşti, Dăneşti,
Verşeşti, Doina şi Popeşti. Maxima întindere teritorială a
comunei a fost în perioada 1968 - 2003 când din componenţa
comunei au făcut parte şi satele Dochia şi Băluşești, sate care
astăzi formează comuna Dochia.
Teritoriul comunei este traversat de paralela 46056’
latitudine nordică şi meridianul 26030’ longitudine estică.
Geografic comuna Girov, este delimitată în partea nordică de
Holmul cel Mare, continuând spre est cu dealurile Hârtopului şi
Movila Incaşului, la sud este mărginită de subdepresiunea
Roznov – Slobozia, iar la vest de dealurile Izvoare - Boţoaia –
Vulpea, continuând spre nord-vest cu pădurea Gura-Văii şi
curmătura Dobreni.
Administrativ comuna Girov se mărgineşte la nord cu
teritoriul comunelor Dobreni, Bodeşti, Ştefan cel Mare, la sud
cu teritoriul comunelor Dochia şi Dumbrava- Roşie, în partea de
est cu teritoriul comunei Mărgineni, iar la vest cu se învecinează
cu municipiul Piatra Neamţ. Comuna Girov, după datele de la
Oficiul de Cadastru Teritorial Neamţ, are o suprafaţă totală de
68,57 km2 (89,96 km2 înainte de 2003). Terenurile arabile
însumează 5086 ha, pășunile și fânețele 776 ha, livezile și viile
98 ha, iar pădurile 4 ha.
Lungimea totală a drumurilor care străbat sau leagă
aşezările comunei însumează 95 km. Nota dominantă a reliefului
este cea depresionară, dată de extinderea teraselor la confluenţa
Bistriţei cu Cracăul şi deluroasă subcarpatică având formele cele
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mai predominante: dealul Girovului, dealul Dăneşti, dealul
Humăriei, dealul Izvoare, dealul Turtureştilor,dealul Măscăteşti.
În ansamblu, comuna Girov prezintă o climă temperat continentală, cu particularităţi specifice zonei de est a ţării.
Caracteristicile climei sunt determinate de particularităţii
circulaţiei atmosferice, de formele şi fragmentarea reliefului dar
şi de valea râului Cracău unde se produce efectul de foen
datorită ascensiunii forţate a aerului umed fără transfer de
căldură.
Comuna Girov este situată într-o zonă larg deschisă
circulaţiei atmosferice din est, faptul având drept rezultat o
intensificare a vânturilor, creând, destul de frecvent, furtuni de
intensitate medie cu ploi în averse locale şi iarna cu viscole
puternice care provoacă înzăpeziri.
Media anuală a precipitaţiilor este de 40 litri/mp. De
regulă, maximul de precipitaţii se înregistrează în luna iunie iar
minimul în lunile ianuarie - februarie.
Influenţa "barajului" muntos al Carpaţilor se resimte în
special în anumite faze tipice de iarnă, când au loc invazii de aer
rece, arctic continental. Munţii deviază înaintarea spre vest a
acestor mase de aer, determinând geruri intense.
Cel mai important curs de apă este râul Cracău, cu o
lungime totală de 58,0 km, din care 20 km străbate teritoriul
comunei de la nord-vest la sud-est, cu un debit mediu anual de
1,4 mc/s şi un debit maxim de 385 mc/s.
Suprafaţa bazinului hidrografic = 408 kmp.
Râul este amenajat hidrotehnic pe malul drept, pe
lungimea satului Căciuleşti, cu diguri împotriva inundaţiilor şi
eroziunii malurilor construite din dale de beton şi chesoane
umplute cu balast.
Cele mai mari creşteri ale debitului s-au înregistrat la
inundaţiile din 1958 şi 1971 când râul a ieşit din matcă provocând
inundaţii în toate satele riverane.
Pârâul Bahna străbate satul Girov și se varsă în râul
Cracău la sud de Girov. Pârâul Zahorna străbate satul Verşeşti,
se varsă în râul Cracău la sud de Verşeşti. Pârâul Ciocoiţa
străbate satul Popeşti și se varsă în râul Cracău la nord de
Căciuleşti.
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Băgda străbate localitatea Boţeşti, se varsă în râul
Cracău. Numărul de locuitori ai comunei Girov conform ultimului
recensământ este 5131, iar repartizarea pe sate este
următoarea:
Girov – 1726
Căciulești – 693
Boțești - 496
Gura-Văii - 570
Popești - 201
Turturești – 543
Dănești - 318
Doina - 270
Verșești – 308
Majoritatea locuitorilor sunt români (94,64%), cu o
minoritate de romi (1,44%). Pentru 3,92% din populație,
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere
religios, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,24%). Pentru
3,94% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională.
1.2 Atestări documentare și evoluții istorice
Numele de Girov (atestare documentară 26 ianuarie
1588) pentru satul eponim apare cel mai adesea în documentele
medievale și chiar moderne sub forma Giurov, provine din limba
slavonă și înseamnă „pământ gras (fertil)”.
Gruparea satelor în comune este din 1864, an din care
putem vorbi de comuna Girov. La sfârșitul secolului al XIX-lea,
comuna făcea parte din plasa Piatra-Muntele a județului Neamț
și era formată din satele Girov, Conțești, Botești, Doina, Dănești,
Balma și Jidești, având în total 1903 locuitori, ce trăiau în 495 de
case. În comună existau șapte mori de apă, patru biserici și două
școli. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa
în aceeași plasă și comuna Căciulești, cu satele Căciulești, Gura
Văii, Popești, Turturești și Verșești, cu o populație totală de 1243
de locuitori. În comuna Căciulești existau cinci mori de apă, cinci
biserici și o școală.
Anuarul Socec din 1925 consemnează cele două comune
în plasa Piatra din județul Neamț. Comuna Girov avea 2350 de
locuitori în satele Botești, Conțești, Dănești, Doina și Girov; în
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vreme ce comuna Căciulești avea aceeași alcătuire (plus cătunul
Mărățăi) și o populație de 1995 de locuitori. Din punct de vedere
istoric, pe teritoriul comunei au existat atestate 31 de sate şi
anume:
1. Avereşti - Atestare documentară din 1428, când Ioan
Alexandru Voievod a dăruit Mănăstirii Bistriţa biserica satului, în
1438, satul a fost dăruit lui Pan Comorici, de către fiii lui
Alexandru cel Bun, Iliaş şi Ştefan; în 1612 biserica şi satul sunt
dăruite Mănăstirii Bisericani. Din 1618, satul şi biserica sunt
închinate Mănăstirii Aron Vodă din Iaşi (Aroneanul) şi apoi
Patriarhiei din Ţarigrad. Din 1864, satul este înglobat la satul
Girov. Tradiţia actuală fixează locul Avereştilor „la livadă”.
2. Bahna - sat şi moşie aşezate pe valea şi pe podişul din stânga
Cracăului, apărând acum ca o uliţă a satului Dochia - la care a
fost înglobat din 1880. Este atestat documentar din 1613, când
Domnul Ştefan Tomşa îl închină Mănăstirii Bisericani; după 1864
se fac aici împroprietăriri aşezarea fiind arondată comunei Girov;
iar moşia rămasă este vândută boierului lordache Comoniţă. Se
află aici o biserică din 1840, iar în curtea sa este o cruce pe care
tradiţia o consideră a răzeşilor. Din 1968, satul Bahna, înglobat
la Dochia, face parte din Comuna Girov.
3. Băluşeşti- sat răzeşesc de o mare vechime istorică, având
atestare documentară din 1475, în timpul lui Ştefan cel Mare, cei avusese pe boierii Baloş ca oameni de credinţă. Actualul sat
face parte din comuna Girov din 1968 până în 2003; este
amplasat pe acelaşi teritoriu ca în trecut.j
4. Bilăeşti- sat dispărut din secolul al XVIH-lea; localitatea se afla
la Sud-Est de podul de peste Cracau, pe traseul Piatra-NeamţMărgineni. Are o atestare documentară din 1428, de pe vremea
lui Alexandru cel Bun, ce-1 dăruieşte Mănăstirii Bistriţa; de la
1586, satul este dăruit Mănăstirii Pângăraţi, de către Petru
Şchiopul, iar din 1662 este cumpărat la licitaţie de Dabija
Voievod.
5. Boţeşti - sat şi moşie pe Valea Cracăului, la Vest de Girov.
Aşezarea este menţionată din 1442, de pe vremea lui Alexandru
cel Bun; din 1595 satul, ce fusese al boierului Laţco Boţ, ajunge
în proprietatea Mănăstirii Râşca-Baia, fiind menţionat chiar la
1595- pe vremea scurtei domnii a lui Ştefan Răzvan. După 1864
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şi 1894 se fac aici împroprietăriri „de însurăţei”, formându-se
actualul sat, ce aparţine de atunci comunei Girov.
6. Căciuleşti - sat menţinut pe teritoriul actual, de la Nord de
Girov; este atestat documentar din 1415, de pe vremea lui
Alexandru cel Bun. Primul stăpân al satului a fost boierul Ion
Jumătate; din 1616, de pe vremea lui Radu Mihnea Vodă, satul
este dăruit Mănăstirii Bisericani; în 1864 se fac aici
împroprietăriri, restul pământului fiind cumpărat de boierul Corba
Dimitrie. După 1864, satul este centru de comună, cuprinzând
satele: Căciuleşti, Gura Văii, Popeşti, Turtureşti şi Verşeşti. Din
1968, satele aparţin Comunei Girov.
7. Conţeşti (Conțăști în vechi documente) este o aşezare în
prelungirea satului Girov, la nord-est, pe valea Cracăului şi a
pârâului Zahorna. S-au descoperit aici aşezări din secolul al IIlea d.H. şi vestigii ceramice feudale; satul este atestat
documentar din 1553, de pe vremea lui Alexandru Lăpuşneanu,
când este dăruit Mănăstirii Tazlău; apoi din 1618 este dăruit (cu
numele vechi „Nicoreşti”) Mănăstirii Aron Vodă din Iaşi; iar după
venirea boierilor Cantacuzino, satul cu numele „Conteşti” se
extinde în jurul curţilor acestora, fiind închinat Mănăstirii Zografu,
de la Muntele Athos şi Patriarhiei din Ţarigrad. în 1784 se
stabilesc aici pribegii ardeleni, plecaţi din meleagurile de baştină,
după Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan. Aceşti ardeleni au
găsit ocrotire pe moşia „conţilor” Cantacuzino. După
1864,
moşia Cantacuzino a fost redusă ca suprafaţă prin
împroprietăriri (formându-se satele Doina şi Boţeşti); iar moşia
rămasă a fost cumpărată de Hristea-Tatos, apoi de dr. Emanuel
Rigler, din 1900. Acestuia i se lasă, după Reforma agrară din
1921, doar 200 ha de pământ. După moartea sa, din 1930 moşia
va rămâne în proprietatea nepoatei lui, Ştefania Bălăceanu.
Satul Conţeşti a făcut parte, din 1864, din Comuna Girov; iar din
1968 este înglobat satului Girov.
8. Călimării - aşezare dispărută din secolul al XVIII-lea; se afla la
sud de Doina, la intersecţia şoselei Piatra-Neamţ - Mărgineni, cu
şoseaua Dobreni-Roznov. Prima atestare documentară este din
1546, de pe vremea lui Petru Rareş. A fost un sat răzeşesc, ce
era stăpânit de starostele Căliman. Locul satului se numeşte azi:
„La Papuc”.
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9. Căcăcia - aşezare dispărută la sfârşitul secolului al XVH-lea;
a aparţinut lui Miron Costin - cronicarul (1633-1691). Satul se afla
pe valea pârâului Calcaina - la est de Popeşti şi la nord-vest de
Căciuleşti, fiind atestat documentar din 1462, de pe vremea lui
Ştefan cel Mare. Între 1625-1635 a aparţinut Mănăstirii Solea Suceava.
10. Dăneşti - sat şi moşie la sud de Girov; are ca numire veche:
„Mitocul Maicilor”. Este atestat documentar din 1432, de pe
vremea lui Alexandru cel Bun, ce 1-a dăruit Mănăstirii VăleniBistriţa. Primul boier ce 1-a stăpânit se numea Cristea Icuşanu.
Satul este dat Mănăstirii Bisericani în 1612 (pe vremea lui Ştefan
Tomşa), apoi Mănăstirii Bistriţa, în 1617 (pe vremea lui Radu
Mihnea). După 1800 satul este dăruit Mănăstirii Văratec,
existând aici o biserică veche din 1840. După 1864 se
fac aici împroprietăriri, pe amplasamentul actual al satului; iar
pământul rămas este cumpărat de Dimitrie Lalu. Satul Dăneşti a
aparţinut comunei Girov, din 1864, până ce a trecut la Comuna
Dochia, din 1882; acum, din 1968, aparţine iar Comunei Girov.
11. Dochia- actualul sat s-a format prin împroprietărirea din 25
?? 1878 ("a însurăţeilor") când au fost localizaţi aici cea 300 de
săteni. Comuna Dochia s-a format în 1880, cuprinzând satele:
Dochia, Bahna, Jideşti, Băluşeşti, Văleni şi Dăneşti. Teritoriul
comunal are mari tradiţii arheologice, descoperindu-se aici
aşezări din sec. al ???V-lea precum şi ceramică, monezi şi urne
funerare. După 1968, satul Dochia aparţine iar Comunei Girov,
iar după 2003 formează împreună cu Bălușești comuna Dochia.
12. Doina - actualul sat se află pe un teritoriu de o mare vechime
istorică; s-au descoperit aici morminte carpice din sec. al II-lea şi
vestigii feudale din sec. al XlV-lea. În 10 VI 1879 s-au făcut aici
împroprietăriri pentru tinerii „însurăţei” - dându-li-se parcele
egale, de 2 ha teren agricol, 1/2 ha loc de casă şi 1/2 ha imaş.
Numele satului este al cântecului popular cunoscut. Satul Doina
(format în 1881) aparţine din trecut şi până azi comunei Girov.
13. Girov - satul şi moşia sunt aşezate de-a lungul Văii Cracăului
şi pe pârâul Valea Mare (Pârâul Negru/Dubărca). Teritoriul are
o mare vechime de locuire, descoperindu-se aici aşezări carpice
din secolul al II-lea. Aşezarea Girov este atestată documentar din
1588, de pe vremea lui Petru Şchiopul. Dar sunt dovezi că satul

83

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Girov exista din 1428 când, pe vremea lui Alexandru cel Bun,
este închinat Mănăstirii Bistriţa. Apoi, în 1618 satul Girov este
închinat Mănăstirii Aron Vodă din Iaşi. După 1743 satul Girov
este închinat Mănăstirii Zografu de la Muntele Athos şi Patriarhiei
de la Ţari grad- împreună cu satele Avereşti şi Nicoreşti. După
1864 se fac şi la Girov împroprietăriri. Satul devine reşedinţă de
comună şi reşedinţa Subprefecturii Plaiului şi a unei companii de
Dorobanţi.
14. Grileşti - localitate dispărută la începutul secolului al XVI-lea;
este menţionată într-un document din 1428 de pe vremea lui
Alexandru cel Bun, satul fiind dăruit Mănăstirii Bistriţa. Era situat
la Sud de Căciuleşti.
15. Gura Văii - sat vechi, răzăşesc, atestat documentar de la
1518, de pe vremea lui Ştefăniţă Vodă. în 1714 moşia
răzeşească ajunge în proprietatea Mănăstirii Bisericani; dar
locuitorii nu se supun, devenind „panţâri” şi „isprăvnicei”. Ei nu
pot fi decât mândri cu trecutul; căci în sec al XV-lea Ştefan cel
Mare strămutase două sate de la Vaslui, aici; iar în 1518,
vânătorii vasluieni îşi întemeiază satul Gura Văii.
16. Ilişeşti - sat dispărut din secolul al XVII-lea; a fost amplasat
între Girov şi Dăneşti. Localitatea avea o atestare documentară,
din 1428 de pe vremea lui Alexandru cel Bun. Satul a aparţinut
mănăstirilor Bistriţa şi Neamţ.
17. Ivăneşti - sat la hotar cu Slobozia, atestat documentar din
1428, de pe vremea lui Alexandru cel Bun. A aparţinut
Mănăstirilor Bistriţa şi Pângăraţi. A dispărut din secolul al XlXlea.
18. Jideşti - sat la sud - est de Girov; atestat documentar din
1438, când fiii lui Alexandru cel Bun, Ilieş şi Ştefan îl dăruiesc
Mănăstirii Bistriţa. Din 1612 satul aparţine Mănăstirii SecuNeamţ, dăruit de boierul Comorici. După 1864 se fac aici
împroprietăriri din pământurile mănăstireşti (şi în 1879 şi 1918 ).
Satul a aparţinut Comunei Girov, din 1864; iar din 1882 a trecut
la comuna Dochia, fiind apoi înglobat de satul Dochia.
19. Laslăuani - localitate dispărută din secolul al XVI-lea. Se afla
între Conteşti şi Verşeşti - fiind atestată din 1495, de pe vremea
lui Ştefan cel Mare. A fost locuită de oamenii lui Laslău şi Toader
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Iucaş - slujitori credincioşi ai lui Ştefan cel Mare. Într-un
document de la 1625 se menţionează Dealul Lăslăuanilor.
20. Lăleşti - sat vechi boieresc, pe lângă moşiile Avereşti - Girov
-Boţeşti; are vechime documentară din 1593, de pe vremea lui
Aron Vodă; primul stăpân a fost boierul Drăghici Bogza; apoi
moşia şi satul au devenit proprietatea Mănăstirii Râşca-Baia.
După 1864 moşia este înglobată satului Boţeşti şi dată la
împroprietărire; satul a dispărut din secolul al XVIIl-lea; a rămas
doar o uliţă a strămutaţilor din satul Căciuleşti.
21. Lupşa - aşezare dispărută din secolul al XVI-lea şi situată la
Sud-Est de Căciuleşti. Are atestare documentară din 1428, când
Alexandru cel Bun dăruieşte satul Mănăstirii Bistriţa. Se pare că
aici locuiau refugiaţi transilvăneni.
22. Murguceşti - aşezare aflată în vechime lângă Căciuleşti
(zona "fabrica de in") dar dispărută din secolul al XVII-lea;
are atestare documentară din 1617, pe vremea lui Radu
Mihnea, când se afla în stăpânirea boierului Murgu. Devine
„silişte” adică sat ars şi nelocuit.
23. Mărăţei- cartier al oraşului Piatra Neamţ ce a aparţinut
Comunei Căciuleşti, din 1867 în 1914 era un sat component al
comunei Girov; apoi a fost înglobat oraşului Piatra Neamţ.
24. Popeşti- sat amplasat ca și acum la nord-vest de Căciulești
și spre nord față de Gura-Văii, și este atestat documentar de pe
vremea lui Ştefan Tomşa, care i-a ajutat pe răzeşi în 1612 să-şi
câştige drepturile pierdute, în confruntările pentru pământ. Satul
şi moşia aparţin Mănăstirii Bisericani; dar locuitorii au rămas liberi
conduşi de înţelepţii preoţi şi de sfatul bătrânilor. Numele satului
este dat de oameni, în amintirea strămoşului lor "popa Gligorie"
cleric şi răzeş, apărător al ţăranilor ameninţaţi de unii boieri ce
le-au dorit pământul.
25. Rusciori - sat dispărut din secolul al XVII-lea; era amplasat
pe „Valea Rusului”; a avut o atestare documentară din 1608, de
pe vremea lui Constantin Movilă. Satul a fost dăruit Mănăstirii
Secu, de Cneaghina Nastasia şi boierul Damian.
26. Troiţa - sat dispărut după 1812, când locuitorii au fost
strămutaţi în satul Cut - Dumbrava. Se afla amplasat la Nord de
podul peste Cracău, de pe şoseaua Piatra Neamţ - Mărgineni.
Avea atestare documentară din 1608, de pe vremea lui
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Constantin Movilă, când a fost dăruit Mănăstirii Bisericani de
boierul Pătraşcu.
27. Turbăteşti - sat dispărut din secolul al XV-lea şi amplasat la
nord de Dochia, pe pârâul Turbata şi la nord-vest de Băluşeşti.
Localitatea are atestare documentară de pe vremea lui
Alexandru cel Bun, ce dăruieşte satul în 1428 Mănăstirii Bistriţa.
28. Turtureşti- actualul sat păstrează vechiul amplasament, la
vest de Girov. În vechime, meleagul era bine împădurit şi
aparţinea boierului Balş de la Iucaş. Prima atestare documentară
este din 1462, de pe vremea lui Ştefan cel Mare. După 1714 satul
aparţine Mănăstirilor Bistriţa şi Bisericani. Dar oamenii, ca foşti
răzeşi, nu se supun şi au ocupaţii de vânători ai curţii domneşti
din Piatra sau panţâri şi isprăvnicei. Există în sat un pod de pe
vremea lui Ştefan cel Mare. Satul a aparţinut după 1864 comunei
Căciuleşti, iar din 1968 aparţine comunei Girov.
29. Ţigăneşti - sat între Dăneşti şi Dochia (la "podul Rusului"); a
fost o aşezare de ţigani de pe vremea lui Ştefan Tomşa, din
1613; acum este doar un hotar între satele Dăneşti şi Troiţa aşezarea ca atare fiind dispărută din secolul al XVIII-lea.
30. Verşeşti - actualul sat păstrează vechiul amplasament, având
o atestare documentară din 1491, ca sat răzeşesc, de pe vremea
lui Ştefan cel Mare. După 1618 satul intră în proprietatea
boierului lordache Cantacuzino (fiul lui Andronic şi nepotul lui
Mihai Cantacuzino; se însoară cu fiica lui Coste Bucioc; este
cumnat cu Vasile Lupu - soţul Tudoscăi). După 1770 satul este
închinat Mănăstirii Sfântul Spiridon din Iaşi; şi apoi Mănăstirii
Precista, din Roman. După 1864 satul a aparţinut comunei
Căciuleşti; iar din 1968 aparţine comunei Girov.
31. Văleni - sat strămutat în actualul sat Boţeşti, din secolul al
XVIII-lea. Fusese amplasat pe locul unde se afla "Ferma Văleni".
Atestarea sa documentară este de pe vremea lui Ştefan cel
Mare, din 1482 - fiind un sat răzeşesc.
Pentru locuitorii comunei Girov in raport cu cei din alte unități
teritorial-administrative se folosește denumirea generală de
GIROVENI. Local giroveni sunt și locuitorii din satul GIROV în
raport cu cei din alte sate ale comunei Girov. Ansamblul de
teatru folcloric din comuna Girov are de asemenea denumirea
de ”Girovenii”.
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Personalități ale comunei Girov
General Nicolae I. DĂSCĂLESCU (16 iunie 1884 - 28 sept.
1969) personalitate de mare importanță, militar de carieră,
general de Corp de Armată este născut în satul Căciuleşti,
comuna Girov.
Şcoala primară în satul natal, iar studiile liceale la Liceul
“Petru Rareş” Piatra Neamț.
A urmat apoi Şcoala de ofiţeri de artilerie, geniu şi marină din
Bucureşti (1906-1908), Şcoala specială de artilerie şi geniu
(1909-1911) şi Şcoala Superioară de Război (1921-1923)
Şcoala de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu Bucureşti.
A fost decorat cu:
Ordinul “Sf. Ana”, clasa a III-a
“Coroana României”, clasa a IV-a, cu spade, în grad de ofiţer, cu
panglică de Virtute Militară
Ordinul “Mihai Viteazul” (propriul ordin al mareşalului Antonescu,
primit în Războiul de Întregire, care l-a luat de pe pieptul său şi la prins pe pieptul generalului Dăscălescu)
Ordinul “Steaua României” cu spade în grad de Mare Ofiţer, cu
panglică de Virtute Militară
Ordinul “Coroana României”, clasa a III-a
“Cruciada împotriva comunismului”
Crucea Ordinului “Vulturul German”, Germania
A participat la luptele de eliberare a Basarabiei, la Ţiganca şi
Epureni, apoi la luptele de la Odessa şi Cotul Donului. A
participat la eliberarea Dobrogei de sub controlul trupelor
germane, la luptele pentru eliberarea Transilvaniei de la
Sângiorgiu şi Oarba de Mureş şi, ulterior, a continuat ofensiva pe
direcţia Luduş, Cehu Silvaniei, Satu Mare. Pe teritoriul Ungariei
a condus acţiunile ofensive ale Corpului 2 Armată pentru forţarea
Tisei, iar în Cehoslovacia a comandat Armata a 4-a română în
luptele de la Roznava, Banska-Bystrica şi Kremnica.
Astăzi numele său este purtat de Brigada 1 Rachete Sol
- Aer, de o stradă din Piatra Neamţ, de Filiala Neamț a Asociației
Veteranilor și Văduvelor de război, de Filiala din comuna Girov a
Cultului Eroilor, iar în cimitirul din Piatra Neamţ sculptorul Marius
Butunoiu a cioplit în piatră un monument pentru generalul
artilerist.

87

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Aurel GIROVEANU (nume real la naștere Engelberg)
este născut la 24 septembrie 1916 în satul Girov. Este un
renumit compozitor, pianist, dirijor de muzică uşoară. Începe
studiile muzicale din copilărie la Piatra Neamț (1928-1933) cu
Malvina Manascu (pian), șeful de muzică col. Mareș și profesorul
Alberto Cirillo (teorie-solfegiu) și le aprofundează la
Conservatorul „Egizzio Masini„ din Bucureşti (1933-1938).
A compus muzică de operetă, vodeviluri, muzică de revistă,
muzică corală, muzică pentru copii, coloane sonore pentru filme,
șlagăre.
Se stinge din viață la 2 aprilie 2001 la București.
Prof. univ. dr. ing. Neculai MACOVEI s-a născut la 5
decembrie 1938 în satul Girov. Urmează școala elementară la
Girov (7 ani), după care continuă studiile la Liceul Petru Rareș
din Piatra Neamț.
Va deveni profesor universitar (peste 50 ani de carieră
didactică universitară), un timp având și funcția de rector al
Universității de Petrol și Gaze Ploiești. Este un renumit specialist
în petrol, gaze, tehnici de forare, geologie și mineralogie. Are
numeroase cărți și studii de specialitate publicate, dar în același
timp este un mare erudit, fiind interesat de toate domeniile
cunoașterii, dar cu precădere de istorie, geografie, artă și istoria
religiilor. Era un om de o medestie rar întâlnită.
În anul 2006 a primit titlul de cetățean de onoare a
comunei Girov.
Donează importante sume de bani și cărți noi pentru
Biblioteca „Ionel Teodoreanu” Girov din comuna Girov. Sume la
fel de generoase dăruiește și la parohia din satul natal. Donațiile
pentru bibliotecă se ridică la peste 24.000 lei (240 milioane lei
vechi!). A decedat la București (9 septembrie 2018), dar a fost
înmormântat în cimitirul din satul Girov, conform dorinței sale.
Gen. Vasile MITREA (n. 3 iulie 1884, sat Căciulești, com
Girov, judeţul Neamţ - d. aprilie 1951 la Jilava), general de
brigadă. A fost consătean, coleg de şcoală, carieră militară şi
destin cu generalul Nicolae Dăscălescu.
A urmat Şcoala de ofiţeri de artilerie, geniu şi marină
Bucureşti (1906-1908), Şcoala specială de artilerie şi geniu
(1909-1911) şi Şcoala Superioară de Război (1914-1916).
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A participat la Războiul de Întregire, iar în cel de Al Doilea
Război Mondial s-a remarcat cu Divizia 8 Infanterie în luptele de
la Odessa. La 28 iunie 1940 a fost lăsat la Cernăuţi, ca
reprezentant al guvernului român, pentru a discuta cu partea
sovietică nerespectarea ritmului de înaintare în teritoriul evacuat
şi limitarea pătrunderii trupelor sovietice la sud de Cernăuţi, fiind
luat prizonier pentru scurt timp.
Decoraţii şi medalii:
Ordinul “Coroana României” cu spade, în grad de cavaler
Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer
“Medalia Crucea Comemorativă”
“Crucea de Fier” (Germania)
A publicat: “Geografia militară a României” (Timişoara, 1924);
“Călăuză practică pentru tinerii ofiţeri activi şi de rezervă din toate
armele” (Timişoara-1931), “Ofiţerul în societate” (Sibiu,1932),
“Obligaţiuni sociale” (Bucureşti,1937), “Pedagogia instrucţiei
militare” (Bucureşti,1940).
După 23 august 1944 s-a implicat în Mişcarea Naţională
de Rezistenţă, cu misiunea de a organiza mişcarea de rezistenţă
armată din Moldova. A fost arestat în mai 1946, acuzat de
participare la complotare întru distrugerea statului, fiind
încarcerat la închisoarea Jilava. A decedat aprilie 1951, în
închisoarea Jilava.
Vasile MURARU (14 nov. 1956 în satul Doina, com.
Girov) actor
Şcoala primară și gimnazială la Girov, urmează apoi
Liceul „Petru Rareş”. A absolvit IATC în 1981. Are o activitate
teatrală bogată la Teatrul „C. Tănase”.
A jucat în filme precum „Mireasa din tren”, „Zbor planat”,
„Melodii la Costineşti”,
„Viraj periculos”, „Noi cei din linia întâi”, “Miss Litoral” , „Tusea
şi junghiul” , „Nişte băieţi grozavi”.
Este cunoscut și pentru cupletele și scheciuri politice populare
cu regretatul actor Nae Lăzărescu.
Virgil TEODORESCU (1918 - 1955), arhitect
Şcoala primară de 7 ani la Girov; Liceul „Petru Rareş” Piatra
Neamț, Facultatea la Bucureşti.
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Este proiectantul podului peste Cracău pe DN15D și a noii școli
din Girov (1947) după ce școala veche arsese în urma
bomardamentelor rusești în august 1944. Moare în 1955, la
numai 37 de ani, într-un accident
OBIECTIVE TURISTICE,
VESTIGII ISTORICE ŞI DE
ARHITECTURĂ DIN COMUNA GIROV
Comuna Girov deși nu este o localitate cu obiective
turistice foarte renumite are câteva clădiri cu o încărcătură
istorică şi arhitecturală deosebită, ce merită a fi cunoscute și
vizitate:
Biserica veche de lemn din satul Turtureşti cu hramul
Adormirea Maicii Domnului a fost construită în anul 1825 prin
contribuţia locuitorilor din Turtureşti, în cimitirul situat pe o colină
izolată. Se înscrie în categoria bisericilor cu plan cruciform,
având elementele laterale de formă pentagonală şi clopotniţa în
etanş, amplasată deasupra naosului, în axul longitudinal al
construcţiei. Atât în interior cât şi în exterior, monumentul este
căptuşit cu scânduri de brad, iar colţul de sud-vest intrarea este
protejată de un pridvor construit în 1930
Biserica veche de lemn “Sfinţii Voievozi” din satul GuraVăii de Jos se asemănă cu cea de la Turtureşti, dar are clopotniţa
separat, la intrarea în incintă. Acoperişul are formă trapezoidală,
marcând prin ondulaţii pronunţate părţile componente ale
planului, iar absidele laterale nu sunt situate spre altar, ci în zona
mediană a edificiului. Catapeteasma este din lemn de tei cu
icoane demontabile.
În Gura-Văii de Sus se află o biserică din 1800, construită
pe locul unei biserici vechi adusă din Popeşti, în anul 1774.
Construcţia de la 1800 este din bârne stivuite, pe temelie de
piatră şi cu acoperiş de draniţă. Clopotniţa este din separată şi
acoperită cu bârne stivuite. Forma bisericii este de cruce ;
catapeteasma este din lemn de tei, cu icoane mici ; hramul
bisericii este „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”
3. Biserica veche “Sf. Nicolae”, cu împrejmuire din piatră,
din satul Girov – Conţeşti. Construită într-un sat care s-a
constituit la sfârşitul veacului al XVIII – lea cu populaţie
ardelenească refugiată la răsărit de Carpaţi, biserica din Conţeşti

90

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

în arhitectura sa elemente de sinteză moldotransilvană. Turnulclopotniţă are un acoperământ piramidal şi este situat la vest, pe
axul navei, pridvorul fiind adăugat în 1895. Peretele vestic al
bisericii nu este drept, ci rotunjit sub forma unei abside cu trei
faţete. Catapeteasma pictată în stil neobizantin are mai multe
icoane de dată recentă, intercalate printre cele originare. Deşi o
inscriţie de portalul intrării în incintă indică anul 1828, specificul
său consructiv o plasează cel mai târziu spre sfârşitul secolului
al XVIII-lea. Cu prilejul reparaţiilor din 1939 edificiul a fost tencuit
în exterior,lucrare ce estompează frumiseţea şi originalitatea
întregului ansamblu.
4. Ruinele podului de piatră construit în timpul domniei
lui Ştefan cel Mare cunoscut local sub denumirea de „Podul lui
Ştefan cel Mare” . Este situat la sud-vest faţă de satul Gura-Văii
pe drumul de pământ spre Turtureşti.
Merită a fi vizitate şi monumentele eroilor din Girov (situate
în faţa sediului Primăriei Girov și în fața bisericii din Girov),
Căciuleşti, Doina, Dănești, Verșesti, bustul generalului Nicolae
Dăscălescu din Căciulești.
Iar cu această ocazie poate fi apreciată şi arhitectura deosebită
a acestor două clădiri:
Primăria este construită în 1934-1935 pe timpul primarului
Gheorghe Cioată (PNŢ)
Şcoala cu clasele V-VIII Căciuleşti construită prin finanţarea
lui Corbu, fost mare proprietar de teren, care a construit şi
monumentul din faţa şcolii.
OPORTUNITĂŢI DE CAZARE
Pensiunea turistică ANA, satul Girov, aparţinând SC „AnaMotel” SRL, situată la km 11300 pe DN15D Piatra Neamţ Roman, chiar la intrarea în satul Girov.
Are 21 locuri în 8 camere (twin, duble, matrimoniale și cameră
cu 7 locuri).
Pensiunea turistică Elena, este amplasată în satul Turturești,
la DN15D.
Are 30 locuri în camere twin, single, duble, apartamente cu două
camere.
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MONOGRAFIA COMUNEI PODOLENI
Elena Coțofan, bibliotecar
1479 martie 9,Suceava
“Din mila lui Dumnezeu, noi Stefan Voievod, domn
al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra ,
tututror celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ca a venit
inaintea noastra si inaintea tuturor boierilor nostrii moldoveni,
boierul nostru credincios, pan Bogdan Stolnic,de buna voia
lui,nesilit de nimeni si nici asuprit si a vandut ocina si dedina sa
dreapta,din uricul sau drept,un sat, anume Podolenii,in tinutul
Neamt,la gura paraului Negriteasca,pe amandoua partile
paraului si cu un iaz si cu mori la Bistrita.Acesta Le-a vandut
insumi domniei mele,penrtu optsute si saptezeci si doi de zloti
tataresti.Si mi-am ridicat domnia mea si am platit diplin toti acesti
bani mai sus-scrisi, 872 de zloti tataresti in mainile lui Bogdan
Stolnic, inaintea noastra si a boierilor nostril.
Iar domnia mea mea am dat si am miluit (cu ) dreapta
cumparatura, cu acest sat,anume Podolenii, la gura paraului,pe
amandoua partile paraului si cu un iaz si cu mori la Bistrita,
domnia mea am miluit pe sluga noatra, Avram Francu si i-am dat
si de la noi uric,cu tot venitul (lui) si copiilor lui , si nepotilor lui,si
stranepotilor lui si rastranepotilor lui, neclintit,niciodata, in veci.
Iar privilegiul pe care l-a avut pan Bogdan Stolnicul,
de la unchiul nostru, de la Stefan Voievod,inca l-am dat in mainile
lui Avram Francul.
Iar hotarul acestui sat, anume Podolenii, sa fie pe unde
au hotarnicit si au insemnat pan Micota si pan Reațeș, pîrcalabi
de Neamț, începând de la apa Bistritei, la o movila sapata si de
acolo la o piatra, apoi la deal, la fantana lui Hris, si de acolo in
sus, si de acolo la o movila sapata, apoi din semn in semn, pana
la movila lui Dosnea , si de acolo la paraul Făiva, apoi Făiva pana
la matca paraului Negriteasca, pe la capul iazului celui mare , la
o fantana,si de acolo la o movila aproape de drum apoi la o
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piatra, apoi din semn in semn iarasi la Bistrita.Acesta este tot
hotarul Podolenilor.
Iar la acesta este credinta domniei noastre,a mai susscrisului,noi, Stefan voievod,si credinta preaiubitilor fii ai domniei
mele, Alexandru si Bogdan-Vlad, si credinta boierilor nostri ,
credinta panului Zbiare si credinta panului Neagu, credinta
panului Duma,credinta panului Gangur, credinta panului
Dragose vornic,credinta panului hărman,credinta panului Iațco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful, parcalab
de Hotin,credinta panului Andreica, credinta panului
Grozea,credinta
panului
Săcară,parcalab
de
Cetatea
Noua,credinta panului Clănău spătar,credinta panului Boldur,
vistier,credinta panului Erimia postelnic, credinta panului
Andreica ceasnic, credinta panului Sandru comis, si credinta
tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici. Iar dupa viata
noastra, cine va fi domn al tarii noastre,din copii nostri sau din
neamul nostru, sau iarasi pe cine oricine il va alege Dumnezeu
sa fie domn al tarii noastre, Moldova, acesta sa nu clinteasca
dania si intarirea noastra ci sa-i intareasca si sa-i
imputerniceasca, pentru ca domnia mea am cumparat pe banii
mei drepti si cinstiti si i-am dat lui ca sa-i fie ocina si dedina. Iar
cine s-ar incumeta sa strice sau sa sfarme dania si intărirea
noastra, unul ca acela sa fie blestemat de domnul dumnezeul si
mantuitorul nostru Isus Hristos,si de preacurata lui maica, si de
cei patru sfinti evanghelisti, si de cei 12 sfinti apostoli de frunte,
Petru si Pavel (si ceilalti), si de toti sfintii (si ) de cei 318 sfinti
parinti, cei care au fost la Nicheia, si sa fie asemenea lui Iuda si
blestematului Arie,si sa aiba parte de acei iudei care au strigat –
sangele lui asupra lor si asupra copiilor lor, care este si va fi . Iar
pentru mai mare putere si danie a (tuturor celor) mai sus-scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tăutul logofat, sa scrie si
sa atarne pecetea noastra la acesta carte a noastra.
A scris Alexiiu, la Suceava, in anul 6987(1479 ), luna
martie, 9.
Bibl. Acad.Peceți.,nr. 194 Orig.perg. (35,5x43,5 cm)pecete
(diam.=7,8 cm )atarnata(snur de matase rosie si cafenie), cu
legenda- Peceati Stefana Voievod, gospodar zemli Moldovscai
Foto la Instit. de ist.si arh. A.D.Xenopol Iasi , Fotografii , II/562
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DATE GENERALE
Sate componente , denumiri si evolutii administrative –teritoriale
Din punct de vedere administrativ, comuna Podoleni este
formată din satele Podoleni si Negritești si face parte din județul
Neamț din anul 1968. Negritești se află pe partea de nord-est a
satului Podoleni, la distanță de cca. 6 km.,lipsesc indicii materiale
care să ateste cu certitudine actul de naștere al comunei
.Conform ”Dicționarului geografic al județului Neamț(la anul
1880)”după anul 1900 și in perioada interbelică , comuna
Podoleni a făcut parte din Județul Neamț, plasa Bistrița ; între
anii 1950- 1964 a făcut parte din raionul Buhuși, iar între anii
1965-1968 a făcut parte din raionul Piatra Neamț, regiunea
Bacău. Odată cu reînființarea județului Neamț în anul 1968,
Podoleni aparține din nou acestei unități teritorial administrative.
Nu există indicii materiale care să ateste cu certitudine actul de
naștere și nici denumirea comunei dar există o frumoasă
legenda spusă de batranii satului.
Se spune că peste vechea albie a Bistriței , în apropierea
mănăstirii Bociulești, locuitorii așezării duraseră un pod trainic
care înlesnea trecerea de pe un mal pe altul, cu tote celelalte
implicații de ordin social, economic.Pentru trecerea cu piciorul
sau cu căruța se percepea o taxă –podăritul. Se spune că după
trecerea in rândul celor drepți a soțului , podul a rămas în
administrarea soției acestuia , o anume Ileana- lucru mai puțin
obișnuit .Vestea s-a împânzit repede și în limbajul de fiecare zi
al oamenilor din zona localizându-se și devenind familiar zisa
“Podul Ilenii”, expresie care precum un conglomerat purtat de
valurile zbuciumate ale Bistriței , s-a rotunjit dând Podoleni –
numele așezării .
Podoleni – sat, reședință de comună, atestat documentar
din 9 martie 1479. Până la această dată a aparţinut timp de 80
de ani lui Bogdan Stolnic, slujitor domnesc. Satul s-a strămutat
des datorită inundaţiilor provocate de râul Bistriţa. Dovadă a
vechii aşezări constituie ruinele Mănăstirii Buciuleşti, înălţată de
logofătul Ştefan Dumitraşcu în anul 1630. În această mănăstire
au fost închişi fraţii Toma, vornicul Cantacuzin, Iordache
Cantacuzin și soția lui Vasile Lupu Voievod. Satul Podoleni apare
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menţionat şi într-un document din 5 martie 1599, potrivit căruia
Podolenii rămân în posesia Episcopului de Roman. Pe 26
noiembrie 1606, satul Podoleni şi islazul Verdele intră în posesia
Mănăstirii Râşca, prin hrisovul domnesc emis de Simion Movilă
Vodă. La 24 aprilie 1656, moșia este cumpărată de armaşul
Grumezea, ajungând apoi în posesia lui Nicolo-Vtorii, vistiernic
şi cel de-al doilea soţ al Alexandrei Grumezea. Moşia Podoleni
figurează în anul 1803 ca aparţinând postelnicului Ioan Centa. În
1830, inundaţiile provocate de râul Bistriţa au dus la dărâmarea
bisericii din Buciuleşti, iar locuitorii din jur s-au retras în partea de
sus a satului. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna era
formată din satele Podoleni și Dorneni, fiind populată de 1639 de
persoane. Conform Anuarului Socec din 1925, comuna era
compusă din 3 sate – Podoleni, Dorneni şi Negriteşti – şi avea o
populaţie de 2700 de locuitori. În 1931, satul Dorneni (astăzi
Dornești) trece la comuna Costișa. Ulterior, în anul 1950,
comuna Podoleni este arondată raionului Buhuși, iar după anul
1964 raionului Piatra Neamț din regiunea Bacău. În anul 1968
revine la județul Neamt (amenajament pastoral)
După eponim, satul ar fi fost al familiei Podoleanu , boier
de pe timpul fiilor lui Alexandru cel Bun sau a fost coordonat de
un vătaf cu același omonim, în prima parte a secolului XIV-lea.
Se mai crede că Negritești poartă numele boierului Negru și al
unei văduve, pentru că și pârâul era numit în unele acte
Negriteasa sau Negriteasca . Denumirea pârâului Verdele ar
proven de la verdele pădurii ce se întindea pe mai mulți km. , la
poalele dealurilor Goșmani, Români, Dornești si Costișa.
Întreaga vale era populată de plopi,răchite, arinișuri,și sălcii de
un verde crud vara. Un petic din fosta pădure Verdele, format din
fag si carpen , mai dăinuie și azi pe dealul de la răsărit de satul
Podoleni.
Vecinătățile Podoleniului imediate numară printre
localitătți : Zănesti, Costișa, Mărgineni, Români,Rediu si Ruseni.
Suprafața sa administrativă este de 39,32km p și cuprinde
malurile Bistriței , lunca și dealurile din nord est, ce sunt brăzdate
de pâraiele Verdele (fost Negriteasca), Colacu, si Calniș. Spre
sud-est, granițe de apă cu satul Dornești (aparținător de
Costișa)e dată de pârâul cu același nume. Cam tot pe firul
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Bistriței regularizate, se duc și principalele căi de legatură cu
nordul si sudul țării:calea ferată și șoseaua națională.
2.Așezarea geografică, originea denumirii, alte elemente de
toponimie și principalele vecinătăți .
Comuna Podoleni este situată în partea de Nord-Est a țării
și în cea de Sud –Est a județului Neamț , fiind scăldata în partea
ei sudica de râul Bistrița. Vatra satului este pe un șes lin,
roditor,mărginit la nord și nord est de dealuri cu vii și pomi
fructiferi. Satul Negritești își are matca într-o scobitură terestră ,
pe valea pârâului Verdele .Este situat la distanță de 6 km de
Podoleni și este legat de acesta de un drum care a fost asfaltat
în decurs de câțiva ani, (2008- 2016). Negritești poartă numele
boierului Negru și al unei văduve, pentru că și pârâul era numit
în unele acte Negriteasa sau Negriteasca .
Orașele mai apropiate de comună sunt Roznov-10 km,
Buhuși -11km, Piatra Neamț 25 km si Bacau 35 km. Localitățile
învecinate sunt : la vest-comuna Zănești -3km, la est Costisa- 3
km, la nord –Mărgineni -8 km si Români -5 km, la sud Rediu si
Borlești la 3,5 km si Ruseni-6 km. Vederea spre nord-est e
limitată de coline, dar spre vest privirile ajung, peste dealurile
Cândeștilor si măgurile Borleștilor , până la munții vineții ai
Goșmanului , de unde se naște Tazlăul.
3.Mediul geografic natural(relief , clima, ape, vegetatie si fauna )
Relieful caracteristic comunei Podoleni este de terase
si coline usor ondulate. În lunca Bistriței se află o primă terasă
de luncă de 0,5- 1 m sub formă de trepte si grinduri. Acestea
sunt alcătuite din nisipuri si pietrișuri . Terasa a doua , cu
altitudinea relativă de 5m, are fruntea puțin evidențiată dar podul
e neted si larg.Terasa a treia cu altitudinea relativă de 50 de metri
, este cel mai bine pusă în evidență având fruntea abruptă ,
marcată local de eroziuni torențiale.Aceasta este alcătuită din
pietrișuri nesortate cu elemente eterogene. De aici se trece spre
zona mai înaltă din nord-est , cu dealuri ondulate ușor, dintre
care se remarcă dealul Făget . Acesta este cuprins între Valea
Slatinei la vest, si movila Flocoasa la nord, dealul Dolcani la est,
iar la sud vine în contact cu terasa înalta a Bistriței , mai sus
descrisă.
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Aspectul de culme înaltă parțial împădurita iese clar în
evidență atunci când este privit de pe dealurile joase din nord.
Versantul estic are un relief slab fragmentat , pantele sunt reduse
cu excepția frunții terasei de 50 de metri .Altitudinea medie este
de 280m , altitudinea maximă este de 415 m, iar cea minimă
240m. Aflată la ieșirea din depresiunea nemțeană a Bistriței ,
comuna are un climat încă umed-temperat, la adăpostul
dealurilor nordice, parțial împădurite care mai taie calea crivățului
din partea Romanului.Ca peste tot in țară asistăm neputinciosi la
recentele schimbari climatice, cu anotimpuri haotice si cu
precipitații fie in exces, fie aproape lipsă.
Hidrologia şi hidrogeologia
Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei
Podoleni aparţine bazinului Bistriţei. Bistriţa traversează partea
vestică a teritoriului pe direcţia NV-SE. Caracteristicele
hidrografice şi hidrologice ale Bistriţei au suferit transformări
radicale prin amenajarea sistemului hidroenergetic. Vechiul curs
al Bistriţei se caracterizează din punct de vedere hidrografic
printr-o meandrare şi o despletire puternică, aceasta datorită
pantei mici de scurgere şi aluvionării puternice cu nisipuri şi
pietrişuri ce au dat naştere în albia minoră a Bistriţei la
numeroase grinduri care au impus despletirea cursului principal
în numeroase cursuri secunadare. Malurile albiei minore sunt
asimetrice. Malul drept fiind mai înalt, asupra lui se manifestă şi
eroziunea laterală a râului, pe când malul stâng este jos şi
aluvionat. Regimul hidrologic al Bistriţei a suferit şi el modificări
însemnate caracterizându-se prin: - alimentare predominantă din
ploi şi zăpezi în proporţie de 70%, iar 30% din ape subterane. debitele şi nivelurile au scăzut foarte mult prin devierea celei mai
mari cantităţi de apă pe cursul canalului. - scurgerea lichidă
prezintă ca şi înainte de apariţia canalului, varietăţi mari în
decursul anului, reflectânad în acest mod, alimentarea
predominantă din ploi şi zăpezi. - scurgerea solidă reprezentată
prin nisip şi pietriş, a scăzut mult prin construirea barajelor din
amonte. - regularizarea cursului Bistriţei prin construirea
barajelor de retenţie a apei. Numai la ploi de durată şi cu
intensitate mare precum şi la topirea bruscă a zăpezilor se mai
pot produce viituri şi în consecinţă să existe pericolul de inundare
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a treptelor de luncă joasă. Pe teritoriul comunei Podoleni, Bistriţa
primeşte ca afluenţi pârâul Câlneş, pârâu cu caracter permanent,
având debit ce oscilează mult în cursul anului. Canalul Bistriţei
leagă salba de hidrocentrale din aval de Piatra Neamţ. Pe
teritoriul Podoleni canalul este amplasat la nivelul terasei de 515 m. În albia Bistriţei sunt şi nuneroase bălţi formate în urma
revărsărilor, când micile depresiuni au fost umplute cu apă.
Aceste bălţi se menţin permanent şi datorită aportului de apă
provenit din ploi, dar mai ales prin infiltrarea laterală a apei din
Bistriţa sau din pânzele suprafreatice din luncă. Izvoarele sunt
amplasate de obicei la baza fâneţelor de terasă şi au uneori
debite însemnate. Apele subterane
Pe teritoriul Podoloni există importante pânze de ape
subterane. Ele se găsesc cantonate în stratele de pietrişuri şi
nisipuri, din albia majoră cât şi în terasele Bistriţei în special cele
inferioare şi medii. Nivelul hidrostatic este situat mai aproape de
suprafaţă în zona de luncă şi mai la adâncime în zona de terasă.
Variaţia nivelului hidrostatic se resimte mai puţin în luncă, unde
acesta este înfluenţat mult de aportul de apă din albia minoră sau
în timpul revărsărilor. În zona de terasă, variaţiile nivelului
hidrostatic sunt mai evidente, ele fiind strâns legate de repartiţia
precipitaţiilor în timp.
Din dealurile de nord est izvorăsc pâraiele
:Verdele,Slatina Colacu si Calniș, ultimele două având cursul
inferior cu foarte multe meandre. Acești afluenți ai Bistriței au
debitul maxim la desprimăvărare , când-de obicei- , produc mari
pagube revărsându-se, în rest având debit relativ constant, iarna
înghețând la suprafață.
Pe cursul râului Verdele s-au amenajat cinci iazuri pentru
pește. Deși apare atestat în anul 1593 (ca fiind dat de egumenul
Mănăstirii Tazlău lui Agaton, episcopul Romanului-care
stapânea moșia Mândrești –Barc, la nord vest de
Goșmani,)vechimea lui ar putea fi de cca 600 de ani .
În anul 1991 , ploi torențiale de mari proporții au distrus
zăgazurile iazurilor inundând o mare parte din sat .
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Vegetaţia şi fauna
Sunt factori ai mediului natural care definesc peisajele
geografice, asigurând totodată şi păstrarea echilibrelor
ecologice. Expansiunea societăţilor umane a diminuat
permanent habitatele naturale, pentru obţinerea de terenuri
pentru aşezări umane, terenuri de cultură sau pajişti. Vegetaţia
naturală din zonă prezintă o serie de particularităţi din cauza
situării la limita dintre mari provincii europene (central-europeană
şi orientală), unde coexistă elemente specifice pădurii de foioase
cu cele caracteristice stepelor şi silvostepelor. Pădurile de
foioase sunt păduri de amestec cu specii de esenţă tare (gorun,
fag, carpen, stejar, cireş) şi moale (tei, plop). După Doniţă N
(1992) pădurile din zonă sunt podolic-moldavice de gorun cu
carpen (Quercus petraea, Carpinus betulus), la care mai
participă Quercus robur. Ca subarboret se întâlneşte
porumbarul, cornul, păducelul, sângerul şi alunul. Pe un suport
predominant de luvisoluri se dezvoltă un covor ierbos discontinuu
cu păiuş (Festuca silvatica), firuţa de pădure (Poa nemoralis),
mărgeluţa (Melica uniflora), vioreaua (Scilla bifolia), brebenelul
(Corydalis cava), ghiocelul (Galanthus nivalis), feriga (Diopteris
felix mas) sau floarea paştelui (Anemone ranunculoides).
Vegetaţia pajiştilor este reprezentată de specii de Agrostis şi
Poa, dar se mai remarcă şi laptele câinelul (Euphorbia sp.),
coada şoricelului (Achillea setacea), lumânărica (Verbascum
sp.), peliniţa (Artemisia sp.), măceş (Rosa canina), păducelul
(Crataegus monogyna), ş.a. Vegetaţia intrazonală este
reprezentată de specii iubitoare de umezeală. Dintre arbori
menţionăm plopul, salcia, arinul, iar dintre speciile ierboase
remarcăm pipirigul, coada calului, menta, lintiţa, papura ş.a. Tot
caracter intrazonal au şi buruienile din culturi, între acestea o
mare răspândire au pirul, mohorul şi pălămida. În teritoriu sunt
rare parcelele arabile abandonate, iar cele mai frecvente culturi
sunt reprezentate de porumb, grâu, rapiţă, orz, ovăz, floarea
soarelui, a căror cultivare se realizează în asociaţii. Cartoful şi
legumele sunt cultivate doar pentru consum familial. Fauna are
o dezvoltare legată atât de factorii naturali, cât şi de activităţile
umane. În păduri întâlnim mistreţul (Sus scrofa), căprioara
(Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes vulpes), iepurele (Lepus
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europeus), corbul (Corvus corax), coţofana (Pica pica), piţigoiul
(Parus major), ciocănitoarea (Picus viridis), lişiţa (Fulica atra),
barza (Ciconia ciconia) ş.a. În râuri vieţuiesc guzganul de apă,
şarpele de apă, broasca, salamandra şi peşti precum carasul,
bibanul, roşioara, crapul, ţiparul. În teritoriu se mai întâlnesc
coleoptere, fluturi, ţânţari, muşte, pe lângă ape sunt libelule şi
calul popii
4.Dotări și utilități publice-Comuna Podoleni a fost electrificata
în anul 1950, nu are rețea de alimentare cu apa și nici canalizare,
încă, existând doar canalizare pluvială de suprafață și planuri
pentru o canalizare adecvata pe viitor.
5. Mijloace și căi de transport. Căile de transport sunt cele
clasice și anume feroviar și rutier. De la Podoleni la Piatra Neamț
si Bacău se circula cu microbuze din jumatate în jumatate de oră
, prețul unui bilet fiind de 5,50 lei iar calea ferată asigura circulația
pe ruta Bicaz –Bacău .
6. Poșta si telecomunicații –Odată cu inființarea poștei a fost
înființat și primul post telefonic la Consiliul popular și mai târziu
la Poliție , Primărie si Dispensar. În prezent numărul posturilor
telefonice este de 615 , iar în anul 2017 a fost introdus și serviciul
de televiziune și internet UPC.
7. Cuprindere prin instituții de învățământ și sănătate
În anul 1865,”” o încăpere foarte mică în care deabia încap șase
bănci în lungime totală de 23,19 m, iar elevii scriu pe genunchi”
constituia prima formă de invățământ din Podoleni . În anul 1895,
când își desfășurau activitatea ca învățatori Maria Herjea si Ion
Veniamin, (absolvent al Școlii Normale din Bârlad), se
consemnează necesitatea construirii unei noi școli,câtiva ani mai
târziu , I. Veniamin avea să fie premiat pentru gradina școlară și
lucrul manual cu elevii.
Temelia noului lăcaș de învățământ s-a pus în anul 1903,
dar au fost necesari mai bine de doi ani pentru a putea fi dat în
folosință . În satul Negritești , lumina școlii pătrunde în anul 1921
, prima învățătoare Cleopatra Mera. În anul 1923 se înființează
și o școala în cartierul Luncași al satului Podoleni .
Școlile din Comuna Podoleni - Scoala Generală nr. 1
“Alexandru Podoleanu “”cu clasele – I -VIII
Școala Generala -nr.2 Șes cu clasele I- IV
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Școala generala -nr. 3 Luncasi cu clasele I-IV
Școala Generala - nr.4 Luncasi cu I-IV
Elevii de gimnaziu din satul Negritești parcurg acum cei
7 km până la școală nr. 1 cu ajutorul microbuzelor școlare, iar
înainte de anul 2003, ei parcurgeau această distanță pe jos cu
bicicletele.
În comuna Podoleni există un dispensar nou, o clădire
construită și data în folosință în anul 2016, iar pâna atunci,
dispensarul a funcționat într-o clădire veche situată în centrul
localității. Avem șase cadre medicale, doi medici de familie , doi
medici stomatologi , și două asistente .
Monumente
În amintirea eroilor comunei și ai neamului căzuți în
razboaiele din 1877 -1878 și 1916- 1918 din inițiativa unui
comitet de săteni, la 20 septembrie 1925, a fost dezvelit
monumentul situat în centrul comunei. Numele eroilor sunt
grupate în dreptul numelor țărilor și localităților unde și-au vărsat
sângele. În amintirea lor, se desfășoară în fiecare an, acțiuni de
comemorare, emoționante , la care participă urmașii lor.
xxxxxxxxx
Coțofan Elena - Data nașterii 20.10.1972, în
satul Podoleni, jud. Neamț
Absolventă a Liceului Teoretic Roznov
promoția -1991. Sunt bibliotecar la Biblioteca
comunală Podoleni din anul 1994.
Am absolvit programul de pregătire postliceală
“Bazele biblioteconomiei “-1997.
Cursuri absolvite: „Biblioteca în societatea
informațională” - 2007; „Tehnologia informației
și administrarea calculatoarelor cu internet pentru public în
biblioteci” -2009; ’’Bazele serviciilor noi de bibliotecă ’’-2010;
Facultatea de Limbi si Literaturi Străine” Spiru Haret “Bucuresti
-2010. Aș spune despre mine că sunt un om sincer, cu simțul
umorului, că iubesc tot ceea ce este frumos și bun și că încerc
să fiu un om de valoare și nu neaparat un om de succes.
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COMUNA RĂZBOIENI
Dan Lupei, bibliotecar
DATE GENERALE
Localitatea Războieni, veche aşezare răzăşescă cu o
denumire mai mult decât sugestivă (Războieni – locul războiului),
se compune din cinci sate, dupa cum urmează:
Războienii de Jos – sat reşedintă de comună
Războieni
Borşeni
Valea Albă
Valea Mare
Ea
este
situată în partea
de nord-est a
judeţului Neamţ şi
este străbătută de
coordonatele
geografice 4703`
latitudine nordică și 26033` longitudine estică, fiind poziţionată la
exteriorul culmii subcarpatice Corni, coborând către răsărit prin
subunitatea piemontului pericarpatic, parte componentă a
podişului piemontan al Moldovei. Este stăbătută de pârâul Valea
Albă, afluent pe dreapta al râului Moldova, care izvorăşte din
masivul Corni (592m), din ramura estică a Subcarpaţilor
Cracăului şi parcurge o distantă, pe direcţia est-vest, de 20 km,
cu o pantă medie de 13,50. Despre un sat sau moşie cu numele
Războieni nu avem ştiri până la 31 martie 1612, cu toate acestea
sate aflate în componenţa comunei sunt datate încă din anul
1414.
Localităţile aflate în vecinătate sunt: Dragomireşti, Tupilaţi,
Ţibucani, Ştefan cel Mare, Bodeşti. Şoseaua principală care
străbate localitatea este DJ 208 G – 6,7 km, Girov- Hanu
Ancuţei.
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Cel mai apropiat oraș de localitatea Războieni este Piatra
Neamț, oraș municipiu reședință de județ, care se află la o
distanță de 30 km. Orașul Tg. Neamț se află la o distanța de 34
km iar orașul Roman la 40 km.
Din punct de vedere geologic regiunea a fost acoperită cu
ape marine până în miocenul superior, retragerea apelor dând
naștere unei câmpii piemontane, fragmentată ulterior și
transformată într-un piemont colinar și deluros. Postamentul
reliefului actual este alcătuit din alternanțe de nisipuri, argile,
pietrișuri și lentile de grezii calcaroase. Înălțimea medie a
reliefului oscilează între 350-500 m fiind sculptural în proportie
de 70-80 % format prin eroziune și denudație. Și aici, ca pe
întrega platformă Moldovenească, se deosebesc doua elemente
structurale distincte : soclul cristalin și cuvertura sedimentară.
Zona este săracă din punct de vedere a resurselor
minerale, prospecțiunile efectuate în vederea identificării
posibilelor rezerve de gaz metan având un rezultat negativ.
Ca tip de sol predominant regăsim solul brun podzolit, care
din păcate în zona versanților cunoaște o distrugere și eroziune
continuă.
Din punct de vedere climatic localitatea se încadreaza în
zona subcarpatică externă, relieful deluros favorizând încălzirea
intensă prin insolașie și frecvența ridicată a inversiunilor termice
locale care iau naștere prin răcirile radiative nocturne. Durata
anuală de însorire este de cca 1850-1950 ore, mediile anuale ale
temperaturii aerului fiind de 80-90, iar cele lunare oscilând între
–30-50 în luna ianuarie și 190-200 în luna iulie. Iernile sunt în
general moderate iar verile calde și uneori foarte călduroase.
Înghețurile ating frecvența maximă (29-30 zile) în luna ianuarie și
lipsesc total doar în lunile anotimpului de vară. Relieful conferă
vântului o complexitate deosebită mai ales în situații stabile când
se dezvoltă o circulație periodică locală sub formă de vânturi de
pantă. Cantitățile de precipitații sunt relativ reduse (în medie cca
550-600 mm pe an), iar intervalele secetoase sunt frecvente.
Vegetația este reprezentată în cea mai mare parte de
pădure de fag și carpen, precum și de suprafețe împădurite cu
conifere.
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Fauna este bogată și diversificată, începând de la vietăți
extrem de mici până la cele de dimensiuni mari, de la cele care
trăiesc în pământ până la cele care trăiesc în apă sau pe apă, în
stratul organic sau anorganic, elementele faunistice întâlninduse pretutindeni. Printre acestea amintim: protozoarele
(unicelularele), metazoarele (pluricelularele), viermii, râmele,
melcii, păianjenul cu cruce, insecvtele, ortopterele (lăcuste,
greieri, chifteritele), tettigonidea (cosații), coleopterele (fluturii,
moliile), muștele și țânțarii, himenopterele aculeate (viespile,
albinele bondarii și furnicele). Pe pârâul Valea Albă și iazurile
din localitate întâlnim pești (moina, zvârluga, porcușorul, crapul,
bibanul etc), reptile (broasca țestoasă de apă), șopârle (gușterul,
șopârla de câmp, năpârca, șarpele de casă, șarpele de alun).
Păsările constitue una din cele mai numeroase și cunoscute
grupuri de animale, printre acestea numărându-se: corcodelul
mare și mic, uliul porumbar, vânturelul roșu, șorecarul,
cucuveaua, huhurezul mic, cioara de semănătură, stăncuța,
țarca, gaița, rândunica, lăstunul de casă, vrabia de câmp, mierla,
grangurele, privighetoarea, cucul, cârsteiul, pitulicele,
ciocănitoarea verde, sticletele, pitpalacul, barza albă, cocorii etc.
Din cadrul mamiferelor amintim: rozătoarele, iepurele sălbatic,
veverița, pârșul, hârciogul, cârtița, ariciul, liliecii, carnivorele
precum lupul, vulpea, bursucul, dihorul etc.
Utilitățile publice existente sunt: energia electrică (1958
generator pe motorină la spitalul din localitate; 1961 electrificarea
localității cu extinderea din 1977 spre Valea Albă) și reteaua de
apă (1986) care a funcționat o perioadă redusă de timp.
Rețeaua actuală de drumuri se compune din: DJ 208 G (GirovHanu Ancuței 6,7 km), DC 25 (primărie -Țibucani 5,5 km), DC 29
(Războieni-Valea Albă -Soci 6,8 km din care 4,5 modernizat în
anul 2004 și 1,12 km în 2018), DC 184 (Borșeni – Războini, 1,9
km modernizați în 2018) precum și o serie de drumuri vicinale și
sătești care se întind pe o distanță de 22,6 km.
Încă din anii 1938 - 1939 a existat o tentativa de creare a
unei linii de trasport în comun a unui particular cu un autobuz pe
ruta Piatra Neamț – Războieni care din păcate a eșuat datorită
prețului ridicat și a drumurilor rele. Aproximativ în anul 1961
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apare prima rută stabilă de transport în comun pe traseul Piatra
Neamț – Războieni - Tg. Neamț.
Primul post telefonic se pare ca a funcționat în anul 1956 la
familia Iacoboschi, acesta fiind administrator al spitalului din
localitate.
PRIVIRE ISTORICĂ. EVENIMENTE ISTORICE, FAPTE ȘI
ÎNTÂMPLĂRI IMPORTANTE, CONTRIBUȚII ȘI PARTICIPĂRI
ALE LOCUITORILOR.
Satele din bazinul
Valea Albă făceau parte în
veacurile trecute din Ocolul
Mijlociu
al
ținutului
Neamțului.
Așezarea
Uscași,
stăveche și răzășească,
numită astăzi Războienii
de Jos, este menționată pentru prima dată în documentul din 26
octombrie 1439, când aparținea lui Ion Uscatu și căruia, pentru
servicii credincioase, i s-a confirmat stăpânirea de către fii lui
Alexandru cel Bun, Ilie și Ștefan Voievozi. Pe vremuri avea
aspect de târgușor datorită prăvăliilor care se îngrămădeau în
centru, dezvoltarea satului luând amploare în jurul Mănăstirii
Războieni, pe moșia proprietarului Prăjescu, aceasta intrând în
1790 în proprietatea Sturzeștilor care, în 1811, au donat-o
spitalului Sf. Spiridon din Iași.
Totoiești, sat care s-a aflat în componența comunei Războieni,
este menționat întâia oară la 20 decembrie 1414, denumirea
venind de la unul Totoiu.
Satul Marginea se află la nord de actualul sat Războieni,
se învecinează cu dealul Țibucani, este un sat cu o vechime de
peste 200 de ani, așezat la marginea pădurii, după care si-a luat
si numele. Valea Albă, sat mic, apare menționat la 8 iunie 1791,
iar în harta din 1835 este notat cu 21 gospodării.
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După cum am amintit în prima parte a lucrarii, denumirea
Războieni apare la 31 martie 1612, ea datorându-se
evenimentelor ce au avut loc pe aceste meleaguri (lupta din data
de 26 iunie 1476 – întrega Moldova era locul „războiului”). Satul
Tâmpești(actuala Valea Mare) apare menționat la 2 decembrie
1549, iar denumirea provine de la unul Tîmpa. Denumirea satului
Borșeni nu se regăsește în documente dar se pare ca provine de
la unul Borș, iar în „Marele Dictionar Geografic al Romaniei”
ediția 1902 este menționat: ”Borșeni, deal în comuna Uscați,
plasa de Sus-Mijlocul, jud. Neamț”.
Teritoriul din lungul Pârâului Alb se pare ca a format cândva
o anumită unitate administrativă de vreme ce găsim în Sfatul
Domnesc pe dregătorul „Vlad de la Valea Albă” (2 august 1414),
pe „Crăciun Belcescu, de la Valea Albă” (20 dec 1414) și pe Ion
Uscatu (26 oct 1439).
În urma victoriei obținute de Ștefan cel Mare la Vaslui
(Podul Înalt), în iarna anului 1475 sultanul Mahomed al II-lea,
cuceritorul Constantinopolului, a hotărât să trimită o noua oaste
în Moldova, ura lui contra lui Ștefan fiind crescută și datorită
faptului ca domnitorul moldovean cucerise și alipise cetățile
Chilia și Cetatea Albă, el refuzând să mai plăteasca tribut către
Poartă. Oastea otomană se ridica la un număr de 150.000200.000 de ostași, la care s-au mai adăugat un număr de 10.00020.000 de oameni ai lui Laiotă Basarab precum și un număr de
40.000 de tătari, în timp ce tabăra moldovenilor număra
aproximativ 60.000 de oșteni. Ștefan a ales din timp locul de la
Valea Albă pentru confruntarea ce avea să urmeze, el executând
aici lucrări de apărare și întărire sub supravegherea vistiernicului
Iuga. S-au săpat șanțuri, s-au adâncit malurile apelor, s-au tăiat
păduri și s-a amplasat artileria.
În ziua de vineri 26 iulie 1476, Ștefan cel Mare a lovit
viguros avangarda oastei otomane, creând panică, după care sa retras în zona fortificată, luptând vitejește dar fiind copleșit de
numărul mare de dușmani a căror pierderi s-au ridicat în acea zi
la aproximativ 30.000 de oameni. El a ordonat ca înainte de a
începe retragerea să se dea foc la toate bagajele, proviziile și
chiar armelor ce nu au putut fi luate, acest incendiu favorizând
respectiva retragere a moldovenilor. Pierderile în vieti omenești
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au fost relativ reduse, aproximativ 200 de moldoveni, iar 800 au
fost luați prizonieri și probabil uciși.
În urma acestei bătălii Mahomed al II-lea nu a putut
impune Moldovei un domn nou. El a asediat timp de 8 zile
cetatea Neamțului neputând-o cuceri, dupa care și-a continuat
drumul către Suceava. Nici această cetate și nici cetatea Hotin,
unde
se
afla
soția
domnitorului nu au putut fi
cucerite, sultanul ordonând
retragerea din Moldova
după ce pierdu-se circa
50.000 de oameni, statutul
lui nefiind tocmai al unui
învingător.
Momentul
anilor
1877-1878, când întreaga
țară a sprijinit lupta pentru independența națională precum și
vestitul apel a lui Mihail Kogălniceanu care cerea tuturor
românilor să sprijine înarmarea țării („avem brațe nu avem
puști”), a avut un larg ecou în întregul bazin al Văii Albe, inclusiv
în satul Războieni și în special în colectivul de maici al schitului
Războieni. Dar cea mai înaltă dovadă de patriotism rezultă din
ținuta ostașilor-țărani care au luptat în cadrul regimentului 15
Dorobanți și au căzut eroic pe câmpul de luptă de la Plevna,
Grivița și Rahova.
Regimentul 15 Dorobanți a luat ființă în anul 1877, la 8
octombrie 1878, drapelul lui a fost decorat cu Crucea „Trecerea
Dunării”, iar în anul 1891 a primit numele de Regimentul „15
Războieni” (dupa „Albumul armatei române” Buc. 1902 și
„Monitorul oastei” nr. 28 din 13 iulie 1891, p. 913-914). După
numai 6 ani de la apariția regimentului „15 Războieni”, ofițerii și
ostașii dezveleau un frumos monument închinat încleștării din 26
iulie 1476. Cu această ocazie a fost organizată o uriașă
manifestare populară care se continuă și astăzi.
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În timpul răscoalei din 1907 au fost semnalate anumite
mișcări la nivel de comună, ele fiind
coordonate de învățătorul Ungureanu.
Atât primul război mondial cât și cel
de al doilea război mondial au fost
evenimente la care locuitorii comunei
Războieni au participat activ, dovadă fiind
numărul mare de veterani și a celor căzuți
la datorie.
În curtea interioară a Mănăstirii
Războieni se află un cimitir al eroilor ostași
morți în cel de al doilea război mondial,
cimitir care a fost reamenajat și sfințit în
anul 1997, ocazie cu care la manifestări, pe lângă oficialitățile
locale, au participat și generalii Mircea Chelaru, șef Corp Armată
Moldova și Bălan Neculai, fiu al satului.
PRIMĂRIA RĂZBOIENI
A fost construită între anii 1905-1907, în perioada
mandatului lui Edmond Papp, primar între anii 1890-1914.
În perioada interbelică comuna Războieni avea aspect
de mic târgușor, aici existânt conform Anuarului SOCEC din
1923 al României mari: băcănie, brutărie, o bancă populară
denumită „Răsboieni”, mai multe cârciumi, cismari, diverși
comercianți marea lor majoritate de origine evreiască (Altăr,
Avram, Etla, Simon, Meerovoci etc.), fierari și alte categorii
sociale.
Până la finele celui de al doilea război mondial localitatea
Războieni era „Centru de Plasa”
(Pretură), aici fiind arondate
următoarele localități: Ștefan cel
Mare, Dragomirești, Tupilați și
Țibucani. Datorită acestui fapt în
localitate au existat până în acea
perioadă jandarmi care aveau în
arondare și localitățile sus menționate. Până în anul 1952 în
localitate a funcționat și o judecătorie.
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În satul Marginea, din inițiativa învățătorului V. Ravaru și
economistului C. Crăiescu a funcționat din 1933 cooperativa de
aprovizionare, producție și desfacere „Virtutea”, cu 64 membri
fondatori și un capital de 79.000 lei. Tot în perioada interbelică în
comună a funcționat și cooperativa de exploatare de păduri
„Valea Albă”.
Aspecte demografice -localitatea Războieni are un număr
de 2.272 locuitori (conform recensământului efectuat în 2011)

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SĂNĂTATE
În localitate există un număr
de 4 școli. În prezent funcționează
Școala Gimnazială „Constantin Virgil
Gheorghiu” Războieni, cu clasele I –
VIII și Școala din zona „Lela” unde se
află clasele de grădiniță.
Ca instituție de asistență
medicală și ocrotire amintim Centrul de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatrică Războieni. Profilul acestei instituții este de
asistență socială a persoanelor cu handicap neuropsihic. Tot în
aceeași locație există și cabinetul medicului de familie de la
nivelul comunei Războieni. În prezent în localitate există două
farmacii.
LĂCAȘURI DE CULT
Reprezentativ
pentru comuna Războieni
ca lăcaș de cult este
Mănăstirea
Războieni,
ctitorie a lui Ștefan cel Mare
ridicată la doua decenii de
la bătălia de la Valea Albă,
respectiv în anul 1496. De-a lungul celor cinci veacuri de
existență ea a suferit multiple intervenții, dar în anii 1975 – 1977,
în urma lucrărilor de restaurare care au indepărtat pridvorul de la
intrare, turlele ridicate în secolul al XIX-lea și alte adaosuri, ea a
revenit la înfățișarea inițială.
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Mănăstirea Războieni se deosebește de toate celelalte
ctitorii ale lui Ștefan cel Mare, fiind concepută cu destinația
specială de a adăposti osemintele celor căzuți în 1476, ea
relevând și o anumită concepție a voievodului conform căreia
eroii rămân eroi indiferent de rezultatul jertfei lor.
Relicvele aflate la baza mănăstirii și descoperite cu
ocazia lucrărilor de restaurare, conferă bisericii calitatea de
adevărat mausoleu feudal, singurul de acest gen din țară. În
acest context, fără a se impune prin proporții și monumentalitate,
biserica de la Războieni se înscrie printre marile valori ale
patrimoniului istoric și artistic românesc. Hramul mănăstirii este
„Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”. În comună mai există încă patru
biserici, în satele Războieni (Margine), Valea Albă și Războienii
de Jos.
PROPRIETATEA ASUPRA PĂMÂNTULUI ȘI SITUAȚIA
ECONOMICĂ
Localitatea Războieni are o suprafață totală de pământ
de 2.219 ha structurată dupa cum urmează: pășuni 310 ha, arabil
1.570 ha, restul suprafațelor reprezentând alte categorii de
pământ. Forma predominantă a proprietății asupra pământului o
reprezintă proprietatea privată prin cele 1.033 de gospodării din
care 1.025 sunt gospodării individuale.
Pe raza localității Războieni își desfățoară activitatea o
serie de instituții și agenți economici, printre cei mai importanți
numărându-se: Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Războieni, S.C. Lafor S.R.L. și S.C. Dulhan
Lemob S.N.C., ambele cu obiect de activitate prelucrarea
lemnului, P.F. Popa - agricultură, P.F.A. Rusu Cristian Florin –
pregătirea semințelor, S.C. Pin Impex S.R.L., S.C. Casa Florilor
Războieni S.R.L., P.F. Stahie, P.F. Zînica - comerț. În satul Valea
Mare există trei iazuri, aici putându-se practica pescuitul de
agrement.
OAMENI DE SEAMĂ AI COMUNITĂȚII
Constantin Virgil Gheorghiu – Poet și prozator. S-a
născut în anul 1916 în comuna Războieni și a încetat din viață la
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data de 22 iunie 1992 la Paris. Fiul lui Constantin Gheorghiu,
preot și al Mariei. A absolvit liceul militar din Chișinău și Cernăuți,
Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București. A
debutat în Bilete de papagal cu poezie, iar din punct de vedere
editorialistic a debutat tot cu poezii: Viața de toate zilele a
poetului(1937), Caligrafie pe zăpadă (1940), Ceasul de
rugăciune (1942). Devine reporter de front după intrarea
României în război și semnează pagini zguduitoare din tragedia
Basarabiei surprinse în volumele Ard malurile Nistrului(1941),
Am luptat în Crimmea(1942), Cu submarinul la asediul
Sevastopolului(1942). Este numit atașat cultural la Zagreb, în
Croatia, după care se refugiază în Germania. Din 1948 este preot
în Franța, afirmându-se și ca scriitor religios, cu Sfântul Ioan
Gură De Aur (1957), Viața lui Mahomed (1963), Christos în
Liban(1980), Dumnezeu la Paris(1980). Romanul care l-a impus
și care a făcut voga în lumea literară apuseană a fost Ora 25
(1950).
Edmond Papp – S-a născut la Iași în anul 1856. A devenit
ofițer farmacist, iar în 1884 se însoara cu Elena Isăcescu, fiica lui
Grigorie Isăcescu, consilier la curtea de casații București.
Primește ca dotă suprafața de 223 ha din moșia Tîmpești. După
moartea părinților devine proprietarul întregii moșii Tîmpești, în
suprafață de 446 ha.
Între anii 1890-1914 este ales primar al comunei
Războieni. În acest interval sunt construite în localitate primăria,
spitalul uman și școala. Aceste edificii au fost realizate cu bani
de la județ dar cu implicarea directă a locuitorilor comunei, Dl.
Papp având și functia de „șef de șantier”. De menționat este
faptul că școala a fost dotată din bani proprii, fapt pentru care a
primit în anul 1908 medalia „Răsplata Muncii Pentru Învățământ”
cl. a II-a. În perioada cât a îndeplinit funcția de primar a mai primit
urmaătoarele distincții: 1891 medalia „Serviciu Credincios” cl. I,
1902 „Cavaler al Ordinului Coroana României”, 1906 „Medalia
Jubiliară Carol I”, 1914 medalia „Avântul Țării”(a luat parte la
campania din 1913), 1926 „Ordinul Steaua României” în grad de
ofițer (pentru activitatea depusă în cursul războiului când a făcut
oficiul de curier) .
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COMUNA SAGNA – REPERE MONOGRAFICE
CIMPOESU LILIANA , bibliotecar
al Bibliotecii ,,Neculai Păduraru ,, Sagna
.copilăria
si
învăţământul
primar,gimnazial,în comuna Sagna.
.după terminarea liceului am urmat
cursurile Facultăţii de Drept,,Petre
Andrei,,Iasi promoţia 1998,an în care am
obţinut si licenţa.din 16.11.1998 sunt
bibliotecar
la
Biblioteca
,,Neculai
Păduraru,,Sagna,în
prezent
sunt
bibliotecar I. Studii în domeniul biblioteconomiei;
Bazele Biblioteconomiei si Stiinţei Informării, 2003 Busteni,
specializarea biblioteconomie.
.Biblioteca în societatea informaţională,2007,Bucuresti, specializarea
biblioteconomie.
Alte activităţi: colaborator la articolul publicat în volumul ,,Neamţul în
războiul de întregire, memorie si istorie,,

Comuna Sagna este situata în partea de Sud-Est a
județului Neamț, la limita Culoarului Siretului cu Podisul Central
Moldovenesc și aproape de confluența dintre râurile Siret si
Moldova.
Comuna Sagna se află la o distanța de 50 km de
Municipiul Piatra Neamț, capitala reședință de județ, și la 8 km
de Municipiul Roman. Cuprinde trei localități: Luțca, Sagna si
Vulpășești – amplasate în lungul drumului judetean DJ 207A, pe
direcția Vest-Est și are o suprafață totală de 5449 hectare de
teren.
Vecinii comunei Sagna sunt:
*la Nord – comunele Tămășeni, Doljești si Bîra,
* la Sud – comuna Gâdinți,
*la Est – comunele Stanța si Poienari si la Vest – Municipiul
Roman si comuna Cordun.
Accesul în comuna Sagna se poate face pe drumul județean DJ
207A sau pe calea ferata Roman – Buhăiești.

112

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Nu există indicii referitoare la originea denumirii comunei,
putem doar bănui că ar fi posibil ca numele localității Sagna să
aibă o legătură cu numele pârâului care trece prin localitate și
care este menționat în documente ,,pârâul Sagnii,,.
Mediul geografic natural (relief, climă, ape, vegetație, faună)
Din punct de vedere geomorfologic , comuna Sagna se
găsește la limita culoarului Moldova –Siret ( ce reprezintă partea
cea mai joasă din județ) și subunitatea deluroasă de pe stânga
Siretului care marchează o denivelare de peste 2000 m față de
lunca acestui râu. Lunca Siretului apare sub forma unor șesuri
largi de 2-5 km alcătuite din prundișuri ,nisipuri și luturi cu grosimi
care depășesc 15 m. Pentru Lunca Siretului este caracteristic
fenomenul de mendrare cu trei trepte de nivel ale luncii. Primele
două trepte cuprinse între 0.5-2 m suferă schimbări morfologice
frecvente datorită viiturilor repetate, treapta de 3-4 m are
morfologia mai stabilă ,constituind o terasă de luncă zvântată.
Subunitatea deluroasă de pe stânga Siretului are înălțimi
cuprinse între 160 m la confluența cu Lunca Siretului și 450 m în
punctele cele mai înalte ale dealurilor. Spinarea dealurilor
constituie în unele cazuri suprafețe structurale pe suport de
calcare și gresii sarmatiene dure.
Referitor la climă, teritoriul comunei aparține zonei
climatice continentale din partea de est a județului. Deasupra
teritoriului atât în anotimpul rece cât și în cel cald își fac simțită
prezența masele de aer puternic continentalizate,aceasta se
resimte în regimul termic , cel al umidității și al precipitațiilor.
În zonele din lungul luncilor Siretului datorită vegetației
existente se creează o notă locală microclimatică bine
diferențiată de a zonelor vecine. Faptul că marile văi constituie
adevărate culoare de circulație a maselor de aer face ca
temperaturile să fie vara foarte ridicate iar iarna să fie mai
coborâte , datorită invaziei maselor de aer rece spre locurile cele
mai joase, mase venite din N-E ȘI E.
Teritoriul comunei se află cuprins în bazinul hidrografic al
râului Siret și ai afluenților acestuia fiind caracterizat de o
mobilitate a albiei. Râul Siret este cel care desparte satul Sagna
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de satul Luțca, legătura dintre cele două localități făcându-se
peste un pod . Regimul de scurgere a pâraielor cunoaște un
maxim primăvara în lunile aprilie și mai și un minim la sfârșitul
verii și începutul toamnei.
Primăvara când se suprapune perioada de ploi cu cea de
topire a zăpezilor se produc unele inundații, care afectează
zonele adiacente albiilor pâraielor. Pârâul care brăzdează
teritoriul comunei este pârâul Vulpășești care străbate teritoriul
pe direcția E-V în lungul satelor Vulpășești –Sagna și adună
apele pârâurilor mici Sagna,Izvoru,Dafinoaia și Pietrosu.
Din punct de vedere al vegetației localitatea Sagna fiind
o zonă de șes terenurile care aparțin acesteia au o destinație
preponderent agricolă. Dealurile au ca și resursă a subsolului
argila. În Lunca Siretului găsim o vegetație de luncă de tip
lemnos respectiv salcie și salcâm. În localitatea Vulpășești există
teren forestier cu vegetație specifică pădurilor adică lemnoasă
respectiv : fag, stejar arțar.
În ceea ce privește fauna întâlnim aici : porc mistreț,
căprioara,veverița,bursuc,iepure, speciile pe cale de dispariție
sunt îngrijite de pădurari,iarna li se pune hrană în locuri special
amenajate de aceștia.
1. SAGNA
Prima mențiune documentară despre satul Sagna este
din data de 3 Septembrie 1428, atunci când domnitorul Moldovei
Alexandru ce Bun, îi intarea boierului Fundea „pentru dreapta si
credincioasa lui slujba satul Fundeni, pană unde se impreuna
hotarul Sacnii, si al Herniceștilor si al Negreștilor”¹.
Primul proprietar al moșiei Sagna se pare că ar fi fost un
anume Vlad Matus, pentru că în timpul domniei lui Ștefan II
Tomșa, moșia să ajungă în posesia aprodului Duma, fratele
pisarului Mihu.² Ultimul proprietar, înainte de secularizarea
înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza, a fost Manastirea Galata din
Iasi, închinata Sfântului Mormânt de la Ierusalim printr-o donatie
facuta de domnul Moldovei Petru Schiopul, pentru înzestrarea
bisericii ridicate de acesta în cadrul mănăstirii, la data de 22
februarie 1578.³
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Aceasta donație făcută Mănăstirii Galata din Iași a fost întărită și
de domnitorii Moldovei ce îi succed la domnie lui Petru Schiopul,
amintind aici doar pe Ieremia Movila, Radu Mihnea sau Vasile
Lupu.4
Note 1C.Cihodaru, I Caprosu,L.Simanschi,”Documenta Romaniae
Historica”,doc.89,vol I, Bucuresti 1975, p. 115-117,
2Idem, p. 320-322, nr. 228
3D.Badarau, I.Caprosu, ”Iasii vechilor zidiri”, Iasi,1974, p. 136
4D. Dobos (coord.), „Sagna, file de monografie istorica”, Editura
Sapientia, Iasi 2003

După domnia lui Vasile Lupu, in Moldova, urmează o
perioadă de puternice framântări interne, cauzată de domniile
efemere, interventiile străine pentru tron și birurile tot mai
apăsătoare, toate acestea ducând în final la depopularea
aproape totala a satului. Confruntat cu această situatie
dezastruoasă, domnitorul Moldovei, Stefan Petriceico, acordă
scutire de taxe pe o perioada de 6 ani celor care se vor așeza în
satul Sagna din ținutul Romanului.5
Numele satului Sagna apare în grafii deformate, precum
Sahna, Segna, Sadna, Sadina sau Saghna.6 Scutirile de taxe
acordate și de domnitorii de dupa Stefan Petriceico, au dus la
repopularea lentă a satului Sagna, atat cu populatie de rit
ortodox, dar mai ales cu populatie de rit catolic.7 In ceea ce
priveste originea celor care au repopulat satul Sagna, există
păreri împărțite, unii susținând ca ar fi venit din Tămășeni si
Adjudeni dupa 1682, sate cu o numeroasa populatie catolica, altii
ca ar fi venit din Muntenia, Polonia, Rusia si Transilvania, ca
bejenari sau fugiți de pe moșiile stăpânilor lor.8
2.VULPĂȘEȘTI
Prima mențiune documentară a satului Vulpășești a fost
făcută în testamentul medelnicerului Toader Manole din 8
decembrie 1754,. prin acest testament, medelnicerul lasă moșia
Vulpășești danie Mănăstirii Precista din Roman.9
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Proprietarii anteriori lui Toader Manole au fost paharnicul
Caraiman și soția sa Nastasia10, Dumitru Buhus si Safta, dar si
Toader Basota.11

Numele satului Vulpășești apare în diverse grafii
deformate, precum Vulpesti, Vulpaseni, Chulpeschesty,
Golpasesti, Gulpuscheschy, Holpasesti, Hulpasesti, Lupacesti,
Vulpanesti si Vulpasti.12 La sfarsitul secolului XVIII si începutul
secolului XIX, pentru a lărgi terenul arabil al moșiei, Mănăstirea
Precista încuviința defrișarea unei parți din pădurile de fag ce
înconjurau satul si arendarea terenurilor astfel obținute pe o
durata de câțiva ani, celor care le-au defrișat.13
In ceea ce priveste populatia moșiei Vulpășești în secolul
XIX, aceasta era săracă, marea majoritate având doar prenume,
dublat de apelative ce indicau ocupații, funcții locale sau zona
geografica de unde proveneau, mai ales in cazul bejenarilor.14
Stăpânirea moșiei Vulpășești de către Mănăstirea Precista din
Roman încetează odată cu aplicarea legii de secularizare a
averilor mănăstirești, la data de 14 iulie 1865 si împroprietărirea
țăranilor cu loturile pe care le-au muncit până atunci.15
Note
5. Dictionarul toponimic, p. 1021
6. D. Dobos, op. cit, p.20
7. I. Gabor, „ Dictionarul comunitatilor catolice din Moldova”, Bacau,
1966, p. 237-238
8. D. Dobos, op. cit, p.22
9. Idem, p.37
10. danie de la Ieremia Movila pe 13 iunie 1602, „pentru slujirea cu
credinta la Poarta” in timpul campanieie lui Mihai Viteazul, la 1600, in
Moldova
11. D. Dobos, op. cit, p.39-40
12. Dictionarul toponimic, p. 1021.
13. D. Dobos, op. cit, p.43
14. Idem, p.45
15. Idem, p.48
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3.LUȚCA
Prima mențiune documentară a moșiei Luțca provine din
15 iulie 1756, atunci când domnul Moldovei, Constantin Mihail
Cehan Racovița o dadea danie Mănăstirii Precista din Roman.16
Numele satului apare în grafii deformate, precum Lutca, Lunca,
Lutcani, Lusca, Lutzka, Lutica sau Lutsca.17 Moșia Lutca avea în
1756 o întindere de 1260 de stânjeni, însa datorită situării sale
între apele Moldovei si Siretului, aveau loc periodic mari
inundații, care rupeau malurile, schimbau matca râurilor sau
distrugeau podul umblător peste Siret, ce făcea trecerea între
Sagna si Luțca, dar mai ales provocau conflicte cu vecinii.18
Popularea mosiei Luțca a fost făcută, se pare, cu lucrătorii care
munceau la acea dată pământul, în schimb avand anumite
obligații fată de mănăstire. Această populație a fost întotdeauna
mai puțină decât în celelalte două sate ce aparțin astăzi comunei
Sagna si se îndeletniceau cu munca pământului, creșterea vitelor
si caraușia.19
Stăpânirea moșiei Luțca de către Mănăstirea Precista din
Roman a încetat odata cu exproprietarirea averilor mănăstirii si
împroprietărirea țăranilor cu o parte a terenului aparținând acelei
moșii.20
Evoluția administrativă
Până la reorganizarea administrativa din 1864, înfăptuită
de Alexandru Ioan Cuza, cele trei sate ce aparțin astăzi comunei
Sagna – Luțca, Sagna, Vulpășești – au aparținut unor ocoale din
ținutul Romanului, ca de exemplu Ocolul Siretului de Sus sau
Ocolul de Sus.
In 1864, Sagna devine comună, în Județul Roman, statut
ce îl păstrează până in 1950, cu mici perioade de timp în care a
pierdut acest statut, fiind subordonată altor comune ca Bara sau
Gadinți.21
Odată cu împărțirea administrativa din 1950, înfăptuită de
regimul comunist, Sagna devine comună a raionului Roman,
având în componența satele Luțca, Sagna si Vulpășești. Din anul
1968, la cele trei sate deja existente în comuna se adaugă si
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satul Gâdinți, însa acesta nu se mai află astazi subordonat
comunei Sagna, devenind el însuși comuna în urma
referendumului din aprilie 2004.22
Note: 16. P.G.Dimitriev”, Moldova in epoca feudalismului”, volVII, p. 9.
17. D. Dobos, op. cit, p.59
18. D. Dobos, op. cit, p.49
19. Idem, p. 50
20. Idem, p. 54
21. Idem, p. 59
22. Arhiva Primariei comunei Sagna

Confesiunile
In comuna Sagna exista doua confesiuni: catolică și
ortodoxă.
Catolicii din comuna Sagna
Sunt urmașii bejenarilor fugiti din Adjudeni si Tămășeni în
pădurile de peste râul Siret, de frica tătarilor ce au invadat
Moldova in 168223, sau ai „ungurenilor”, adică a românilor de rit
catolic, veniți din Transilvania.24 Catolicii din Sagna sunt
menționați pentru prima dată de un anonim în anul 1776, ca fiind
în numar de 90 de suflete, neavând biserică și fiind afiliați la
parohia din Adjudeni si apoi la cea din Tămășeni.25
Numărul catolicilor din Sagna a înregistrat o creștere
continuă în timp, de la 480 în 1850, 607în 1900, la 3000 in 1994.
ei se reuneau pentru rugăciune într-o biserică de lemn construită
in 1830, având hramul „Sfântului Ioan Botezătorul”, pentru ca în
anii 1904 – 1907 sa fie construită o biserică nouă din caramidă,
cu hramul „Inaltarii Domnului”.26 Dintre parohii bisericii catolice
din Sagna pot fi amintiți printre alții: V. Ferenczy, L. Scaramucci,
E. Herden, I. Lipski, I. Mastaj, A. Kulpa, A. Szydlowski, F.
Czarlinski, W. Clofanta, Al. Iassinski, E. Svirschi, Gh. Anton, Gr.
Enaru, M. Chelaru, C. SÖHN, I. Stolnicu.27
Ortodocsii din Sagna
Se găsesc în minoritate în satul Sagna, însa în satele
Luțca si Vulpășești sunt în majoritate zdrobitoare. Referitor la
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numărul ortodocsilor , acesta este în scadere de la 346 de familii
în 1889, 394 în 1896, la 250 in 1994.28
Ortodocsii din satul Sagna se reuneau în trecut pentru
rugăciune, la biserica din lemn construită în 1530, având hramul
„ Sfantului Nicolae”, incendiată in 1993, reparată in 1994 si
declarată astăzi monument istoric.29
Biserica ortodoxă de astăzi, are hramul „ Pogorârea
Sfântului Duh”, a fost sfințita la data de 3 septembrie 2006, dupa
13 ani de munca a locuitorilor din Sagna.
Ortodocșii din Vulpășești se închină în biserica cu hramul
„ Sfântului Spiridon”, construită în anii 1892 – 1895 și reconstruită
în 1990 în timp ce ortodocșii din Luțca se închinau în biserica cu
hramul „ Sfinților Voievozi Mihail si Gavriil”, construită în 1910 –
1922, pe locul unei alte biserici, foarte vechi.30
Note: 23. I. Gabor, op. cit., p237
24.D. Dobos, op. cit, p.22
25. I. Gabor, op. cit., p237
26. M.Negura,”Evaluarea cunostintelor de istorie la clasele I-IV si a
izvorului de istorie locala in lectie si in afara clasei”,lucrare pentru
obtinerea gradului didactic I,1995, p.105
27. D. Dobos, op. cit, p.78-100
28.M. Negura, op. cit., p.105
29. Idem, p.106
30. Idem

Dintre preoții ortodocși care au slujit sau încă mai slujesc în
bisericile ortodoxe din comuna, amintim la Sagna pe: Gh. si C.
Ciochina, C. Dabija, I. Babusanu, P. Barhala, V. Anghel – astazi,
la Vulpasesti pe D. Anton, M. Iacob, H. Pilat, C. Carnariu, D.
Manolovici, M. Sava, Gh. Maxim, Gh. Anghel – astazi, si la Lutca
pe I. Popa – astazi.31
V. Evenimente social-politice cu participare a locuitorilor din
comuna Sagna
Dintre aceste evenimente, amintim doar cateva, mai
importante:
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* revolta a 16 sate catolice de pe Valea Siretului, împotriva
prefectului misiunii catolice din Moldova, Vincentius Gatt, de la
1800.32
*răscoala din 1831, îndreptată împotriva prevederilor
Regulamentului Organic – obligația de a da recruți pentru Straja
Tarii si de a plati birul stabilit.33
* razboiul de independența din 1877- 1878, înregistrați 4 morți.34
* razboiul pentru reintregirea naționala din 1916-1918
,înregistrați 33 morți.35
* împroprietăririle din 1864 si 1921, pe seama terenurilor luate de
la Mănăstirea Galata din Iași si Mănăstirea Precista din Roman.36
* al doilea război mondial din 1941 -1945, înregistrați 6 morți. 37
*cele doua bâlciuri ținute anual în Sagna, cel ortodox la Ispas, si
cel catolic la Înălțarea Domnului.
VI. Instituții importante
*Primaria comunei Sagna are 16 angajați, administreaza 3 sate
,Sagna,Vulpasesti si Lutca,cu un teritoriu de 5449 ha si o
populație de 5027 locuitori.38
*Scoala Gimnazială,Comuna Sagna , cu 587 elevi, are în
subordine grădinița Luțca si Școala cu clasele I-IV Vulpășești
*Bisericile din Sagna: - Biserica Ortodoxă „ Sfântul
Nicolae”monument istoric atestat de la 1530.
- Biserica Ortodoxa „Pogorârea Sf. Duh”, Preot Paroh
Anghel Vasile
- Biserica Catolica „ Înălțarea Domnului”, Preot Paroh
Stolnicu Iacob
*Biserica Ortodoxă „Sf. Spiridon „ din Vulpășești, Preot Paroh
Anghel Gheorghe
*Biserica Ortodoxă „ Sf. Voievozi Mihail si Gavriil” din Luțca,
Preot Paroh Popa Iulian.39
*Biblioteca Comunală „Neculai Păduraru”din Sagna, Bibliotecar;
Cimpoeșu Liliana.
Note: 31. M. Negura, op. cit., p.107 cele 16 sate catolice au fost:
Sabaoani, Pildesti, Gheraiesti, Tetcani,, Corhana, Sagna, Cacaceni,
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Buruienesti, Tamaseni, Adjudeni, Rachiteni, Miclauseni, Rotunda,
Buhonca, Oteleni, Maxinesti
32.D. Dobos, op. cit, p.133
33.M. Negura, op. cit., p.107
34.Idem, p.108
35. A. Moraru, I. Dimisca si A. Cosa, ”Pildesti,monografie istorica”, Iasi,
2002, p.43
36.M. Negura, op. cit., p.110
37.Arhiva Primariei comunei Sagna
38. M. Negura, op. cit., p.106-107
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COMUNA TĂMĂŞENI – STUDIU MONOGRAFIC
Căliman Georgeta-Emilia, bibliotecar, Biblioteca comunală
Tămăşeni
Orice îndrăgostit de poezie şi natură ȋşi aminteşte versurile
bardului de la Mirceşti:
„Eu mă duc ȋn faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde
Şi privesc cum apa curge şi la cotiri, ea se perde
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, spălând malul năsipos.”
V. Alecsandri
La unul din aceste coturi, înainte ca Siretul să-şi unească
apele cu cele ale Moldovei, este aşezată o frumoasă comună
înfloritoare pe zi ce trece şi anume Tămăşeni.
Sat şi comună din actualul judeţ Neamţ (în trecut judeţul
Roman), situat pe malul drept al râului Siret, la 8 km depărtare
spre nord-est de oraşul Roman este mărginit la nord cu satul
Adjudeni, la răsărit după 1 km cu satul Buruieneşti, la apus cu
satul Traian din comuna Săbăoani, iar la SE cu satul Luţca din
comuna Sagna. Fiind aşezată pe valea Siretului, localitatea
Tămăşeni a fost supusă de-a lungul anilor inundaţiilor provocate
de viiturile acestui râu.
Comuna aparţine de judeţul Neamţ din anul 1968 având în
componenţă 2 sate (Tămăşeni şi Adjudeni) cu reşedinţa în satul
Tămăşeni, legătura dintre acestea făcându-se printr-un drum
comunal care traversează digul spre Siret.
ATESTARE DOCUMENTARĂ ȘI TOPONIMIE
Tămăşeni este un sat vechi.
Prima menţiune documentară a comunităţii Tămăşeni o
avem ȋn “Letopiseţul Ţării Moldovei” scris de Grigore Ureche.
Satul a intrat ȋn istoria României prin lupta ce s-a dat aici, ȋn ziua
de 12 octombrie 1449, ȋntre urmaşii lui Alexandru cel Bun,
Alexăndrel, susţinut de polonezi şi Bogdan, fiul nelegitim al
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aceluiaşi domn, susţinut de Iancu de Hunedoara. Lupta s-a
încheiat cu înfrângerea lui Alexăndrel, Bogdan devenind domn al
Moldovei sub numele de Bogdan al II-lea. El este tatăl lui Ştefan
cel Mare: „ …domnind Alexandru Vodă, ţara, venit-au cu oaste
fiu-său Bogdan Vodă …, aproape de târgul Romanului …. şi
după multă nevoinţă birui Bogdan Vodă…”(1) Polonezii nu s-au
lăsat şi ȋn anul următor au ȋncercat să-l ȋnscăuneze pe
Alexăndrel, dar la 5-6 septembrie 1450, Bogdan al II-lea a ȋnfrânt
oastea poloneză ȋn pădurea de lângă Crasna-Vaslui. Alte
menţiuni le găsim şi ȋn „Letopiseţul anonim al Moldovei”, ȋn
scrierile lui N. Iorga, Constantin C. Giurescu, A.D. Xenopol.
Încă din primele menţiuni documentare, satul purta numele
de Tămăşeni, ori alte variante care sunt uşor de recunoscut şi se
pot reduce la acelaşi nume de bază. Dicţionarul onomastic, editat
de Academia Română ȋn anul 1963 derivă denumirea localităţii
Tămăşeni de la numele unguresc de „Toma-Tamas”, iar
academicianul Iorgu Iordan ȋn “Toponimia româneasca” dă
aceeaşi derivaţie. Nu se cunoaşte evenimentul care a făcut ca
acest toponim să intre ȋn compunerea numelui satului.
Vatra veche a satului a fost spre apus, pe locul
numit Cânepişte. Bătrânii afirmă că străbunii lor au întemeiat
satul sub dealul Traianului înainte de anul 1700. În preajma
anului 1750 o holeră pustiitoare a secerat aproape întreaga
populaţie a satului. Puţinii supravieţuitori, ȋn număr de trei, au
părăsit vechea aşezare şi au venit pe locul de astăzi, atunci încă
împădurit. Astfel se explică faptul că vatra actuală a comunei
este situată în zona inundabilă a Siretului.
ISTORIA consemnează că ȋn epoca marelui exod al
catolicilor din Moldova 1680-1750, satele care erau pe axul
principal al drumului cel mare care străbătea, pe valea Siretului
ȋn sus, toată Moldova au fugit din cauza trecerii trupelor spre
Polonia. Cei din Adjudeni şi Tămăşeni s-au ascuns ȋn lunca
Siretului dincolo de protecţia apei, mai apoi, parte din ei au format
comunităţi catolice de pe stânga Siretului din fostul judeţ Roman.
Însă oricare ar fi fost motivele este cert faptul că ceva s-a
ȋntâmplat ȋn această perioadă. După ȋnceputul sec. XVIII, odată
cu scăderea trecerii trupelor spre Polonia şi ȋnapoi, viaţa la
Tămăşeni şi-a reluat cursul normal.
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SAT MĂNĂSTIRESC
Încă din secolul al XVI-lea, satul Tămăşeni a fost
proprietatea mănăstirii Galata din Iaşi, dăruit acesteia la 22
februarie 1578 de către domnul Moldovei, Petru Şchiopul
împreună cu alte sate.
„Am dat şi am miluit ruga noastră nouă zidită, mănăstirea
Galata, cu satul Voroveştii şi cu vii şi Mihăileştii cu moară în
Bahlui care sunt în ţinut în Cârligătură, cari acele sate au fost
drepte ale noastre domneşti; şi cu satul Plopii cu iaz şi Cârsteştii
(…) şi satul Sagna cu moară şi cu loc de moară în Siret şi satul
Tămăşanii cu moară în Luţcani, cu toate bălţile, cari acele sate
mai sus zise, au fost ale noastre domneşti, ascultătoare de
cetatea Romanului, ca să fie cu tot venitul”.(2)
După anul 1821 moşiile mănăstirii au fost confiscate de
stat şi date ȋn arendă ca bunuri ale statului. Ulterior înainte de
anul 1900 moşia Tămăşeni a mănăstirii Galata a fost vândută de
veci cu suma globală de 102000 lei plătiţi ȋn rate trimestriale.
Condiţia pusă la vânzare a fost ca ea să fie vândută oamenilor
care au lucrat înainte moşia mănăstirii. Moşia era ȋntre şoseaua
care duce la Tămăşeni şi calea ferată Roman-Buhăieşti şi ţinea
până la Siret. La cumpărarea moşiei ȋnsă - din motive politice- au
apărut şi cumpărători din satul Cordun la 8 km distanţă de
Tămăşeni. Aceştia au cumpărat cea mai mare parte din moşie,
chiar până ȋn dreptul satului Tămăşeni, iar oamenii de aici nu au
mai putut cumpăra nici măcar jumătate din aceasta.
La o distanţă de 2 km, în partea de nord a satului Tămăşeni
se află satul Adjudeni, sat component al comunei, care după
tradiţie, reiese că datează din vremea lui Alexandru cel Bun prin
aşezarea românilor persecutaţi din Transilvania pe valea
Siretului. Începând cu secolul al XVII-lea, satul Adjudeni este
cunoscut în hrisoavele vremii cu numele popular de „Agiudeni”
pe Siret, ţinutul Roman. Localitatea Adjudeni este menţionată
pentru prima dată în documentele catolice de relaţie din anul
1599 a episcopului catolic Bernardino Quirini sub forma
„Giudiani”: „Am vizitat, de asemenea, târgul Săbăuani şi satele
Berindeşti, Tămăşeni, Lucăceşti, Ajudeni – „Giudiani” şi Luceni
şi încă altele vecine…”(3)
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În argumentarea faptului că satul Adjudeni este un sat
vechi, poate sta şi movila care se ridică în partea de nord a
satului la hotarul cu comuna Mirceşti, judeţul Iaşi. Locuitorii spun
că în această movilă ar fi îngropaţi oştenii lui Ştefan cel Mare,
care au căzut în lupta de la Şcheia.
ASPECTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIO-PROFESIONALE
Prin poziţia geografică şi varietatea condiţiilor naturale,
teritoriul comunei Tămăşeni a reprezentat o vatră favorabilă
pentru locuire încă din cele mai vechi timpuri. Terenurile situate
în valea Siretului ofereau şi oferă condiţii bune pentru pescuit şi
agricultură, surse de apă potabilă, posibilităţi de legătură cu
localităţile vecine şi altele mai îndepărtate.
CERCETĂRI ARHEOLOGICE
Conform cercetărilor arheologice efectuate, începând din
anul 1963, de către o echipă de arheologi de la Muzeul de Istorie
din Roman şi din P. Neamţ, se atestă prezenţa populaţiei pe
aceste meleaguri încă din vechime. Arheologii au descoperit o
zonă fertilă, o zonă care se putea dezvolta foarte bine şi cu
posibilităţi mari, dar se pare că problema prădalnicilor e foarte
veche, iar dezvoltarea ţinea pasul cu incursiunile acestora:
„Apropierea de apă, lunca Siretului cu flora şi fauna sa bogată,
asigurau condiţii prielnice desfăşurării activităţilor unor
comunităţi umane destul de numeroase, evidenţiate de numărul
mare de aşezări descoperite.(...) Legate de agricultură, creşterea
vitelor sau alte ocupaţii cum ar fi vânătoarea sau pescuitul,
aceste aşezări nu s-au putut dezvolta prea mult pentru faptul că
nu puteau fi apărate.”(4) Astfel au fost perioade în care această
zonă a fost mai puţin populată, dar intensitatea populaţiei creşte
în epoca feudală, acest fapt fiind atestat prin descoperirea a 16
aşezări.
Uneltele, vasele, locuinţele, etc. descoperite au făcut ca
specialiştii să se pronunţe şi asupra nivelului de trai care se va
demonstra, nu era atât de ridicat din mai multe motive: “...pe
teritoriul satului Tămăşeni, circa doi km V-SV de Adjudeni în
partea stângă a drumului de ţară Adjudeni-Săbăoani, s-au
descoperit fragmente ceramice care aparţin eneoliticului şi
civilizaţiei dacilor liberi. Deşi fragmentele ceramice eneolitice nu
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au permis o datare precisă, ele par a aparţine culturii
“Cucuteni”.(5)
Înspre sat pe teritoriul fostului C.A.P. la un km nord de
şoseaua Roman -Tămăşeni s-au descoperit fragmente ceramice
care aparţin unor tipuri de vase din epoca bronzului, prima epocă
a fierului, epoca geto-dacică clasică şi sec. II-III e.n. (cultura
Monteoru). În partea de vest a satului înspre satul Luţca, în locul
numit de localnici Fântâna Hârzului, Clin sau Zantilica s-au
descoperit fragmente ceramice din sec. II-III e.n., aparţinând mai
multor tipuri de vase specifice perioadei şi anume amforete,
fructiere, vase-urnă, căni, lucrate la roată precum şi vase,
borcane sau căţui lucrate la mână. “... pe teritoriul fostului C.A.P.,
pe locul numit de localnici “la Cotac” s-au descoperit, pe o
suprafaţă de vreo 2 hectare mai multe fragmente ceramice care
aparţin unei aşezări din sec II-III e.n. reprezentând vase lucrate
la roată din pastă fină cenuşie”.(6) Acestea atestă un complex ce
cuprinde locuinţe și anexele acesteia.
Descoperirea în anul 1970 a unui tezaur de monede
imperiale romane de argint a dus ca în anul 1987 să înceapă
lucrările de cercetare în punctul numit “La Silişte” sau “La
Cânepişte”, unde s-au descoperit anterior urme de locuire din
mai multe epoci istorice, continuându-se, de fapt, săpăturile din
anul 1971.
Cea mai intensă locuire a fost în epoca geto-dacică. Cele
mai bogate vestigii arheologice aparţin secolelor II-III d.Cr..
Complexele închise – locuinţe, gropi, cuptoare, vetre au dat
suficiente informaţii pentru a se constata o intensă locuire în
această perioadă. Frecvenţa fragmentelor ceramice, vasele
întregi, diversitatea tipurilor de vase, calitatea pastei constituie
un bun indiciu privind practicarea meşteşugului olăritului la dacii
de aici, chiar daca nu s-a descoperit încă nici un cuptor de ars
ceramica.
Prezenţa unui număr de peste 35 de amfore romane, din
care trei cu inscripţii dovedesc strânsele legături existente între
populaţia de aici şi cea romană, afirmaţie întărită de tezaurul
monetar amintit mai sus. Unele materiale atestă o continuare a
vieţii pe acest loc şi în perioada următoare, sec. IV-V.
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În secolul XIV locuirea acestui teren a fost deosebit de
intensă, prezenţa unor materiale specific orăşeneşti, ca de pildă
ceramica ştampilată cu motive aşa-zis “gotice”, ca şi teracota,
arată o înflorire a vieţii materiale şi spirituale în această epocă,
după cum marea cantitate de obiecte şi ceramică dovedesc
acelaşi lucru. Numai momente deosebit de grele, aşa cum pare
să fi fost viaţa din sec. XVI sau XVII, i-au făcut pe locuitorii de aici
să-şi părăsească vatra, fără a se depărta prea mult. (7)
POPULAŢIA
Pe valea Siretului treceau mari drumuri comerciale care
legau nordul cu sudul Moldovei, iar pe valea Moldovei se făcea
legătura dintre Moldova şi Transilvania. Apropierea de marile
drumuri comerciale a fost un element de seamă care a
determinat dezvoltarea aşezărilor umane. Prima însemnare
documentară despre populaţia catolică din Tămăşeni o avem
în Codex Bandinus din anul 1646. Se menţionează că în
Tămăşeni existau 15 familii cu 70 suflete. După holera pustiitoare
din anul 1750 şi după mutarea vetrei satului, populaţia a crescut
semnificativ. Statistica pe anul 1804 din Arhiva Parohiei
Tămăşeni indică 105 familii cu aproximativ 520 membri.
În preajma anului 1900 în satul Tămăşeni existau circa 150
de familii, care locuiau în case construite din bârne şi acoperite
cu stuf sau paie. Numărul populaţiei a crescut în următorii ani iar
ocupaţia principală a locuitorilor a fost agricultura. La reforma
agrară din 1864 s-au luat din moşia boierului Mile 300 ha şi s-au
împărţit populaţiei din comuna Tămăşeni. Prin decesul boierului,
care neavând moştenitori, pământul a fost dăruit spitalului
„Sfântul Spiridon” din Iaşi de la care locuitorii celor două sate ale
comunei au cumpărat acest pământ.
În perioada 1945-1962 ocupaţia de bază rămâne tot
agricultura, iar odată cu înfiinţarea în oraşul Roman a unor
fabrici,
locuitorii
vor
lucra
şi
în
industrie.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei
Tămășeni se ridică la 6.493 de locuitori. Se observă, de
asemenea, o diversitate în ceea ce priveşte locurile de muncă şi
îndeletnicirile oamenilor. Vorbim de foarte mulţi care lucrează în
comerţ, industrie, învăţământ, medicină, agricultură, creşterea
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animalelor, dar şi locuitori care şi-au deschis afaceri proprii în
special în prelucrarea lemnului, construcţii, amenajări interioare,
transport de persoane şi transport de mărfuri, produse de
panificaţie şi de cofetărie, produse hand-made. Nu putem să nu
amintim faptul că sunt şi foarte mulţi plecaţi în străinătate, care
revin cu drag şi dor pe meleagurile natale ori de câte ori au
posibilitatea să facă acest lucru.
ELEMENTE DE CADRU NATURAL
Fiind aşezată pe valea Siretului, comuna a fost supusă dea lungul anilor inundaţiilor provocate de viiturile acestui râu. În
urma măsurilor luate prin Programul naţional de amenajare a
bazinelor hidrografice s-a construit un dig longitudinal, care
apără împotriva inundaţiilor teritoriul comunei.
Datorită poziţiei geografice a comunei, clima are un
caracter temperat continental integrându-se în ţinutul climatic al
văii Siretului. Comuna este supusă maselor de aer continental ce
vin din partea estică a Europei, se întâlnesc soluri, plante şi
animale specific zonei NE Europene. Anual precipitaţiile diferă
de la o lună la alta, observându-se existenţa unui minim în luna
februarie şi a unui maxim în luna mai-iunie. Un fenomen cu o
mare frecvenţă este ceaţa şi vântul. Vânturile dominante sunt
cele de vest şi nord-vest, forţa lor fiind mai puternică la
pătrunderea curenţilor reci dinspre nord-est. Precipitaţiile relativ
bogate şi morfologia reliefului au facilitat dezvoltarea reţelei
hidrografice cu un regim de alimentare de tip pluvial-moderat.
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei se află
situat în bazinul mijlociu al Siretului.
Cel mai important curs de apă este râul Siret, cu o lungime
totală de 706 km, din care 5 km străbate teritoriul comunei de la
nord la sud. Râul este amenajat hidrotehnic, pe teritoriul
comunei, cu diguri împotriva inundaţiilor şi eroziunii malurilor. Ca
urmare a viiturilor din vara anilor 2008 și 2010 în zona comunei
Tămăşeni digul de apărare împotriva inundaţiilor a fost distrus pe
mai multe sectoare. Au urmat lucrări de refacere şi supraînălţare
pentru creşterea siguranţei în exploatarea digului.
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O altă apă pe teritoriul comunei este pârâul Borcana care
vine din partea vestică a satului Adjudeni, formează un Ghiol
adânc, traversează zona Cânepişte, intră în sat formând balta
Poticăi ce delimitează cartierul China, după care se revarsă în
râul Siret.
Există şi alte bogate puncte de ape subterane care se află
la o adâncime de 0,5 până la 5 metri în zona de luncă (ex. Izvor,
Fântâna cu doi pari...) şi 6 metri până la 15 metri pe versantul din
partea vestică a comunei. Solurile comunei Tămăşeni sunt în cea
mai mare parte cu caracter de cernoziom, fiind bune pentru
agricultură, iar fertilitatea lor creşte prin coborârea pânzei
freatice.
Prin poziţia sa, comuna Tămăşeni se încadrează în zona
de luncă, la care se asociază şi vegetaţia palustră (de mlaştină).
Vegetaţia specifică luncilor este formată din asociaţii de pir
târâtor, firuţa de câmp, păiuş, pir, zâzanie, coada vulpii, lucerna.
Izolat se întâlnesc pâlcuri de pădure (zăvoaie) formate mai ales
din esenţe moi: salcie, răchită, plop, arin negru. Vegetaţia
palustră este răspândită pe suprafeţe mici: papură, stuf, rogoz,
trestie, ţipirig, coada calului.
Fauna este în general săracă, fiind mult mai diminuată în
urma expansiunii activităţilor umane. În luncă trăiesc rozătoare
precum popândăul, şoarecele de câmp, hârciogul şi iepurele, iar
în număr mic, întâlnim vulpi, dihori şi nevăstuici. Păsările sunt
reprezentate de prigorie, sticlete, graur, ciocârlie, mierlă,
porumbel, turturică, sitar, lişită, pupăză, cucuvea, raţa moţată,
stârc. Bălţile din Lunca Siretului găzduiesc raţa sălbatică, gâsca
sălbatică, bâtlan, stârcul pitic şi numeroşi batracieni. Valea
Siretului este cunoscută ca o arteră de migraţie datorită varietăţii
biotopurilor (grinduri, braţe părăsite, stufărişuri, zăvoaie, plantaţii,
culturi), care oferă o hrană abundentă şi adăpost pentru păsări.
Apele râului sunt bogate în peşte, dintre specii putând fi amintit
scobarul, somnul, cleanul, plătica, crapul, zvârluga, ştiuca.
Din punct de vedere floristic, pe teritoriul comunei se
întâlnesc culturile agricole, nu există păduri, ci doar arbori izolaţi,
care reprezintă urma pădurii de odinioară. Relieful, clima blândă,
vecinătatea Siretului, bogăţia florei au făcut ca teritoriul comunei
să fie locuit din cele mai vechi timpuri.

129

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

TURISM
Comuna Tămăşeni nu este considerată o zonă turistică şi
nici nu are locaţii care să ofere cazare. Cu toate acestea cred că
cei care vin sau sunt în trecere prin comuna noastră pot vizita
câteva obiective foarte frumoase, care le pot încânta privirea şi
sufletul, pot admira frumuseţile locului, clădirile impunătoare,
cum este noua Primărie, Muzeul Satului, situl arheologic de “la
Silişte”, pot intra în contact cu oameni primitori, deschişi la suflet
iar pe viitor pot avea parte de activităţi de agrement şi pescuit
sportiv.
Comuna este străbătută de aria de protecţie specială
avifaunistica ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”, inclusă în
reţeaua ecologică Natura 2000. Pe teritoriul judeţului Neamţ situl
este reprezentat, în mare parte, de porţiuni de luncă înaltă,
neinundabilă, cu vegetaţie caracteristică (şleauri de luncă,
zăvoaie de plopi şi salcie). Situl este una dintre principalele zone
de hrănire şi odihnă pentru populaţiile de păsări acvatice care
urmăresc extremitatea estică a arcului carpatic şi se
concentrează pe Valea şi lunca Siretului în drumul lor spre bălţile
Dunării (toamna) sau spre teritoriile de cuibărit din nord (
primăvara). Dintre speciile lemnoase se pot aminti: plopul alb,
plopul negru, salcia, frasinul, stejarul, ulmul, plopul
euroamerican. Pe raza comunei Tămăşeni, suprafaţa ocupată de
ape si bălti ajungând la 137 ha, se asigură un mediu propice
pentru activităţi de agrement şi pescuit sportiv.
Biserica „Coborârea Duhului Sfânt” din satul Adjudeni,
este considerată cea mai mare biserică romano-catolică din
Moldova. Cu o lungime de 68.3 m, o lăţime maximă de 32 m şi
o înălţime a navei centrale de 21.5 m acest sfânt lăcaş este
construit în stil neogotic pe locul unei foste biserici de piatră din
1879. Lucrările au fost începute din iniţiativa preotului Gh.
Apostol în 1972 şi au durat zece ani prin stăruinţa plină de jertfă
a parohului Dumitru Adămuţ. Finisajele şi împodobirea bisericii
au fost încheiate cu strădania preoţilor Mihai Budău şi Ioan
Lucaci. Biserica a fost sfinţită la 30 mai 1990.

130

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Biserica „Sf. Fecioară Maria,
Regină”, din Tămăşeni este o
construcţie din anii 1956-1958,
realizată în stil romanic, prin
contribuţia în bani şi muncă a
sătenilor şi prin îndemnul parohului
Wilhelm Clain (proiectant fiind
inginerul Ioan Demetercă). Suprafaţa bisericii este de 1144 mp
(52x22 m) iar înălţimea turnului de 50 m. Pictura interioară a fost
realizată de Ioan Apostu si Constantin Negrescu. În timp, altarul
şi exteriorul au suferit modificări, potrivit noilor norme liturgice
adoptate de Conciliul al II-lea de la Vatican.
EDUCAŢIE
În contextul dezvoltării generale a României, un rol
important l-a avut cultura. Înflorirea ei care a început la mijlocul
secolului al XIX-lea a fost concretizată prin preocuparea
constantă pentru cultură dar şi prin personalităţi de vază care o
ilustrează: V. Alecsandri, N. Iorga, I. Ghica, M. Kogălniceanu.
Prin deschiderea faţă de cultura occidentală au putut
pătrunde în ţară numeroase curente ale filosofiei şi culturii
moderne. Un rol deosebit de important în creşterea nivelului
culturii locuitorilor din Moldova îl constituie legea învăţământului
din 1864, prin care învăţământul primar de patru ani a devenit
obligatoriu şi gratuit.
După acest învăţământ primar se putea urma
învăţământul secundar de 7 ani, apoi cel universitar. Însă lipsa
de şcoli şi de cadre didactice în localităţile lor, a făcut imposibilă
punerea în practică a legii din 1864. În această perioadă s-au
întemeiat şi primele forme de învăţământ superior în Moldova denumite şcoli ştiinţifice de prestigiu, principalul centru fiind la
Iaşi. Au loc mişcări artistice în arhitectură, pictură, muzică,
sculptură si teatru dar din rândul moldovenilor nu s-au evidenţiat
asemenea artişti. Bisericile erau sculptate sau pictate de cele mai
multe ori de meşteri străini, îndeosebi italieni.
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Situaţia generală din Moldova se putea observa şi în
fiecare localitate cum era şi Tămăşeni. Şi aici copiii beneficiau de
aportul unor preoţi sau dascăli, dar unii preferau să rămână pe
lângă pământul părinţilor să-l muncească.
În anul 1871, locuitorii din sat şi-au dat seama că fără carte
nu ai cum să ajungi nicăieri fapt pentru care şi-au construit prima
şcoală în același an. Aici au început copiii ţăranilor să înveţe
tainele ştiinţelor, deşi începutul a fost mai temerar. Datorită
dezvoltării satului şi extinderii învăţământului, o perioadă s-a
învăţat în corpul vechi al şcolii şi în corpul vechiului cămin
cultural. În anul 1970, s-a construit primul corp al noii clădiri,
amplasată în centrul satului, care dispunea de 8 săli de clasă. În
anul 1972, se adaugă 4 săli de clasă, iar în anul 1976, se mai
adaugă alte 6 săli de clasă, finalizându-se construirea noului
locaş, care dispune acum de săli de curs moderne, în care
funcţionează învăţământul primar şi gimnazial.
De-a lungul timpului şcoala a beneficiat de reparaţii,
îmbunătăţiri şi modernizări pentru a crea un mediu de studiu
adecvat şi egal tuturor copiilor. A fost dotată cu aparatură
performantă, cabinete, laboratoare.
Preşcolarii îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nou
construită cu echipamente moderne, toate utilităţile si cu loc de
joacă adecvat. Grădiniţa ocupă o suprafaţă de 1220 mp şi are în
alcătuirea ei 6 săli de clasă, o cancelarie şi o curte generoasă.
Şcoala Primară Adjudeni a fost înfiinţată în anul 1896, în
cadrul proiectelor şcolare dezvoltate de Spiru Haret. Această
şcoală a contribuit mult la progresul cultural şi social al satului, la
educarea şi formarea multor generaţii de elevi. În primul deceniu
de activitate al şcolii lecţiile s-au desfăşurat într-un local închiriat
cu ajutorul primăriei Adjudeni şi a Parohiei catolice. Primul local
propriu al şcolii a fost construit în 1904, fiind distrus apoi în
întregime în 1944. În 1948 unitatea s-a transformat în Şcoală
Mixtă de 7 ani. De-a lungul timpului a cunoscut mai multe
transformări de la Şcoală Gimnazială de 10 ani în 1973, la Şcoală
de Arte şi Meserii în 2003 ca în 2011 să devină Liceu Tehnologic,
cu toate dotările necesare cerinţelor actuale.
Noua clădire a şcolii a fost ridicată în anul 1974.
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Şcolile din comună sunt un sistem deschis care asigură
tuturor copiilor un climat afectiv, cooperant şi stimulativ, unde
interesele elevilor şi ale familiei se întâlnesc cu cele ale societăţii,
unde viitorul adult educat civic şi profesional găseşte răspuns la
toate întrebările, are posibilitatea să folosească mijloace
moderne de lucru şi comunicare şi ştie să respecte valorile
societăţii democratice. Toţi elevii participă la activităţile culturalartistice, care au la bază valorificarea zestrei folclorice a
localităţii, a obiceiurilor şi costumelor populare. Tinerii generaţii îi
este insuflată dragostea pentru tot ce este tradiţie locală, respect
pentru „specificul folcloric care exprimă săteanului identitatea sa
specifică”.
TRADIŢII LOCALE ŞI VIAŢĂ CULTURALĂ
Comuna Tămăşeni este una dintre vechile comune cu
trecutul şi tradiţiile ei. Strămoşii noştri au fost harnici şi inventivi.
Aceştia făceau împletituri din mlădiţe tinere din lunca Siretului ca
mese, scaune, coşuri de diferite tipuri, cum a fost meşterul
Constantin Petru. Iarna gospodinele comunei se întreceau în

ţesutul diferitelor covoare, cergi, catrinţe şi diferite obiecte ce
intrau în zestrea fetelor de măritat. Se foloseau războaiele de
ţesut sau stative lucrate de localnici. Portul naţional era
asemănător cu cel al bucovinenilor. În satele comunei se
organizau petreceri populare, mai ales în zilele de sărbătoare.
Acele hore se păstrează şi astăzi cu ocazia diverselor
evenimente care au loc în sat, numai că ele îmbină tradiţionalul
cu modernul. O altă petrecere populară era nunta, organizată la
casa mirelui şi a miresei.
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Între orele 10-14 în prima zi a nunţii se ducea mireasa cu
mare alai, cu muzică şi cu un întreg ceremonial. În momentul în
care mireasa urmează să părăsească locuinţa părinţilor îşi cere
iertare de la părinţi. Tot cu alai se întorceau nuntaşii la casa
mirelui. Acest tip de nuntă este specific comunei Tămăşeni şi
altor sate din împrejurimi. Atât în satul Tămăşeni cât şi în
Adjudeni nunta dura 2 zile. În cazul în care mirele era din altă
localitate el trebuia să dea tinerilor din satul miresei aşa numita
„Vulpe”, care era un fel de taxă în bani sau natură pentru motivul
că tinerii au distrat mireasa la diferite baluri sau petreceri.
Şezătorile de iarnă, organizate ȋn familie, la rude sau
prieteni, când cei care se adunau lucrau fiecare ceea ce se
pricepea, glumeau, îşi povesteau lucruri petrecute în timpul
anului se mai păstrează și astăzi, chiar dacă în mod restrâns. Era
un mod de a reuni familia, prietenii, un mod de distracţie şi voie
bună. La naşterea copilului ceremonialul era şi este important şi
la botez sunt respectate obişnuitele formalităţi. La înmormântare
nu sunt alte obiceiuri decât acele obişnuite creştineşti. Locuitorii
din Tămăşeni au păstrat în decursul veacurilor specificul nostru
românesc. Este cunoscută spontaneitatea şi firea de poet a
ţăranului român.
La nivelul comunei au existat formaţii de dansuri populare
bătrâneşti cu specific local, acompaniate de fanfară. Şi astăzi
există în cadrul Şcolii Gimnaziale Tămăşeni formaţia de dansuri
populare „Muguraşi din Tămăşeni”, formaţia de căiuţi „Murguleţ
tămăşenean”, care duc mai departe frumuseţea dansului
popular, tradiţiile şi sensibilitatea muzicii populare.
În zilele noastre portul tradiţional a fost abandonat în sat.
Cu toate acestea bătrânii satului încă mai păstrează pentru
aducere aminte obiecte tradiţionale, altele sunt expuse la Muzeul
satului, în alte muzee din zonă sau sunt date spre păstrare celor
mai tineri. Costumele populare se mai poartă la diferite ocazii:
serbări, şezători, dansuri populare, activităţi şcolare, sfinţiri de
preoţi, etc. Consider că generaţiile actuale şi nu numai simt o
dorinţă mai mare de a se întoarce la lucrurile tradiţionale. Mai
nou unii miri şi naşii lor vor să se îmbrace în straie populare la
cel mai important eveniment din viaţa lor. Chiar şi la botez cei
mici poartă costum naţional. Motive populare se regăsesc in

134

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

obiecte de îmbrăcăminte, de încălţăminte, în piese de mobilier şi
chiar unele persoane achiziţionează costume populare vechi.
Astfel o serie de tradiţii se perpetuează în forme noi,
simplificate sau adaptate la condiţiile moderne. Nunta îşi
păstrează semnificaţiile tradiţionale şi urmează chiar în prezent
un scenariu ritualic destul de complex. Şi obiceiurile legate de
Anul Nou continuă să dăinuie, chiar dacă jocurile cu măşti, sunt
în declin şi trec în repertoriul copiilor, urările tradiţionale se
adaptează noilor realităţi. Sărbătorile au un caracter religios mai
pronunţat decât în satele cu ortodocşi.
Din punct de vedere al culturii materiale, evoluţia civilizaţiei
se simte tot mai accentuat. Arhitectura veche este pe cale de
dispariţie, vilele noi se înmulţesc pe măsură ce starea economică
a sătenilor creşte. Totusi în multe case se mai păstrează obiecte
confecţionate în casă, ca de exemplu lăicere, covoare, feţe de
masă ţesute în stil tradiţional. Portul popular stăruie în amintirea
tuturor ca o marcă a identităţii.

Șezặtori, întâlniri cu bătrânii
M. Sadoveanu spunea: ”Să ne ţinem de tradiţie, ea poate
să ne scape de pieire”. Un loc frumos, care este ca o mărturie a
obiceiurilor şi tradiţiilor din zona noastră este MUZEUL SATULUI
DIN TĂMĂŞENI. Înfiinţat la 15 Martie 1991 de către un fiu al
satului, dl. Ioan Fărăoanu, din dorinţa de a avea şi la Tămăşeni
un spaţiu care să conserve spre eternitate tradiţia locală, acesta
a adunat de la sătenii din comună obiecte de îmbrăcăminte şi de
încălţăminte, obiecte de uz casnic, obiecte folosite în
gospodăriile oamenilor şi nu în ultimul rând obiecte religioase.
Toate acestea fac obiectul acestui muzeu.
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În anul 2012, când Oficiul Poștal s-a mutat în clădirea
vechii primării şi spaţiul acestuia a intrat în componenţa
Bibliotecii Comunale, Muzeul Etnografic s-a mutat în această
încăpere. Prin schimbarea locaţiei muzeului s-a dorit ca cei care
vin la bibliotecă, prima dată să se întâlnească cu tradiţiile şi
obiceiurile locale. În calitate de bibliotecar dar cu studii în
domeniul muzeologiei am contribuit ca voluntar la reorganizarea
şi la buna-funcţionare a muzeului, de care mă ocup în continuare.
Am igienizat fiecare obiect iar costumele le-am spălat manual.
De asemenea am organizat şi organizez în muzeu şezători,
expoziţii, concursuri de proverbe, zicători, ghicitori.
Expoziţia actuală cuprinde aproape toate obiectele
existente în vechea locaţie. Le-am selectat după gradul de
conservare şi importanţă. Celelalte sunt depozitate într-un spaţiu
propice din noua primărie şi aduse prin rotaţie spre expunere.
Obiectele sunt valoroase, cele mai vechi datând chiar de 200 de
ani. Este vorba de o pictură în ulei reprezentând “Cina cea de
taină”. Chiar şi acum de când s-a mutat muzeul oameni cu suflet
mare donează obiecte vechi avute în gospodării.
BIBLIOTECA COMUNALĂ TĂMĂŞENI
Cultura formează spiritul de comunitate, conştiinta valorilor
naţionale, conştiinţa de solidaritate naţională.
O asemenea instituţie de cultură este Biblioteca Comunală
Tămăşeni. Nu se cunosc date despre istoricul bibliotecii, dar în
1963 exista într-o încăpere a primăriei o aşa –zisă bibliotecă cu
un număr de 400 de volume cărţi.
Pe parcursul anilor aceasta şi-a îmbogăţit fondul de carte
iar necesităţile locuitorilor devenind mai mari s-a considerat
necesar mutarea bibliotecii într-un spaţiu mai generos. Astfel
aceasta s-a mutat în sediul căminului cultural, în 2 încăperi la
etaj, cămin ridicat de cetăţenii satului şi cu contribuţia lor
materială în anul 1984.
În anul 2011 s-a început renovarea întregului spaţiu al
bibliotecii iar din toamna anului 2012 a intrat în cadrul bibliotecii
şi Muzeul Etnografic al comunei Tămăşeni. Tot în anul 2011 am
intrat în Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”.
Biblioteca s-a îmbogăţit cu 4 calculatoare dotate cu căşti şi
camere web, un video- proiector, un ecran de proiecţie, o
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imprimantă şi un scanner. Cu această ocazie s-au diversificat şi
serviciile de bibliotecă şi anume: acces gratuit la Internet,
comunicare prin Internet, redactare de documente, imprimare,
scanare, inscripţionare CD/DVD.
Biblioteca e casa cărților. Biblioteca reprezintă un izvor de
cunoștințe. Rolul bibliotecii publice este cultivarea educației și
promovarea lecturii în localitate. Biblioteca face viața oamenilor
mai ușoară.
Biblioteca noastră este o bibliotecă vie şi activă, prezentă
ȋn viaţa comunităţii. Pe lângă serviciile tradiţionale, de ȋmprumut
şi restituire carte biblioteca se implică şi ȋn viaţa comunităţii printro diversitate de servicii noi. Explorăm necesitățile reale ale
membrilor comunității, promovăm eficient serviciile create.
Prin clubul de lectură, „Lectura ne face mai buni”, clubul „
Prietenii bibliotecii” care a câştigat în cadrul Programului de plăti
directe pentru servicii noi de bibliotecă, runda a 2-a, program
iniţiat de către Fundaţia IREX cu proiectul „Clubul „Prietenii
bibliotecii – animaţie şi distracţie”, oferim utilizatorilor
posibilitatea de a ȋnvăţa multe lucruri noi, de a-şi petrece timpul
liber ȋn mod plăcut şi eficient, contribuim la dezvoltarea abilităţilor
de a citi, de a fi mai buni. De asemenea organizăm foarte multe
activităţi culturale, ȋn colaborare cu celelalte instituţii, ȋn vederea
atragerii cât mai multor utilizatori la lectură şi cunoaştere. Prin
spaţiul generos pe care-l avem, prin condiţiile de care dispunem
oferim posibilitatea cetăţenilor să vină la sala de lectură, să
uziteze internetul, să socializeze, elevilor posibilitatea de a-şi
face temele, de a folosi diverse jocuri, care să-i ajute ȋn
dezvoltarea lor. Oricine are nevoie de o informaţie cu siguranţă
fie găseşte la noi răspunsul sau este ȋndrumat către instituţiile
apte să li-l ofere.
Activitățile organizate de bibliotecă au un impact major în
raport cu obiectivele sociale ale autorităților aducând beneficii
comunităţii. Biblioteca contribuie la educație, la înţelegerea
democrației, la ocuparea forței de muncă sau participarea la viața
culturală.
În ceea ce priveste fondul de carte acesta a crescut
aproape în fiecare an fie din achiziţii publice, fie din donaţii venite
de la Biblioteca Judeţeana sau de la oameni generoşi şi iubitori
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de carte. Ne-am bucurat în ultimii ani de schimbarea rafturilor şi
de jaluzele la geamuri, în vederea protejării cartilor de lumina
directă. În martie a.c. am aderat la proiectul Fundatiei Progress
în colaborare cu Simplon România, „Code kids - copiii fac coding
în bibliotecile publice” şi am înfiinţat în cadrul bibliotecii clubul de
programare „Starscode kids of Tămăşeni”.
Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile
publice are ca scop crearea unei mișcări de coding și STEM în
care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban mic își
dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității
din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. Prin
activitățile de formare și atelierele organizate este deschisă o altă
fereastră către explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de
dezvoltare și învățare, astfel încât peste 2000 de copii cu vârste
cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ și
chiar să urmeze o carieră în tehnologie. Importante centre de
învățare pe tot parcursul vieții și de inovare socială, bibliotecile
au un rol central pentru învățarea tehnologiei și utlizarea
Internetului într-un mod practic de către grupuri vulnerabile.

Activităţi la bibliotecă
Biblioteca noastră este un serviciu de mare valoare
pentru comunitate şi ea are un impact pozitiv asupra alfabetizării,
dezvoltării intelectuale, imaginației și nivelului de educație. Din
această cauză trebuie concentrate toate eforturile spre
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CĂMINUL CULTURAL
A fost ridicat în anul 1984 prin munca fizică şi eforturile
financiare ale locuitorilor satului. Treptat, spaţiul a fost
modernizat astfel încât în prezent se bucură de dotări aflate la
standarde occidentale. Căminul cuprinde o sală de spectacole,
Biblioteca Comunală, Muzeul satului, unde membrii comunitaţii
işi desfăşoară activităţi artistice şi recreative.
Ambele sate ale comunei Tămăşeni se mândresc cu
dispensare umane moderne. În primăvara anului 2012 a fost
inaugurat, în localitate, primul centru medical de permanenţă din
zona rurală a judeţului Neamţ. Unitatea medicală include
cabinete pentru medicina de familie, stomatologie, sală de
tratamente şi toate utilităţile necesare desfăşurării unui act
medical corespunzător. În acest spaţiu lucrează cadre medicale,
care oferă continuitatea actului medical prin îngrijiri de urgenţă şi
tratamente în orice moment al zilei.
Noul sediu administrativ, inaugurat în 2011, este o clădire
modernă, dotată cu spaţii corespunzătoare pentru toate serviciile
administraţiei publice locale. Moderna clădire care adăposteşte
primăria, este structurată pe trei nivele – parter şi două etaje – şi
deserveşte întreaga activitate a administraţiei publice locale.
Sediul administrativ este amplasat în centrul satului Tămăşeni.
Fosta clădire a primăriei este închiriată de furnizori de
utilităţi şi servicii – apă, gaz, cadastru, poştă -, dar şi pentru alte
tipuri de activităţi necesare populaţiei.
EROII SATULUI
Locuitorii din comuna Tămășeni au participat la cele trei
mari confruntări ale României moderne: Războiul de
Independenţă (1877-1878), primul şi al doilea Război Mondial (
1916-1918, respectiv 1939-1945)
Despre implicarea tămăşenenilor în Războiul de
Independenţă se cunosc mai puţine date şi anume alături de mai
toate comunităţile catolice din Moldova şi comunitatea Tămăşeni
a fost reprezentată în confruntări de câţiva oameni vrednici care
au luptat cu vitejie, după cum spun analele vremii. În afară de
luptători, satul a contribuit şi cu cele necesare pentru soldaşi şi
pentru front. Ca exemplu, parohul de atunci, Pr. Valentin
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Ferenczy a făcut următoarele donaţii pentru armată consemnate
în chitanţe: - donarea unui cal (trimis apoi la Bucuresti), după
cum reiese din chitanţa nr. 44 din 1 mai 1877; - donarea a 564
gr. vată (scamă) pentru Ambulanţele sanitare ale Armatei
române, înscrisă în chitanţa nr. 787 din 1 octombrie 1877; dăruirea a două flanele pentru soldaţii români, consemnată în
chitanţa nr. 985 din 31 octombrie 1877. (8)
Pe lângă contribuţia pe front, satul a ajutat familiile celor
plecaţi în război în îngrijirea culturilor. Acest fapt a făcut ca
moralul celor plecaţi să crească şi le-a adus cât de cât mângâiere
în zilele grele ale luptei.
Între eroii satului din acest razboi se numără:
Pârţag Anton, soldat în regimentul 14 dorobanţi, căzut cu onoare
pe câmpul de luptă alături de alţi 16 soldaţi în ziua de 30 august
1877, când s-a reuşit cucerirea redutei Griviţa I
Filip Andrici, veteran
Mihai Andruşcă, veteran
Ferenţ Căliman, veteran
Ianoş Andrici, veteran
Ioan Andrici, zis Vrăbioiu, veteran
Se spune că lista ar fi incompletă şi recere o reelaborare.
Aceasta ar fi redată din mărturia văduvei Niţa Anton, nora
veteranului Filip Andrici. Adevăraţi eroi ai comunei noastre, ei sau luptat cu vitejie şi mult curaj pentru drepturile noastre şi pentru
a obţine independenţa neamului nostru. În cele două sate ale
comunei s-au construit monumente în cinstea eroilor căzuţi pe
câmpul de luptă în timpul războaielor ce au avut loc. La Adjudeni
acesta se află acum lângă biserică, în centrul civic aproape de
locul unde se ţin horele satului iar la Tămăşeni, din 1998, s-a
ridicat un alt monument, lângă parc, aproape de Primărie, prin
contribuţia materială a unor veterani de război şi a văduvelor de
război şi a altor persoane cu dragoste pentru păstrarea amintirii
celor ce şi-au jertfit viaţa pentru apărarea patriei.
Comuna Tămăşeni este una dintre comunele cele mai
dezvoltate şi frumoase de pe valea Siretului, din judetul Neamţ.
Dotată cu toate facilităţile necesare pentru un trai decent comuna
este în continuă ascensiune. Locuinţele existente si cele ridicate
după inundaţiile din 2008 si 2010, unele imitând modele aduse
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din afara ţării, îi conferă un aer nou, modernist iar oamenii
harnici, educaţi, ospitalieri ne fac cinste oriunde ar merge. Prin
proiectele derulate şi cele care vor urma cum ar fi asfaltarea
tuturor străzilor limitrofe, modernizarea Şcolii Gimnaziale,
realizarea de trotuare şi piste pentru biciclete pe marginea
drumului judeţean care leagă satele Tămăşeni şi Adjudeni,
realizarea unui teren de sport cu teren sintetic, trebuie să fim
mândri
că
suntem
locuitorii acesteia.
Note:
(1)
Chili
Adrian
–
Monografia
comunităţii
Tămășeni, Iași, 2001, p. 14
(2) Gaşpal, M. – “ Din
trecutul
comunităţilor
catolice
din
Moldova.
Parohia Tămăşeni – repere monografice (I)”, din “Buletin istoric”,
nr.2/2001, Iaşi, Sapienţia, 2001, p. 70
(3) Doboș, D. ș.a. – „Adjudeni. Șase veacuri de prezentă catolică pe
valea Siretului”, Iași, Ed. Sapienţia, 2005, p. 12
(4) Ursachi, V. ; Hordilă, D – „Cercetări arheologice de suprafaţă pe
valea Siretului, la nord de municipiul Roman”, din Memoria Antiquitatis,
XVIII, P. Neamţ, 1992, p. 161
(5) Ibidem, p. 155
(6) Ibidem, p. 150
(7) Ursachi, V. - „Cercetările arheologice de la Tămășeni – „La Siliște”,
judetul Neamt”, din Memoria Antiquitatis, XXII, Extras, p.287-288
(8) Chili, A. – op. cit., p. 76-77
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Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei
Tămășeni pentru perioada 2014-2020
www.comunatamaseni.ro
CĂLIMAN GEORGETA-EMILIA,
BIBLIOTECA COMUNALĂ TĂMĂȘENI

Deşi născută într-o altă zonă a
ţării şi anume la Braşov, primăvara, într-o
frumoasă zi de aprilie, anul 1977, am avut
privilegiul, datorită părinţilor mei care au
decis să se retragă în zona de baştină a
mamei mele, să-mi petrec întreaga copilărie, adolescenţă în satul
Tămăşeni, de care mă leagă amintiri frumoase şi experienţe
plăcute pe care le port mereu în suflet.
După absolvirea studiilor gimnaziale în Tămăşeni, timp în
care am cochetat şi cu vioara ale cărei taine le-am descoperit la
Şcoala de muzică din Roman, am urmat cursurile Colegiului
Naţional “Roman Vodă”, secţia limbi străine. În anul 2000 am
absolvit Facultatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, profil
Muzeologie, urmând mai apoi o serie de cursuri de perfecţionare
în biblioteconomie şi nu numai la Buşteni, Bucureşti şi P. Neamţ.
Din anul 2001, după ce am lucrat o perioadă în
învăţământ, ca profesor de limbi străine şi 1 an ca muzeograf la
Muzeul de Artă din Roman, sunt bibliotecar cu normă întreagă la
Biblioteca Comunală Tămăşeni şi voluntar la Muzeul Satului din
aceeaşi localitate.
Deşi pasionată de trecut, iubitoare de tradiţii şi obiceiuri,
dragostea de carte, cursurile de Biblioteconomie, Istoria cărţii şi
tiparului, Paleografie, din cadrul facultăţii m-au făcut să
îmbrăţişez această meserie.
Consider că aceasta mă apropie mai mult de oameni. Îmi
place să fiu înconjurată de ei şi de asemenea să le fiu de folos.
Cine pleacă cu zâmbetul pe buze din bibliotecă pentru mine este
o mare realizare.
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De aceea cuvintele Maicii Tereza de Calcutta mă
reprezintă și sunt ca un ghid pentru mine:
“Nu lăsa pe nimeni să plece de la tine fără a-i aduce bine si
fericire. Fii expresia vie a bunătăţii Domnului: bunătate pe chipul
tău, bunătate în ochii tăi, bunătate în zâmbetul tău.”
Ce poate fi mai frumos să slujeşti în universul cărţilor dar
mai mult să le faci pe acestea să vorbească celor pentru care
sunt plăsmuite. A fi bibliotecar nu presupune doar a împrumuta
cartea ci mult mai mult. Suntem slujitorii acesteia. Ducem cartea
la un alt nivel prin activităţi diverse, care să-i scoată pe utilizatori
din anonimat, să-i dezvolte, să le dea o mai mare încredere în ei.
Activităţile din bibliotecă pot fi infinite şi ce este mai plăcut este
faptul că ele se pot adresa întregii comunităţi.
Dalai Lama avea dreptate: “ Drumul spre fericire presupune 3
secrete: hotărâre, efort şi timp.”
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TAZLĂU, FILE DE MONOGRAFIE
Adriana Boboc, bibliotecar
Motivaţie
Tazlăul, prin valorile şi mărturiile folclorice plăsmuite şi
exprimate de strămoşii locului în negura veacurilor şi cu o zestre
spirituală şi materială aflată într-un necontenit proces de
adaptare şi integrare la standardele civilizaţiei europene, Tazlăul
poate şi trebuie să fie considerat un miraculos spaţiu mioritic şi o
binecuvântată umanitate.
Cu toate că nu este satul meu natal, dar fiind locul în care
s-au născut părinţii şi bunicii mei, m-am considerat o tăzlăuancă,
mai ales acum când ne-am reîntors. Prin pitorescul locului,
frumuseţea portului popular şi al folclorului, care încă se mai
păstrează vii, Tazlăul m-a atras şi a devenit locul care mă ţine
aproape şi de care nu vreau să mă despart.
Iubesc în Tazlău totul: uliţele strâmte înzăpezite iarna şi
prăfuite vara, gardurile din nuiele şi lemn înnegrite de vreme,
casele cu prispă şi pridvor făcute de meşterii locului. Iubesc
munţii şi dealurile când se îmbracă în haina fiecărui anotimp,
pajiştile pe care pasc turme de oi, cirezi de vaci şi mulţi cai.
Aici, în Tazlău, folclorul trăieşte prin cântecele şi jocurile
horelor din zilele de sărbătoare, clăcilor şi şezătorilor serilor de
iarnă, nunţilor şi botezurilor fiilor satului, obiceiurilor populare
păstrata de veacuri. Aici, în Tazlău, în zi de sărbătoare, poţi
admira frumoase costume populare cusute cu migală de femei
harnice. Locuitorii Tazlăului poartă în sufletul lor folclorul, de la
cei mai mici până la vârstnici demni de respect, toţi bucurânduse de frumuseţea.
Tăzlăuanii ştiu să se bucure de naşterea pruncilor, de
căsătoria tinerilor, să respecte sărbătorile religioase, să-şi
jelească şi să-şi îngroape morţii. Toate evenimentele satului au
fost transmise din tată-n fiu prin viu grai, respectându-se cu
stricteţe reguli impuse de comunitate.
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Am participat alături de părinţi şi rude la aceste
evenimente vesele sau triste: naşterea şi botezul copiilor născuţi
în familie, căsătoria verilor mei, înmormântarea bunicilor.
Căutând şi culegând materiale pentru a realiza această lucrare
m-am legat mai mult de aceste locuri şi aceşti minunaţi oameni,
care ştiu să-şi deschidă sufletele şi să-ţi împărtăşească din
trăirile lor. Am găsit oameni care mi-au amintit de lucruri întâlnite
în legende. M-am bucurat odată cu ei de autenticitatea şi
frumuseţea cântecului şi obiceiului popular.
Lucrările poetice prezentate respiră o anume atmosferă
locală, patriarhală şi punctează deseori viaţa de zi cu zi a
locuitorilor, cu obiceiurile, întâmplările, comportamentele şi
mentalităţile acestora. Înclinat să asculte sufletul ţărănesc relevat
în poezia populară, culegătorul folclorist nu s-a mai preocupat şi
nici nu l-a mai interesat ce cred şi ce părere au oamenii
investigaţi despre fenomenul folcloric cu care se însoţeau,
conştient fiind că important este să recupereze tot ce mai poate
fi salvat din tezaurul de simţire românească ce a supravieţuit
atâtor vicisitudini.
Caracterizare generală
1.1. Cadrul fizico-geografic
Comuna Tazlău este situată în partea de sud a judeţului Neamţ,
în bazinul hidrografic al râului Tazlău, în zona premontană şi
montană la o altitudine de circa 450 m , având următoarele
vecinătăţi:
- La Nord- comuna Borleşti
- La Sud -comuna Balcani - judeţul Bacău
- La Vest - comunele Tarcău şi Zemeş
- La Est - comunele Rediu şi Cândeşti
Distanta faţă de municipiul Piatra Neamţ, reşedinţa judeţului,
este de 38 de km. Comuna Tazlău cuprinde un singur sat care
se întinde pe o distanţă de aproximativ 6 Km., de-a lungul râului
cu acelaşi nume, având pe partea stângă văile Brusturatu,
Vădurele, Zăvoare, Rotăria, Ciungetelu, Frăsiniş ,iar pe partea
dreaptă văile Slătioara, Frumoasa (la hotar), Tulburele, Şoimu
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(cu afluenţi Verdele şi Bratu), Geamăna, având ca afluent pârâul
Negru. Aceste văi fragmentează spre nord muntele Sârghina cu
vârful de 879m (pe teritoriul comunei Borleşti) şi spre sud Dealul
Şoimului, aparţinând Munţilor Goşmani dominând aici vârful
Măgura Mare de 874 m. Vatra satului se afla în partea de sud est pe curba de nivel de 420 m.
Documentele de la începutul secolului al XV-lea vorbesc
de satul Tazlău, care a primit numele de la pârâul Tazlău.
La 20 de kilometri de gara Roznov, pe calea care a legat Dornele
pe sub munte cu Ţara de Jos, se întâlneşte un sat mare şi frumos,
cu locuitori harnici, buni mânuitori ai ţapinei şi ai firezului, născuţi
aici în procent de 90%, gospodari, cu grajd în fiecare curte, mare şi
încăpător, toţi fiind convinşi de zicala că vitele scot afară din casă
sărăcia, sat aşezat pe malurile apei cu acelaşi nume, satul Tazlăul
Mare.
Această aşezare omenească, întinsă pe un teren care a oferit
cele necesare vieţii, cu o climă mijlocită de munte şi şesul apei, ferită
de suflul aspru al Crivăţului dar mai lesne adăpată de ploile care pleacă
în timpul verii de la Holmul Geamănii şi Goşmănel, încât rareori se
simte seceta cumplită, s-a dezvoltat mai lesne şi mai repede decât
satele vecine şi a atras atenţia conducerii statului încă din evul
mediu.
Numele apei s-a impus şi satului, nume care analizat
înseamnă „drumul calului" şi a provenit de la greutatea ce întâmpină
omul pentru a trece peste munte cu desagi grei în spate spre
Transilvania, folosirea calului fiind singurul mijloc pentru a
învinge această greutate.Dacă denumirea apei este din limbă străină,
pe aceste meleaguri au vieţuit cei care au dat numele apei
„Peştiosul”, dealul „Fluturilor ”, apa Brusturatului, pârâul „Preluci”,
dealul „Chetronea”, pârâul „Rotăria”, pârâul „Racila”, dealul
„Cireşului”, numiri care ne conving că cei ce au fost primii vieţuitori
aici au vorbit limba lui Decebal şi Traian.
Apa Tazlăului a fost şi este un dar al satului. Aceasta adună
toate pâraiele de la culmile munţilor din jur, iar lângă Măgura
Tazlăului se uneşte cu pârâul Peştiosul, lângă care, mai întâi pe
malul drept şi apoi pe malul stâng, s-a găsit loc potrivit pentru un
altar ortodox.
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La această apă au alergat locuitorii satului să pescuiască
păstrăvul cu puncte roşii; peste aceasta apă a păşit Pisicuţa lui
Calistrat Hogaş, condusă de frâu de Gribincea, purtându-1 pe
bardul munţilor Neamţului spre casa lui Eremia Honcu, primarul satului
şi al comunei Tazlău din vremea Unirii lui vodă Cuza, primar care striga
din cerdacul casei ca să se adune cetăţenii pentru consfătuire, sau
să treacă peste punte, sub poala Măgurii, pentru o petrecere. Aici
lângă apă, se înalţă „Măgura Tazlăului”, în care, sus, o grupare de
stânci mari a fost numită de străbunii sătenilor „Masa lui Ştefan Vodă”.
Satul Tazlău s-a dezvoltat cu mult înainte de „Descălecat”.
Săpăturile arheologice, executate la locul numit „Coborâş”, prezintă probe pentru nişte locuinţe din epoca 1600-1350 î.Hr., teren adăpostit
faţă de crivăţul dezlănţuit, unde omul a avut la îndemână apa,
lemnul, teren de vânătoare şi loc potrivit de semănat.
În toponimia Satului Tazlău s-a păstrat din tată-n fiu
denumirea unei uliţe, „La Schitişor”. Aceasta uliţă se desprinde din
artera principală care străbate satul de la est la vest şi, după
aplicarea legii rurale din 1864, a fost întreruptă, în bună parte, din
terenul acesteia fund atribuit bisericii şi ocolului silvic local. S-a păstrat
însă terasamentul acestei uliţe pe locul fânaţ, uliţă care se termina
la mănăstirea cea veche.
Existenţa zăcămintelor de sare cum ar fi: sarea de potasiu,
izvoarele minerale alcalino-sodice şi bicarbonatate, a-ar părea că sunt
la originea denumirii localităţii Tazlău. Etimologia acestui toponim se
află într-un cuvânt de origine peceneagă „tuzlă” = sărat.
1.2. Comunităţile umane. Populaţia
La începutul secolului al XV-lea Tazlăul, ca aşezare
omenească, este destul de dezvoltat. Alexandru cel Bun
întăreşte acest colţ de ţară , dând carte de întărire din Suceava
„celor care vor citi sau vor auzi citindu-se, că acestor adevărate
slugi ale noastre, Toader şi Ilie, le-au dat lor un loc pe Tazlău,
lângă râu, la obârşia lui, la pod unde iese din pădure, să-şi
întemeieze o mănăstire să le fie loc de închinăciune, lor şi copiilor
lor. Putem afirma ca pământurile acestea au aparţinut ca feudă
domnitorului Alexandru cel Bun şi nu apar în documente ca
vândute, cumpărate sau donate. Când Ştefan cel Mare urca pe
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tronul Moldovei, ia în seamă acest colţ de ţară întărindu-l cu
străji, de unde îşi poartă numele "Pârâul Străjii" şi înzestrează
mănăstirea existentă la 1458 cu această moşie.
Din punct de vedere administrativ, Tazlăul a fost
reşedinţă de comună aparţinând mai întâi Ocolului Piatra, de la
1801 Ocolului Bacău, iar apoi judeţului Neamţ. Comuna a avut în
componenţă şi satul Frumoasa până în anul 1940, când acesta
a trecut în componenta comunei Balcani, judeţul Bacău.
Populaţia comunei este alcătuita din 2860 persoane.
Peste 99% din locuitorii comunei sunt de naţionalitate
română. Limba vorbită de locuitorii comunei este limba românălimba oficială în stat.
3. Istoricul comunei Tazlău
Străvechi ţinut de legendă şi important centru de
cultură românească, judeţul Neamţ reprezintă o carte
deschisă de istorie în care oamenii tuturor timpurilor şi-au
înscris peceţile spiritului, lăsând monumente nepieritoare. Miam oprit atenţia asupra zonei Tazlău deoarece, fiind bine
adăpostită de munţi şi dealuri, puternic brăzdate de ape, cu
o climă blândă şi multe bogăţii, a oferit condiţii favorabile
instalării aşezărilor omeneşti, din cele mai vechi timpuri şi
până astăzi.
Delimitarea zonei etnografice Tazlău nu se poate face
cu precizie, căci la contactul cu zonele mărginaşe se găsesc
puternice interferenţe culturale. Dar dacă munţii si dealurile,
apele şi pajiştile care au asistat la toate evenimentele oamenilor
din perioadele de zbucium şi linişte sunt martori tăcuţi, istoria
locuitorilor din zona Tazlău este înscrisă în mărturiile culturale
ascunse în pământ, în monumentele de suprafaţă, în modul de
construire a caselor şi organizarea interiorului ţărănesc, în
mesajele codificate pe lemn, fier, ceramică, ţesături, dar mai ales
pe cămăşile lucrate cu atâta măiestrie de ţărăncile noastre.
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Monumentul eroilor
Bogatul material arheologic descoperit, numeroasele
documente păstrate şi valorosul tezaur etnofolcloric, existent in
zona Tazlău, permit descifrarea evoluţiei culturii materiale şi
spirituale a locuitorilor care au trăit
neîntrerupt pe aceste meleaguri, din
epoca pietrei.
Cadrul geografic şi-a pus amprenta
asupra profilului ocupaţional, al
aşezărilor şi construcţiilor, al portului
şi obiceiurilor, ca şi al celorlalte
domenii ale culturii noastre populare.
Împărţirea munţilor, care străjuiesc
Tazlăul de o parte şi de alta, închide
adevărate „cetăţi naturale”, ce au
oferit
oamenilor
adăpost
şi
siguranţă, favorizând păstrarea
peste timp a farmecului unei vieţi
patriarhale, cu o remarcabilă personalitate locală.

Casa memorială I.I. Mironescu
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Culmile domoale ale munţilor, îmbrăcaţi în mantii
groase de păduri au permis trecerea cu uşurinţă a oamenilor şi
a mărfurilor între răsărit şi apus, între nord şi sud, fie pe
potecile de culme, fie pe drumurile de pe firul văilor.Apa aflată
cu dărnicie peste tot în cantităţi şi calităţi apreciabile
reprezintă una dintre cele mai importante bogăţii ale acestei
zone.

În toate aşezările de pe maluri, Tazlăul aduce binefacerile
bogăţiilor sale: cantităţi mari de apă folosite de oameni la
desfăşurarea vieţii şi a îndeletnicirilor caracteristice; peşteleresursă tradiţională de hrană; energia apei în cădere — utilizată
la acţionarea roţilor de moară, pive de bătut sumani, şteze,
fierăstraie.
Codrul ce îmbracă toţi munţii, oferă şi el o mare
diversitate şi bogăţie de resurse: lemnul, care a stat la baza
tuturor construcţiilor, uneltelor şi obiectelor casnice şi
gospodăreşti, fiind totodată principala sursă de căldură; fructele
şi ierburile - culese pentru mâncare şi tămăduire; locurile de
adăpost şi refugiu pentru oameni şi avutul lor în vremuri de
restrişte; umbra şi răcoarea din timpul verii, plus acţiunea de
primenire continuă a aerului şi cea de liniştire şi încântare a
sufletului. Dacă la toate acestea mai adăugăm frumuseţea şi
valoarea cinegetică a sălbăticiunilor, şi bogăţia în ierburi a
luminişurilor şi poienilor, care asigură hrana animalelor, vedem
cât este de generoasă pădurea şi ce rol important l-a jucat în
viaţa locuitorilor care i-au trăit în preajmă.
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Atât vara - în împărăţia verdelui vegetaţiei, cât şi iarna în feeria zăpezilor, Tazlăul a rămas o zonă încântătoare, pe
care omul a îndrăgit-o din cele mai vechi timpuri, completând-o
cu creaţii culturale ce exprimă potenţialul său de inteligenţă şi
sensibilitate.
Lăcaş de-nchinăciune
2.1. Mănăstirea Tazlău
4 iulie este o zi de deosebită aniversare pentru biserica cunoscută
sub numele „Mănăstirea Tazlău”. S-au scurs cinci veacuri de când
neobositul vodă Ştefan a coborât din dealul „Scaunelor” - unde a
împărţit dreptatea pentru cei din partea locului, care ajungeau greu în
oraşul de scaun, ca apoi să ia parte, cu mitropolitul, însoţit de sobor,
la sfinţirea unui loc pentru altar, de data aceasta, reînnoit, dar ocrotit
tot de Sfânta Fecioară Maria, cum cu 72 de ani mai înainte o
primise ca ocrotitoare biserica din lemn din dealul "Chetronea".

Mănăstirea Tazlău. Vedere generală.
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Se împlinesc 523 de ani de viaţă a mănăstirii Ştefan, zidită
la gura pârâului „Peştiosu” de către cel slăvit de istorie, cântat de
poeţi, pomenit de Sfânta Biserică.
Mănăstirea este un popas solemn de preţuire, de cinstire
deosebită pentru cel care a apărat libertatea moldovenilor, păstrândule independenţa şi fiinţa naţională, popas de preaslăvire al sfântului,
marelui voievod Ştefan.
Aşa cum apare monumentul istoric din Tazlăul Neamţului,
este atractiv; sub aspect exterior, biserica este readusă în bună
parte la starea dintâi, turla rămânând cu ceea ce anul 1858 a fixat în
exterior: firidele dreptunghiulare şi denticolele ca podoabe, precum
şi acoperişul turlei sub formă de pălărie, dar acoperişul bisericii a
primit fragmentarea de alta dată şi clopotniţa a fost readusă la stilul
imprimat de meşterii epocii lui Petru Rareş.
Examinând arhiva Parohiei Tazlău, am aflat un raport al
îngrijitorului mănăstirii din 7 decembrie 1892, în care se dădeau
referinţe ministrului cultelor despre mănăstirea Tazlău. Între care
scria: „biserica veche, deja desfiinţată, al cărei loc însă se cunoaşte,
a fost reedificată în anul 1496”19 .
În vara anului 1956, preotul Gheorghe Vartolaş a făcut săpături
şi a dezgolit o temelie de biserică, din piatră de cariera şi piatră mare
de râu, lungă de 11,50 m şi lată de 6 m, cu liant de var cu nisip,
iar absida altarului a apărut în semicerc.
Astfel a fost descoperită temelia mănăstirii Tazlău. Terenul pe
care este temelia vechii mănăstiri se numeşte "Dealul Chetronea", un
bot de deal de unde ochiul cuprinde Valea Tazlăului spre sud-est
pe mare distanţă. Aici a fost primul lăcaş de închinăciune, cunoscut din
documentele scrise, în acest colţ de ţară, pentru aşezarea
aceasta omeneasca şi credinţa strămoşească, credinţă care a stat
pe baze solide la toţi cei care s-au născut aici, iar cei ce au venit şi
s-au statornicit printre localnici, s-au asimilat neizbutind vreodată
să introducă ceva nou, care să înlăture sau să ştirbească tradiţia,
sau să se impună celor născuţi aici cu vreo noutate în cele ale
credinţei. Temeiul existentei unei biserici la începutul secolului
XV-lea în satul Tazlău s-a aflat în cancelaria lui Alexandru Bun din
Suceava.
19

Arhiva Parohiei Tazlău, anul 1892
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Primul document care vorbeşte despre aceasta mănăstire
este din 30 octombrie 1458, când Ştefan cel Mare, la rugămintea
egumenului mănăstirii Bistriţa, Eustaţie, întăreşte hotarele braniştei
acelei mănăstiri. Determinând hotarele mănăstirii Bistriţa, ajunge la
dealul „Pintenul”, unde, zice documentul: „...braniştea mănăstirii
Bistriţa se împreună cu braniştea mănăstirii Tazlău până la
Răchitiş”1.
Biserica - cunoscută astăzi cu denumirea de „Mănăstirea
Tazlău” - a fost zidită în anii 1496-1497, aşa cum se poate citi în
pisania în limba oficială din cancelaria timpului: "Io Ştefan
voievod, domnitor al ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, am
zidit această biserică în cinstea Prea Sfintei Născătoarei de
Dumnezeu şi a curatei ei naşteri, ca să fie de rugă lui şi soţiei
sale Maria şi fiilor săi Alexandru şi Bogdan; care s-a început în
anul 7004, în luna iulie 4 şi s-a isprăvit în anul 7005, în al
patruzeci şi unulea an curgător de domnie, luna noiembrie 8 zile.”
Ştefan cel Mare, când termină zidirea mănăstirii Tazlău nu o
înzestrează cu teren, socotind că biserica şi slujitorii sunt stăpâni
pe moşiile care-i aparţineau „din vechi”.
Ipoteza istoricului M. Costăchescu privind existenţa unei
biserici la Tazlău, anterioară celei din 1496, este validată de
săpăturile din anul 1956 pe dealul "Chetronea", coroborate cu
documentele în legătură cu mănăstirea Tazlău, existentă înaintea
celei clădită în anul 1496.
Vechea mănăstire a fost clădită în pădure, pe un teren mai
retras, faţă de calea deschisă de cursul apei Tazlăului, dar poziţia
oferea ochiului să străbată valea acestei ape până la mare
distanţă, în faţă având pârâul Peştiosu cu lunca de arini şi răchite.
Temelia vechii biserici de pe Chetronea convinge că biserica a fost de
lemn şi se poate admite ipoteza că a căzut victimă unui incendiu în
jurul anului 1493-1495, încât marele domn al Moldovei s-a văzut
obligat să zidească o nouă mănăstire, demnă de numele său. La 4
iulie 1496 meşterii pietrari au pus prima piatră la temelia mănăstirii celei
noi la Tazlău, pe moşia străbunului lui Ştefan cel Mare, pentru a
construi o biserica tot în cinstea Născătoarei de Dumnezeu şi a
curatei ei Naşteri, ca să fie de rugă familiei marelui domn, dar şi
1

I. Bogdan, Documentele de la Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1913, p. 37
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pentru oamenii locului de bună credinţă, din acest colţ de ţară
veche, fiindcă satul Tazlău constituia un punct important la
marginea de vest a Moldovei, aici aflându-se „Vama tăzlăveană”.
Valoarea monumentului istoric
Acest sfânt locaş de rugăciune de peste cinci sute de ani
apărat de creştinii localnici alături de monahii şi preoţii slujitori, cu
râvnă şi nu puţine jertfe, s-a păstrat aici ca o vatră sfântă a credinţei şi
artei străbune.
Monumentul istoric, căzut pradă nepăsării în primele opt
decenii ale veacului al XIX-lea, a rezistat tuturor vitregiilor, fiindcă a fost
pusă temelie solidă şi temeinică în veacul al XV-lea de către meşteri
pricepuţi şi cinstişi, supravegheaţi de ochiul ager al ctitorului principal.
Din dealul Băsăştilor, la 20 km sud-est, din plaiul Goşmanului, de la
izvorul apei Tazlăului, se vede mănăstirea Tazlău, sfredelind
văzduhul cu turla ei, care la cruce măsoară 30 m înălţime.
Din depărtare pare a fi aşezată în fundul unei văi, dar când
ajungi la poarta ei, observi că de aici se întinde la sud-vest valea
Tazlăului, trecând prin strâmtoarea "Podul Străjii" unde, în epoca
medievală, era locul străjerului spre graniţa de vest, faţă de calea ce
putea să fie drum spre Transilvania, unde erau plaiuri româneşti,
dar nu stăpânite de cei în drept.
În faţa vizitatorului apare o cetate. Un zid înalt de cinci metri
înconjoară biserica. În faţă ai intrare printr-un gang sub turnul de
clopotniţă, unde s-au deschis două porţi din lemn de ulm, pe faţă
având rozete de fier, lucrate de ciocan de meseriaşii secolului XVIII,
bătute din cinci în cinci centimetri, la înălţimea de un metru şi treizeci
centimetri este găurit ochiul magic, iar la înălţimea de un metru două crenele, prin care se puteau încrucişa focurile de armă. În partea
stângă stă atârnat un ciocan, cu care se semnaliza prin lovire într-o
bară de fier. Această bară a primit atâtea lovituri încât s-a tocit şi
subţiat, căci porţile se zăvoreau, foarte des pentru rezistenţă şi
apărare.
În partea stângă, după intrarea în incintă, apar ruinele clădirii
zidite în timpul arhimandritului Zaharia, la mijlocul secolului XVIII, şi
în partea de sud, se găsesc ruinele un beci mare. În mijlocul careului
se înalţă sfânta biserică.
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Mănăstirea Tazlău este una dintre cele mai înalte biserici
construite de Ştefan cel Mare. Înălţimea la streaşină este de 12
metri şi supleţea surprinde privirea.
O singură turlă împodobeşte locaşul sfânt. În exterior biserica este
de 32 metri lungime, de jur împrejur având 84 m. Privind-o din faţă,
din partea de sud, având ochiul îndreptat spre înălţimea ei, apoi spre
ferestre şi uşă, toate acestea te fac să te crezi în faţa unei construcţii
gotice.
Planul construcţiei este după influenţa stilului bizantin, cu
încăperile cerute de biserica ortodoxă altar, naos şi pronaos în
formă trilobată şi, aşa cum "apare biserica Tazlău, este una din cele
mai elegante; cu toate că este o biserică mănăstirească, prezintă
particularitatea supralărgirii, foarte mică, în adevăr, a pronaosului,
care nu se găseşte almintrele decât la bisericile orăşeneşti"
(Gheorghe Balş, Buletinul comisiei monumentelor istorice).
Mănăstirea Tazlău are altarul alungit puţin, de formă
semicirculară iar cele doua abside laterale sunt construite în formă
de segment de cere.
Pe câmpul pereţilor pronaosului, nasului şi altarului sunt trei
rânduri de firide (ocniţe). Cele mai mari din partea de jos sunt lungi
de 7,22 m, cele din rândul al II-lea lungi de 1,80 m. Firidele lungi sunt
cele obişnuite construcţiilor lui Ştefan. Două nişe din rândul de sus
corespund numai aproximativ cu una din cele de jos.
Pentru înălţimea zidurilor sunt contraforturile: patru laterale şi unul la
altar, mijloacele de întărire spre suportarea presiunii bolţilor. Este
principiul întâlnit în vest atât la catedralele romanice, cât şi cele
gotice. Este de reţinut că numai biserica din Tazlău are contraforturi
la pronaosul supralărgit, celelalte biserici ale lui Ştefan neavând
contraforturi în această parte.
Cele cinci contraforturi de la corpul bisericii sunt din piatră de
talie cioplită, dar vremea şi agenţii fizici au influenţat ornamentele
profilate, unele având ştirbituri.
Soclul mănăstirii este din piatră de talie şi se prezintă cu un
profil îngust, frumos, cu ultima reparaţie şi rostuire în anul 1953. Turla
bisericii este neclintită după cele peste cinci veacuri. Ea se înalţă pe
două baze poligonale suprapuse. Fiecare latură este împodobită cu
trei ocniţe.
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Amintim că de la reparaţia făcută de egumenul grec în anii
1858-1859, când a fost reînnoit acoperişul, demolând pe cel vechi,
meşterii greci au unit boldul altarului cu cel al pridvorului, în felul
acesta două rânduri de ocniţe de la bază înstelată a turlei s-au aflat
în podul bisericii timp de 130 de ani, încât prin ultima intervenţie
ctitoria lui Ştefan îşi recapătă acoperişul sub forma primară. Astăzi
biserica este acoperita cu tablă albă.
Materialul folosit la construcţie
Faţă de bisericile orăşeneşti la care se întrebuinţează
piatra cioplită, cărămida aparentă şi cea smălţuită în culori
diferite, la Tazlău, cu tot caracterul orăşenesc, s-a întrebuinţat
piatra de talie cioplită, foarte puţină piatră de râu, cărămida aflând
loc deasupra temeliei, la firide, la ocniţe şi brâul adâncit de deasupra
ocniţelor, care înconjoară pronaosul, naosul şi altarul.
Specific mănăstirii Tazlău este brâul adâncit din cărămidă
deasupra zonei discurilor, cu flori de culoare verde deschis, flori
care pot fi din veacul XV, brâul fiind o podoabă arhitecturală şi
socotim că nu puteau meşterii lăsa brâul la culoarea cărămizii.
Câmpul de sub streaşină nu prezintă nici o urmă de podoabe, iar
cornişă nu este.
Uşile mănăstirii Tazlău
Uşa de intrare este cea care a fost între naos şi pronaos.
Privită din faţă, se vede influenţa artei gotice şi este asemenea
celei de la mănăstirea Neamţ. Această uşă prezintă un chenar
dreptunghiular, format din baghete încrucişate, pe fiecare latură
câte trei, pornind de pe nişte baze gingaş săpate şi ornamentate.
Cadrul acesta al uşii de piatră, cu şănţuleţele dintre baghete,
săpăturile de la bazele acestora, simetria desăvârşită, îi dau acestei
uşi decoraţia minunată şi, alături de cea a mănăstirii Neamţ, rămâne
una din decoraţiile reprezentative de acest gen din epoca lui Ştefan.
Uşa mănăstirii de la Muzeul de istorie din Piatra Neamţ
La pridvor au mai fost încă două uşi: una spre vest şi una
spre nord şi care au fost închise în secolul al XVIII-lea, când s-au
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făcut reparaţiile la pridvor. Cele două uşi au purtat un medalion astfel:
uşa de la vest avea icoana Vovideniei, iar cea de la nord a avut
icoana Sfântului mucenic Gheorghe; după tradiţie Vovidenia a fost
hramul lăsat de Alexandrul Lăpuşneanu, iar mucenicul Gheorghe a
fost rânduit de monahii mănăstirii, ceea ce s-a şi păstrat de
credincioşii din Tazlău ca sărbători pentru hrămuire.
La anul 1712 s-a năruit colţul de sud-vest al pridvorului. Cu
ocazia reconstrucţiei s-a făcut supralărgirea dintre naos şi pronaos.
Se pregătise o noua uşă de piatră. Între pridvor şi pronaos este
portalul de intrare, asemenea portalului de la mănăstirea Neamţ,
Milşeuţi, la Hârlău şi Popăuţi. În medalion este icoana Maicii Domnului
cu pruncul în braţe, pictură în ulei din anul 1858. Aici s-a aşezat în
anul 1596 uşa de lemn, dovadă că în acel an pridvorul bisericii era,
căci uşa lui Eremia Movilă, este uşa de podoabă.
Uşa de lemn
Aceasta este podoaba bisericii şi una dintre capodoperele
patriei noastre în arta lemnului. Lemnul din care este lucrat
canatul a fost adus din Orientul Îndepărtat, cu care Movileştii aveau
relaţii diplomatice. Lăţimea uşii este de 1,27 m, lucrată din două
bucăţi: una de 1,11 m şi a doua de 0,16 m. Pe această scândură
sunt fixate plăcile de lemn de tisă, sculptate nu numai frumos, dar
într-un stil care-i dă acestei uşi importanţa unui monument de artă
în sculptură, alături de uşa de la Cotmeana, păstrată în muzeul de
artă din Bucureşti şi cea din mănăstirea Cobia.
Uşa de lemn a mănăstirii Tazlău cuprinde într-o inscripţie
numele donatorului, timpul, numele maistrului care a lucrat-o. Iată
mai întâi inscripţia care este săpată în semicerc în limba slavonă:
CЇЯ ДBEP CДTBOPH HYKPACH MOHAX MHXEH BЪДHИ
BЉГOYCTHBAΓO ΪЩ EPEMИA MOГHЛA BOEBOЛHПPИ HГYMEИБ KHP
ГEHAДΪE TACЛOBCOH MOHACTИP BЛTЩ ЗPД MCЧД MAPTΪД ЛДИH
KOCM MHTPY.
"Această uşă a făcut-o şi a împodobit-o monahul Mihai în zilele
domnului nostru Io Eremia Movilă voievod, fiind egumen al mănăstirii
Tazlău Ghenadie, în anul 7104 (1596) luna martie 30 zile. Cosma
maistru."
Discuţii mai mari au fost asupra numelui donatorului N. Iorga a
citit "Mihai" ca şi episcopul Melchisedec, care şi reproduce
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inscripţia în "Notiţe istorice şi arheologice adunate de la 48
mănăstiri şi biserici antice din Moldova" (Bucureşti, 1885).
Istoricul C.C. Giurăscu a citit "Mihai", dar sunt şi alţii care au citit
"Mihai".
Placa centrală a uşii este de cel mai frumos gotic "flamboyant" din frunze ascuţite iar câmpul înconjurător este sculptat întrun stil floral deosebit. "Un motiv elegant stilizat, un vrej cu frunze şi
flori acoperă cea mai mare parte a tăbliei"1. .
Gh. Balş scrie că uşa nu este de o factură unitară întrucât
câmpul de flori este sculptat sub înrâurirea orientală, pe când
panoul central este pur gotic. Oricum, aceeaşi mână a lucrat
această uşă care rămâne o podoabă a artei româneşti, iar o dovada a
unei singure mâini este inscripţia pe care am reprodus-o mai sus.
Deasupra acestor plăci sculptate, pe placa cu inscripţia, este frumos
sculptată stema Moldovei, capul de zimbru, având între coarne
steaua cu şase colţuri, împodobită în stilul Renaşterii şi pusă într-un
chenar pătrat. Sus cele două colţuri au acelaşi motiv de sculptură ca
şi rama centrală, iar sub placa de jos este o sculptură foarte uşor
săpată pe o lăţime de 16 cm.

Uşa Movileştilor din 1596 - partea superioară
1.

Giurăscu C.C., Istoria românilor, partea a II-a, ediţia a IV-a, revăzută şi
adăugită, Bucureşti, 1943, p. 673.
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Oricum, această ușă, străbătând cei 400 de ani, dă
dovada unei trăinicii și constituie proba că neamul nostru a fost
meșter în lucrul lemnului, având gustul frumosului dezvoltat. Ușa
rămâne o podoabă a Mănăstirii Tazlău, care a servit la locul
destinat de ctitorul ei 379 de ani, astăzi se află la Muzeul de
Istorie din Municipiul Piatra Neamț unde este ocrotită și tratată,
ca un unicat în felul de a fi, un element de artă.
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AŞEZĂRILE TIMIŞEŞTILOR, DE LA CĂTUNE
MEDIEVALE, LA SATE EUROPENE
Fiecare loc de pe acest pământ are o poveste a sa, dar
trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi este necesar şi un
dram de iubire ca s-o înţelegi20 pentru că frumosul este frumos
numai dacă este împărtăşit şi zadarnic am exista în conştiinţa
noastră, dacă nu ne-am reflecta şi în conştiinţa lumii.
Călătorul care vine de la Suceava, Roman sau Paşcani
spre Tg.Neamţ după ce traversează albia Moldovei are în faţa
larga panoramă a văii Ozanei, pe al cărei curs inferior se afla
aşezată comuna Timişeşti, compusă astăzi din satele: Timişeşti,
Dumbrava, Plăieşu, Preuteşti şi Zvoroneşti. Aşezată în nordestul judeţului Neamţ, pe terasele râurilor Moldova şi
Neamţ(Ozana), comuna are o altitudine medie de 350 m şi se
învecinează cu comunele Drăguşeni din judeţul Suceava, Moţca
şi Cristeşti din judeţul Iaşi la est, comunele Păstrăveni, Urecheni
şi Petricani la sud, oraşul Tg.Neamţ la vest şi comuna Răuceşti
la nord.
Localitatea este traversată prin centru, pe direcţia estvest de drunul naţional 15B care leagă oraşul Tg.Neamţ de
Paşcani, drum străbătut, de-a lungul istoriei de oameni importanţi
ai culturii româneşti, ca: Mihail Kogălniceanu, care a deţinut în
zonă şi proprietăţi, Nicolae Grigorescu, care a şi pictat biserica
Mânăstirii Agapia, Alexandru Vlahuţă, doamna Elena Cuza, care
a locuit la Piatra-Neamţ în ultimii ani ai săi de viaţă, şi mai ales
poetul Mihai Eminescu, care aminteşte în versurile sale de
minunata şi contemplativa pădure “de argint” şi codrii “de
aramă”ai pădurii de stejar de la Coverca –Timişeşti.
Să nu uităm că Dragoş Vodă, întemeietorul Moldovei a
“descălecat” într-un “vad de răscruce” ce nu putea fi altul decât
confluenţa dintre Moldova şi Ozana. Demn de menţionat este şi
faptul că în volumul Izvorul Alb al romanului Fraţii Jderi, Mihail
Sadoveanu scrie despre Simion Jder, ca fiind comis de Timişeşti
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şi un priceput crescător de cai domneşti din timpul voievodului
Ştefan cel Mare; Sărmanul Nică a lui Ştefan a Petrei, în drumul
său spre Iaşi face primul popas “... la podul de la Timişeşt, de
peste Moldovai”.
Râul Ozana

Comuna Timişeşti are o suprafaţă de 40,98 km² şi o
populaţie de peste 4.000 de locuitori, din care aproape 2000
bărbaţi şi puţin peste 2000 femei.
Relieful comunei constă în principal din terasele râurilor
Moldovei şi Ozanei cât şi a afluenţilor lor, din lungimile acestor
râuri, iar în partea de sud-est dealul Cenuşa şi Măgura Boiştei.
Relieful uşor accidentat şi plan este favorabil practicării şi
dezvoltării agriculturii, motiv pentru care aceasta a rămas pentru
mult timp ocupaţia tradiţională a locuitorilor. Pe văile Moldovei şi
Ozanei se află bogate depozite de pietrişuri, care au fost şi sunt
în prezent exploatate pentru diferite scopuri, în special pentru
construcţii şi lucrări de modernizare a drumurilor. Deoarece
comuna este aşezată pe valea Moldovei, ea este expusă vântului
dominant de N-E, cât şi curenţilor de aer din depresiunea
Neamţului. Din acest motiv iernile sunt bogate în zăpezi, cu multe
zile de ceaţă şi temperaturi de 0ºC, iar verile au precipitaţii bogate
şi temperaturi de peste 25ºC.
Teritoriul comunei este traversat de o bogată reţea
hidrografică de suprafaţă, formată în principal din râurile Moldova
şi Ozana.
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Debitele acestor ape prezintă mari variaţii în timpul anului,
fiind dependente de cantităţile de precipitaţii căzute (primăvara,
când se topesc zăpezile şi plouă abundent, debitele cresc,
înregistrându-se inundaţii; vara, debitele pot să scadă foarte mult
când sunt secete). Apele subterane sunt foarte importante,
deoarece pânza freatică este situată la mică adâncime. În
prezent, ea este captată prin foraje şi alimentează permanent
municipiul Iaşi, oraşul Paşcani şi alte localităţi învecinate.

Imagine de ansamblu a comunei Timişeşti
Comuna are o vegetaţie variată, începând cu pădurea de
foioase din N-V-ul ei şi terminând cu vegetaţia de luncă din zona
inundabilă a Moldovei,unde cresc plante iubitoare de apă. În
pădurea de foioase predomină exemplare de fag, stejar şi
carpen, iar în luncă, plante ca: stuf, papură, plop, arin, răchită şi
salcie. În luncile inundabile se află şi păşuni naturale. În restul
comunei avem o vegetaţie de silvostepă. Dacă în trecut pădurile
ocupau o suprafaţă mai mare, în decursul timpului ele s-au
restrâns prin exploatare, lasând loc terenurilor destinate
agriculturii şi păşunatului. Bogata reţea de ape dulci a oferit
condiţii pentru dezvoltarea unei faune piscicole.
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În arealul geografic al comunei Timişeşti se numară
pădurea Coverca, considerată a fi unica pădure de gorun din
judeţul Neamţ, iar la nord-est şi sud-vest pădurile de la Făgiţel şi
Cenuşa, din esenţe amestecate, reprezentând o trecere de la
etajul stejarului la etajul fagului, considerate a fi păduri seculare.
Pe teritoriul comunei există mai multe categorii de soluri: soluri
podzolice, aluvionale precum şi soluri argiloiluviale fertile ce
permit practicarea agriculturii .
În timp, istoria s-a scris şi pe aceste meleaguri,
evenimentele marcante din viaţa Moldovei, si mai târziu a
României Mari fiind consemnate în file care fac trimitere şi la
comunaTimişeşti.
La nord de satul Timişeşti, în jurul izvoarelor din
apropierea Gârlei Morii şi a gării Timişeşti, au fost identificate, în
urma săpăturilor arheologice urme ale unor aşezări ce au fost
datate, din punct de vedere cronologic Epocii Bronzului, din
Cultura Noua, aşa cum demonstrează prezenţa vaselor de tip
sac şi a ceştilor globulare specifice acestei arii culturale.
În satul Dumbrava s-a descoperit o aşezare ce datează
tot din perioada cucuteniana, fapt demonstrat de cercetările de
teren efectuate în această regiune de către istoricul şi arheologul
Radu Vulpe şi prof. Constantin Mătase.
La nord de satul Preuteşti, spre Ungheni s-a atestat
existenţa unei zone tumulare ce reliefează ipoteza potrivit căreia,
pe Valaea Moldovei s-au aflat influienţele Culturii Carpice de la
Târzia şi Vânători-Branişte. În satul Zvoroneşti, în zona de est,
pe terasa râului Moldova au fost identificate şi reţinute spre
datare, fragmente de ceramică, care după factura lor s-au
apropiat ca aseamanare cu ceramica prefeudală descoperită şi
în satul Davideni-Neamţ, fapt constatat de prof. Ioan Paduraru şi
Gheorghe Dumitrescu pe baza rezultatelor obţinute în urma
cercetărilor arheologice efectuate în aşezarea din acea regiune.
Tot pe teritoriul satelor componente ale comunei Timişeşti au fost
descoperite cahle de teracotă, care în perioada interbelică au
fost depuse la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Iaşi.
Pentru perioada medievală, documentele existente
atestă cu certitudine faptul că teritoriul comunei a fost locuit
permanent. Acestă teorie este demonstrată şi de numărul mare

163

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

de izvoare istorice scrise, aflate în corpul Seriei A – Moldova din
Documenta Romaniae Historica, volumul I şi II, editată de
Academia Română.
Comuna Timişeşti este atestată documentar printr-un
hrisov emis de către Cancelaria mitropolitului Iosif al Moldovei, la
data de 7 ianuarie 1407, prin care se încredinţa Mânăstirii
Neamţului, ctitorie muşatină, stăpânirea a “două sate, de la gura
Neamţului, unul de o parte a Neamţului şi altul de cealaltă parte”
pe care le-a cedat raposatul “Io Petru Voievod şi două mori şi
două văi, una pe care a dat-o Petru Voievod, iar alta pe care a
cumpărat-o vlădicia mea”. Analizând acest document putem
deduce faptul că satele care făceau obiectul daniei existau în
mod sigur pe teritoriul comunei Timişeşti, de o parte şi de alta a
Neamţului, ele fiind donate de către Petru I Muşat Mânăstirii
Neamţului cel puţin înainte de anul 1393, data dispariţiei acestui
domnitor.
Astfel, putem afirma că satul Timişeşti era aşezat pe
actuala vatră, cuprinzând numai braţul drept al Neamţului, iar
Cîrstianeşti era aşezat în actuala silişte Băhneni, de o parte şi de
alta a căii ferate Tg.Neamţ – Paşcani.
În Dumbrava se află Depozitul de Armăsari, respectiv
herghelia cea renumită în ţară şi în străinătate, menţionată şi în
volumul ,,Izvorul Alb" al romanului ,,Fraţii Jderi", în care Mihail
Sadoveanu scrie despre Simion Jder, comis de Timişeşti, ca fiind
un priceput crescător de cai domneşti în timpul vestitului Voievod
Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Satul Dumbrava, cu denumirea sa de atunci, apare
înscris într-un document emis de Cancelaria lui Ilieş Vodă, fiul lui
Alexandru cel Bun, din Suceava, la 30 noiembrie 1436, care
încredinţează Mănăstirii Neamţ un ,,sat tătărăsc la gura
Neamţului". Un an mai târziu, un alt hrisov emis de cancelaria
aceluiaşi voievod aminteşte de o altă aşezare, fiind vorba de
satul Băloşeşti, situat în vatra satului Dumbrava de astăzi. O
vreme satul a purtat numele de Graşi, după 1960 fiind numit
Dumbrava.

164

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Dumbrava este situată într-o zonă cu un puternic potenţial
turistic Efectivul Depozitului de Armăsari este de 70 de capete
făcând parte din 8 rase deosebite cu o foarte mare importanţă
biologică: arabă, semigreu, huţul, sport, lipiţan, cal de Bucovina,
gidran, pur sânge englez.

Depozitul de Armăsari Dumbrava
Construcţia Depozitului de Armăsari a început în anul
1910, iniţial acesta fiind în subordinea Armatei, iar mai apoi a
Ministerului Agriculturii. În 1959, ferma de elită a intrat în
administrarea Departamentului Gostat.
Schimbarea majoră pe care a cunoscut-o comuna
Timişeşti s-a produs în perioada ce a urmat unirii Principatelor
Române. Prin intermediul reformelor politico-administrative şi de
secularizare a averilor mânăstireşti impuse de Alexandru Ioan
Cuza, cu scopul modernizării României, locuitorii au ieşit de sub
jurizdicţia mânăstirilor de la Neamţ, iar cu o parte din pământul
obţinut, statul român i-a putut împroprietării pe ţăranii din
comună, cât şi pe cei din comunele învecinate, aşezate în
apropierea regiunii Coverca.
Tot ca o consecinţă pozitivă a reformelor administrativteritoriale ale lui Cuza s-au pus bazele comunei Timişeşti ,
formată din satele: Timişeşti, Preuteşti, Ungheni şi Buzaţi.
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Aplicarea reformei agrare a facut ca la 2 februarie 1879
să poata fi înfiinţată o noua localitate la Coverca, numita
Pogoanele (de la pogoanele primite odata cu reforma agricolă),
apoi satul Plăieşu (în amintirea celor care secole de-a rândul au
asigurat paza Cetăţii Neamţului) care, începând cu 1 august
1883 a intrat în componenţa comunei Timişeşti.
În anul 1890, comuna Timişeşti dispunea de o suprafata
agricola de 21.130 ha şi de un numar de 1.889 de locuitori din
care 1.736 erau analfabeţi, iar 153 ştiutori de carte. Dorinţa
exprimată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin Proclamaţia
de la 6 decembrie 1859 “...eu ţin numaidecât ca fiecare locuitor
să ştie încurând a scrie şi citi” s-a împlinit şi pentru comuna
Timişeşti abia la 1929, atunci când s-au pus bazele construcţiei
primei unităţi şcolare. Astfel, comuna avea o şcoala, doua
biserici, trei mori de apă şi alte multe izvoare de apă potabilă,
situate în satul Dvoroneşti, la intersecţia cu hotarul satului
Urecheni.

Biserica din satul Timişeşti
Satul Timişeşti a beneficiat din punct de vedere spiritual
de construirea unei frumoase şi impunătoare biserici din lemn
abia în anul 1851, iar din rândul celor care au slujit parohiei şi Lui
Dumnezeu sunt vrednici de amintit preotul Dumitru Crăciun
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(1918-1980), Pr.Gheorghe Ciocănel (1980-1984), Pr.Ioan
Răducu (1984-1992) în timpul căruia s-au facut reparaţii capitale
la biserică, ce au constat din refacerea picturii în frescă, de
interior de către pictorul D.Irimescu; din 1992 se află ca păstor,
preotul Petru Gavriloaia, care împreună cu enoriaşii a reuşit, în
anii 1997-1998 să construiască o modernă trapeză cu un interior
pictat în întregime de pictorul Creta Aurel din Tg.Mureş.
În perioada 1898-1911, inginerul englez W.H.Lindley
realizează studii hidrografice şi hidroenergetice, propunând
alimentarea cu apă potabilă de la Timişeşti a oraşului Iaşi, printro captare ce a constat dintr-un dren cu o adancime de 14 m de
unde apa ajungea în mod gravitaţional, printr-o conductă din
fontă, considerată a fi a doua ca lungime din Europa la acea
vreme. Însă puternica dezvoltare economică pe care a cunoscuto Iaşul a ridicat problema edililor oraşului aprovizionării unităţilor
economice şi a noilor cartiere cu apă, motiv pentru care în
intervalul 1968-1973 s-a construit pe teritoriul comunei o nouă
captare şi o nouă conductă, mult mai mare ca precedenta ce a
acordat posibilitatea ca o parte din locuitorii satului Timişeşti să
beneficieze de apă potabila.

Statia de tratare a apei APAVITAL
În prezent alimentarea cu apă a satului Timişeşti se
realizează din captările subterane existente. Reţeaua de
alimentare cu apă existentă este alimentată din sursa Timişeşti Castelul de apă (rezervorul) cu capacitatea V = 100 mc,
gravitaţional, prin intermediul unei reţele din PVC de diametre
diferite.
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În perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, în anul
1944, trupele sovietice au pătruns pe teritoriul României
stabilindu-şi linia frontului militar în zona de nord-est a ţării, fiind
astfel inclusă şi comuna Timişeşti. Localnicii a fost nevoiţi să-şi
abandoneze gospodăriile şi să se refugieze, satele comunei şi
şcoala fiind devastate, iar satul Zvoroneşti fiind distrus în
întregime. Oamenii comunei, conduşi de credinţa în Dumnezeu
şi dragostea faţă de ţară au contribuit la finalizarea războiului,
mulţi din rândul acestora jertfindu-şi chiar propria viaţă.
Neamului românesc, aşezat de-a lungul istoriei în calea
tuturor răutăţilor, i-a fost rânduit să treacă prin multe încercări.
Ultima a fost cea mai grea: dominaţia regimului comunist21.
Această ideologie demonică a făcut sute de victime în România,
iar din rândul foştilor deţinuţi politici se numară şi Dumitru
Craciun, fost preot al parohiei Timişeşti, căruia comunismul n-a
reuşit să-i înfrângă credinţa şi preţuirea faţă de ţară.
Între anii 1946-1947 ţăranii comunei au îndurat seceta,
foametea cumplită şi tifosul, care au facut ravagii datorită lipsei
de asistentă medicală şi a medicamentelor, deoarece pe teritoriul
comunei nu au existat unităţi sanitare pentru îngrijire bonlavilor.
În 1950 au început lucrările la fundaţia actualului dispensar
pentru construirea căruia au depus eforturi toţi locuitorii comunei.
O parte din aceştia, începând cu anul 1950 au beneficiat de
împroprietărire, ca urmare a noii împarţiri teritorial-administrative,
iar satul Graşi, care până atunci a aparţinut comunei Petricani a
trecut în componenţa comunei Timişeşti.
Tot în anul 1950, cu ajutorul unor meşteri iscusiţi, dar şi
al unor săteni care visau pentru copii lor o şcoală mare şi
frumoasă s-au început lucrările de reconstruire a clădirii distruse,
iar la 1979 s- a dat în folosinţă, pe lângă corpul cel vechi, un nou
corp şcolar şi pentru nivelul gimnazial.
Valoarea şi prestigiul ridicat al calitaţii învăţămntului s-a datorat
unor cadre didactice care au dat dovadă, de-a lungul timpului de
admiraţie, dăruire şi perseverenţă pentru menirea care le-a fost
încredinţată de Dumnezeu. Din rândul acstora
amintim
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profesorii: Dumitru Crăciun, Anton şi Luiza Rafael, Maria şi
Eugen Antoniu, Vasile şi Olimpia Sfrijan, Mihai şi Elena Niator,

Pavel şi Elena Alexandrescu etc.
Şcoala cu clasele I-VIII – Timişeşti
Generaţiile întregi de absolvenţi, care s-au ridicat de pe
băncile acestei şcoli şi au făcut cinste comunei, au demonstrat
încă odata seriozitatea pentru învăţământ şi educaţie. Amintim
doar câteva personalităţi: Mihai Tudosia - prof.univ.de Ştiinte
Economice şi timp de 8 ani rector al Universităţii ,,Al.I.Cuza”-Iaşi;
Mihai Sărmăşanu - prof.univ.de Filozofie, doctor în ,,Filozofie” şi
16 ani prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filizofie din cadrul
Universităţii ,,Al.I.Cuza” din Iaşi; Constantin Sărmăşanu prof.univ.dr.si Prodecan Facultatea de Electrotehnica in perioada
2000-2004 din cadrul Universităţii ,,Gh. Asachi” din Iaşi; Costinel
Harja - prof.univ.dr.la Facultatea de Electroenergetică din cadrul
Universităţii ,,Gh. Asachi” din Iaşi; Constantin Andrei, absolvent
al Facultăţii de Electroenergetică din Moscova, şef la Staţia
Meteorologică Galbeni-Bacău; Petru Mărculeţ – secretat de stat
în Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor etc.
Începând cu anul 1960 sunt electrificate mai întâi satele
Timişeşti şi Dumbrava, apoi şi celelalte sate ale comunei, în
ultimii ani executându-se lucrări de modernizare şi consolidare a
reţelei electrice.

169

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Totodată au fost construite poduri noi peste râurile
Moldova şi Ozana, iar drumurile comunale au fost asfaltate.
În anul 1981 au demarat lucrările de construire a unei căi ferate
electrificate, Paşcani-Tg.Neamţ, lucrări ce au necesitat şi
ridicarea unui pod peste râul Moldova, a gării aferente şi a
mijloacelor necesare exploatării şi transportului feroviar al
petrişului

În 1986 s-a construit în satul Timişeşti un modern cămin
cultural cu două nivele, care cuprinde şi biblioteca comunală,
restaurant in anul 2016, în interiorul căreia sunt adăpostite 6434
de volume din toate domeniile cultural–ştintifice.
După 1989 s-au realizat câteva obiective importante
dintre care: construirea a două poduri noi pe râul Moldova şi
Ozana; alimentarea cu apă potabilă a satele Preuteşti şi Plăieşu;
asfaltări în satele Preuteşti, Dumbrava şi de la Timişeşti până la
Urecheni; efectuarea unor reparaţii şi dotări la toate cele trei
structuri şcolare din Timişeşti; modernizarea iluminatului stradal
precum şi reparaţii capitale la sediul primăriei Timişeşti la care sau adăugat spaţii noi.
Cultura populară şi păstrarea tradiţiilor sunt elemente de
identitate ale acestei zone, pe care comuna le valorifică pentru
dezvoltarea turismului local. Membru al Asociaţiei Creatorilor
Populari şi al Academiei Artelor Tradiţionale din România,
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domnul Ion Albu marturiseşte că:”...frumuseţea maştilor şi
costumelor populare ce le-am făurit în seri de linişte sufletească
a fost răsplătită prin participarea la peste 150 de expoziţii din ţară
şi străinătate”.
Înţelepciunea cu care s-au născut locuitorii comunei şi
credinţa în Dumnezeu i-au ajutat să înfrunte orice dificultate, să
lupte cu suferinţele spaţiului geograpfic şi ale timpului istoric. O
resemnare şi o îndrăzneală, un tact rar întâlnit, unite cu iscusinţa
şi bărbăţia, o putere şi o răbdare de a aştepta au fost calităţile
prin şi cu care au învins toate obstacolele vieţii.
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COMUNA TRIFESTI -SCURTE DATE
MONOGRAFICE
Comuna Trifesti este compusa din satul Trifesti si satul
Miron Costin.
Teritoriul comunei Trifeşti este situat în judeţul Neamţ, la
aproximativ 7 km SV de municipiul Roman. In vest teritoriul
comunei este dominat de dealurile subcarpatice, reprezentate
prin Dealul Climesti, iar in partea de est se intinde lunca joasa a
raului Moldova. Arealul comunei Trifesti are o forma alungita, dea lungul vaii acestui parau pe o distanta de aproximativ 10 km si
pe o suprafata de 6083 ha, cu directia N – SV si este este
instalat pe a doua terasă a râului Moldova, de o parte şi de alta
a pârâului Valea Neagră,care se varsă în Siret în aval de
confluenţa acestuia cu Moldova. Forma de relief este specifică
zonei de câmpie, întâlnindu-se la altit. 190 m - 210 m
Fata de resedinta judetului, Piatra Neamt, comuna Trifesti
este situata la o distanta de 46 km, iar fata de municipiul Roman,
cel mai apropiat centru urban, la 6 km.
Cat priveste satul Miron Costin - acesta se afla la 2 km de
comuna, respectiv 4 km fata de centrul civic.
Pe raza comunei trec artere de circulatie de importanta
nationala si judeteana. Prin apropiere trece drumul international
E-85.
Fata de cea mai apropiata statie de cale ferata, respectiv
gara din municipiul Roman, centrul civic se gaseste la numai 7
km. Coordonatele geografice sunt: 46°55" latitudine nordica si
6º45" longitudine estica. Terenurile bune pentru agricultura,
cursurile de apa, bogatia apelor freatice din podul terasei au fost
favorabile dezvoltarii asezarii omenesti inca din vechi timpuri.
Climatul este temperat – continental.
POPULATIA
Dezvoltarea ascendenta a economiei si legat de aceasta,
folosirea fortei de munca, sistematizarea teritoriului, precum si
alte aspecte au un rol important in fluctuatia populatiei si
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constructia de locuinte .Comuna are o populatie de 5400
locuitori.
VIATA ECONOMICO - SOCIALA
OCUPATIA LOCUITORILOR
Locuitorii comunei au ocupatii diverse. O parte sunt
navetisti, fiind angajati la societati din municipiul Roman si alte
localitati din apropiere, insa majoritatea se ocupa cu agricultura.
Tinand seama de criteriul sortimentului si productiei marfa,
comuna se incadreaza preponderent in zona de crestere a
animalelor si de cultura a cerealelor, zona cu cea mai mare
pondere in teren agricol si arabil al tarii.
CULTURA PLANTELOR, CRESTEREA ANIMALELOR
Ocupatia principala a locuitorilor este agricultura, tinand
seama de conditiiile favorabile dezvoltarii acestei ramuri
economice, luand in consideratie asezarea geografica a
localitatii cat si bogatiile solului. Terenul este lucrat particular si
in mod asociat prin societati si asociatii agricole.
In anul 2017 au fost cultivate , in principal, urmatoarele:
- grau
1050 ha;
- orzoaica
1350 ha;
- ovaz
160 ha;
- porumb
1800 ha;
- sfecla de zahar
180 ha;
- floarea soarelui
550 ha;
- cartofi
200 ha;
- legume
120 ha;
- nutreturi
740 ha;
- capsuni
5 ha;
- vie
15 ha.
Parcul pentru mecanizarea lucrarilor agricole este
compus din 64 tractoare, 11 combine pentru paioase, 48 pluguri
si gama de utilaje pentru executarea lucrarilor agricole.
Pe raza comunei sunt cca. 35.000 pomi razleti . In stransa
legatura cu agricultura s-a dezvoltat si cresterea animalelor.
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La data de 31 12 2017 erau intregistrate urmatoarele efective de
animale:
- Bovine,
2680 cap.,
din care: - vaci
1040 cap.;
- Porcine,
840 cap.,
din care: - scroafe
160 cap.;
- Ovine,
860 cap.,
din care: - oi
840 cap.;
- Caprine,
215 cap.,
din care: - capre
210 cap;
- Pasari
26000 cap,
din care: ouatoare 12000 cap.
MESTESUGURILE
Pentru a fi satisfacute nevoile populatiei functioneaza
ateliere de prestari servicii cum ar fi:
Fieraria
Lemaria
Cojocaria
Cismaria
Dogaria
INDUSTRIA CASNICA
Mai ales pe timp de iarna, cand sunt mai putin ocupate cu
muncile agricole, femeile presteaza diferite munci in gospodarie,
ca:
Croitorie;
Tesatorie.
SERICICULTURA
Pana in anul 1989, la scolile din comuna au fost crescuti viermi
de matase cu samanta indigena elita si galbena, apoi rasele
Milaneza, de Neapole si Milaneza incruscisata cu Japoneza.
APICULTURA
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In comuna se practica si apicultura, fiind inregistrate peste 300
familii de albine.
PISCICULTURA
Activitatea piscicola in satul Trifesti este desfasurata de
S.C. ZINAVE. Iazul amenajat are o intindere de 115 ha, mai sunt
amenajate helestee.
ACTIVITATEA COMERCIALA SI DE TRANSPORT
In comuna isi desfasoara activitatea 45 de persoane
fizice/ asociatii familiale/ societati comerciale, avand ca obiect
desfacerea produselor alimentare si nealimentare, alimentatie
publica, morarit, tamplarie, procesarea laptelui. Transportul pe
raza comunei , spre municipiul Roman si retur se efectueaza de
catre doua firme din cele doua sate componente, efectuandu-se
curse regulate.
DRUMURILE
Drumurile comunale sunt preponderent asfaltate iar cele
satesti pietruite .Circulatia pe drumurile publice se desfasoara
normal. Produsele si serviciile se desfac/ desfasoara in comuna
si ambulant.
SANATATE
La nivelul comunei sunt doua dispensare umane cu doi
medici si doua cadre medii. Dispensarul medical Trifesti are o
suprafata de 58 m.p., iar Dispensarul Medical Miron Costin are o
suprafata de 108 m.p. ambele construite in anul 1965. Dotarea
celor dispensare este improprie desfasurarii actului medical in
bune conditii. De asemena isi desfasoara activitatea si
Circumscriptia sanitara – veterinara si igiena alimentelor.
ACTIVITATI SOCIAL – CULTURALE
VIATA SPIRITUALA
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INVATAMANT
In comuna sunt patru scoli, din care doua cu invatamant
pentru clasele I – IV, doua pentru clasele V – VIII si patru
gradinite, unde procesul educativ este savarsit cu 43 cadre
didactice. In cele patru scoli si gradinite sunt inscrisi si urmeaza
cursurile 617 copii, dupa cum urmeaza:
Scoala

Invatamant
prescolar primar
Generala Nr. 1 56
123
Trifesti
Generala nr. 2 18
30
Trifesti
Generala Nr. 1 28
57
Miron Costin
Generala nr. 2 23
30
Miron Costin
TOTAL
125
240

TOTAL
gimnazial
160

339

-

48

92

177

-

53

252

617

In comuna este si un punct muzeistic in care se gasesc
obiecte de imbracaminte, unelte si alte accesorii traditionale,
doua camine culturale, 3 sali de festivitati si o biblioteca. Dintre
activitatile sportive ponderea o detine fotbalul. In comuna a fiintat
echipa “UNIREA” Trifesti care a avut prestatii valoroase in
competitii, dar din cauza posibilitatilor financiare slabe nu a mai
putut continua.
UTILITATI
In satele comunei functioneaza iluminatul public stradal.
Nu exista alimentare cu apa si canalizare nici rampe
pentru depozitarea gunoiului. Pentru depozitarea gunoaielor sunt
fixate patru puncte in cele doua localitati, iar colectarea acestora
de la diverse societati se face cu S.C. ROSAL.
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RELIGIA
Majoritatea locuitorilor sunt de religie ortodoxa, iar o parte
sunt adventisti. Pe raza comunei sunt trei biserici ortodoxe si o
biserica adventista de ziua a saptea. In comuna Trifesti exista 2
biserici declarate monumente istorice dupa cum urmeaza :
Biserica Sf Neculai situata in sat Trifesti, comuna Trifesti,
jud Neamt, cod postal 617475. Biserica Tuturor Sfintilor situata
in sat Miron Costin , comuna Trifesti, jud. Neamt, cod postal
617476 De asemenea mai exista 4 monumente ale eroilor si
un obelisc dupa cum urmeaza:
Monumentul eroilor amplasat in curtea Scolii Gimnaziale
nr. 1 Trifesti dedicat eroilor din primul si al doilea razboi mondial
;
Monumentul eroilor amplasat in curtea Primariei Comunei Trifesti
dedicat eroilor din primul razboi mondial ;
Monumentul eroilor amplasat in curtea Scolii Gimnaziale Miron
Costin, dedicat eroilor din primul si al doilea razboi mondial ;
Monumentul eroilor amplasat in fata Bisericii Tuturor Sfintilor
Miron Costin, dedicat eroilor din primul si al doilea razboi
mondial;
Obeliscul din curtea Scolii Gimnaziale nr . 2 Trifesti ridicat in
memoria lui Levarda Gh. Ion membru in divanul ad-hoc.;
PROTECTIA SOCIALA
Administratia publica locala , care se confrunta cu o
multitudine de probleme, nu a lasat pe ultimul loc protectia
sociala .
Se actioneaza in domeniul protectiei copilului, protectiei
persoanelor varstnice si persoanelor din familii defavorizate.
Sunt angajati un numar de 14 asistenti personali pentru
persoanele cu handicap, iar 7 din persoanele cu disabilitati
incaseaza indemnizatia speciala.
Se acorda ajutoare sociale conform Legii nr. 416/ 2001
unui numar de 54 familii, au fost angajate ,.
In general situatia socio – economica este buna , dar
pentru a infaptui toate actiunile care ar duce la un nivel mai ridicat
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al vietii in comunitate este necesar sa se depuna eforturi
deosebite pe toate planurile.
SCURT ISTORIC
Conform documentelor, satul Trifeşti exista încă din
vremea domnitorului Alexandru cel Bun, care “îl miluieşte pe
boierul său Nicula la 4 august 1400 cu un sat al lui Berea uric cu
tot venitul”. După moartea boierului Nicula, satul rămâne fiicei
sale Grada, care îl cedează surorii sale Cerna la data de 8 august
1461: a dat Grada şi nepoţii ei surorii Cerna, din vislujenia tatălui
lor, un sat pe Pârâul Negru, anume Miculeşti, unde casa tatălui
lor, Nicola, şi a treia parte din de pe Moldova. Istoricii s-au
întrebat cum s-a ajuns de la Nicula la satul cu numele Miculeşti.
M. Costăchescu dă următoarea explicaţie: ”cancelaria
vremii maghiariza numele Romăneşti. Nicola se numea şi Micul
după moda ungurească, de unde satul Miculeşti. Alături era şi
forma Niculeşti.”
În acea perioadă satul era situat pe valea
Moldovei, dar din mai multe motive, locuitorii au fost nevoiţi să se
mute pe terasa din dreapta râului Moldova. Astăzi locul unde a
fost prima dată satul se numeşte “ În Silişte”. Nu se ştie în ce
împrejurări satul şi-a schimbat denumirea în Trifeşti. Probabil a
devenit moşia unui boier Trifescu. Este sigur că satul Niculeşti
sau Miculeşti este acelaşi cu satul Trifeşti. Pe spatele
documentului din 8 august 1461 este o însemnare: “Miculeşti pe
Pârâul Negru şi a treia parte la vadul de la Moldova care se
numeşte acum Trifeşti”.
Prima apariţie a numelui “Trifeşti” este consemnată la 21
ianuarie 1588, într-un zapis de vânzare, când Grigore cumpără
cu 75 de zloţi părţile de sat ale feciorului Stancăi din Roşiori. Apar
ca martori Crimăţui şi Tolea din Trifeşti.Un document care vine
în sprijinul acestei afirmaţii este cel prin care Alexandru Iliaş
voievod întăreşte la 2 noiembrie 1632 boierului său Dumitru
Buhuş logofăt al treilea „satul Niculeşti, ce se numeşte Trifeştii
cu iaz şi cu mori la Pârâul Negru”. Dumitru Buhuş a murit la 1648,
el fiind mare vistier în vremea lui Vasile Lupu. Conform istoricului
D. Ciurea, la 1675 satul Trifeşti făcea parte din ocolul cetăţii
Târgu Neamţ. Este posibil, dacă avem în vedere că în ianuarie
1675 Dumitraşco Cantacuzino Vodă trimite o carte pârcălabilor
de Neamţ, prin care îi informează că s-au plâns “oamenii din
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satele domniei mele Trifeşti pre voi zicând cum mergeţi cu gloata
de descălecaţi acolo şi le faceţi multe cheltuiale şi asupriale şi e
săraci de nu pot birui să plătească dabilele împărăteşti”
Nu se ştie cât timp satul Trifeşti a făcut parte din ocolul
cetăţii Târgului Neamţ, dar la 17 aprilie 1742 era proprietatea
banului Aristarho, la fel la 12 aprilie 1751, Aristarho ajungând
între timp vel spătar.
Informaţii despre satul Trifeşti aflăm şi din documentele
realizate în timpul domniei lui Matei Ghica Vodă. Domnitorul
arăta la 5 septembrie 1754 că Aristarho Hrisosculeu vel vistiernic
a cerut să se aleagă „driapte ocini şi moşii ce are di pre moşul
dumisali răpousatul Duca Vodă bătrânul, anume satul Trifeşti, cu
toate alte hotară ca sânt la ţinutul Neamţului, unde iaste aşăzăria
dumisale.”
Din recensămâmintele populaţiei realizate în anii 1772,
1773 şi 1774, satul Trifeşti, ţinutul Neamţ-Bistriţa, aflăm că moşia
aparţinea banului Nicolae Ruset şi că existau 102 case, aici
având înţelesul de capi de familie. Tot din documentele vremii,
aflăm că la mijlocul sec. al XVIII-lea, moşia Trifeşti a fost cedată
pe datorie lui Grigore al III-lea Alexandru Ghica, domn al
Moldovei (1764 – 1767 şi 1774 – 1777). După uciderea acestuia,
moşia Trifeşti a fost scoasă la mezat de către turci, iar la 6
februarie 1780 este cumpărată de Constantin Balş cu 14.550 lei,
acesta obţinând întăritura sultanului. Balş, noul stăpân al satului,
devenit vel logofăt de Ţara de Jos, zideşte (1798) aici o biserică
din piatră, în care se prăzmuieşte hramul Sfântului Ierarh
Nicolae, fiind terminată la 15 august 1799. Tot el termină şi
conacul început de Ghica lângă biserică, pe malul iazului. Din
păcate ruinele conacului s-au păstrat până în 1973, planul
acestei clădiri aflându-se la Arhivele Statului Piatra
Neamţ. Constantin Balş a arendat moşia Trifeşti sărdarului
Gheorghe Calinos, care renunţă la 18 februarie 1818 la
contractul de arendă. Acesta revine asupra deciziei pentru că în
1821 tot el este arendaşul moşiei.
În 1820, pe asamblu, populaţia satului Trifeşti a crescut,
ajungând la 274 capi de familie. Din documentele istoricului
Teodor Codrescu, aflăm că logofătul Constantin Balş adunase o
avere apreciabilă, pe care a împărţit-o copiilor săi, moşia Trifeşti
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revenindu-i fiului său, Costachi. Acesta era dator “a purta de grijă
pentru biserica din Trifeşti.”
Biserica este situată în centrul satului. Inscripţia realizată
deasupra uşii de la pridvor atestă că a fost construită de
Constantin Balş şi soţia lui Ancuţa.”Acest sfânt şi Dumnezeu
locaş unde se cinsteşte şi se prăzmuieşte hramul Sfântului Ierarh
Nicolae s-a zidit din temelie şi până s-a săvârşit cu toate cele
trebuitoare cu cheltuiala dumisale Constantin Balş, vel logofăt de
Ţara de Jos, fiul răposatului Lupu Balş vel logofăt, şi a iubitei soţii
Dumisale Ancuţa fiica răposatului Constantin Catargiu biv vel
logofăt care s-a gătit la anul 1799 august 15 spre veşnica
pomenire şi dorita mântuire a sufletelor Dumnialor sale şi tot
neamul”. În acest sfânt lăcaş de cult se păstrează Sfânta icoană
făcătoare de minuni a Maicii Domnului îmbrăcată în argint de
către Iordache Rusit la 20 iunie 1820.
Tradiţia locală spune că icoana a fost găsită în albia râului
Moldova, de către un cioban. Astăzi în timp de secetă, preoţii
merg cu icoana pe câmp, iar aceasta aduce ploaie. La cererea
locuitorilor din alte sate, preotul merge cu icoana prin părţile lor.
De exemplu, la 4 mai 1920 preotul din Trifeşti este învoit de
Episcopia Romanului să meargă cu icoana prin tot judeţul. A fost
la Cotu-Vameş, Sagna, Butnăreşti, Unceşti, Bârjoveni,
Dumeşti(Vaslui). În mica bibliotecă parohială se păstrează cărţi
bisericeşti de o mare valoare documentară: Vieţile sfinţilor(din
luna aprilie 1712), Evanghelia de
la Iaşi (1762), Antologhian(1767),
Pidalion(1814), Tipicul Sfântului
Sava(1816).
Elementele de istorie ale
satului trifeştean au un rol
important
în
cunoaşterea
înţelegerii
evenimentelor,
proceselor şi fenomenelor istorice, nu doar la nivel local, ci şi la
nivel naţional.
Astfel documentele vremii menţionează faptul că ţăranii
din Trifeşti au avut prilejul să-şi exprime opiniile în anul 1857, în
privinţa actului unirii, prin delegatul lor în Divanul ad-hoc de la
Iaşi, ţăranul clăcaş Ion. V. Levărdă.
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În documente se arată că imediat după înfăptuirea actului
de la 24 ianuarie 1859, locuinţa acestui deputat în Divanul adhoc a reprezentat locul manifestării bucuriei tuturor locuitorilor din
Trifeşti, aceasta demonstrând respectul consătenilor lui. De
asemenea,trebuie să menţionăm că prima şcoală a fost
construită în timpul domniei lui Al. I. Cuza, în anul
1865. Grăitoare sunt şi documentele de la începutul sec. al XXlea, care prezintă răscoala ţăranilor din Trifeşti de la 1907. După
cum menţiona ziarul „Universul” din 13 martie 1907, obiectivul
ţăranilor din sat era să distrugă “condicele de
învoieli”19 Trifeştenii au participat şi la cele două războaie
mondiale, numele eroilor satului fiind scrise pe placa de pe
monumentul din faţa şcolii generale Trifeşti, respectiv pe
monumentul
din
faţa
Consiliului
localităţii
Trifeşti.
SATUL SOFROCEȘTI
Locul de baștină al poetului,prozatorului și publicistului
GHEORGHE ANDREI NEAGU, este satul Sofrocești,comuna
Trifești, județul Neamț. Rostește cu mândrie numele satului natal,
deși din 1968, acest sat nu mai figurează pe harta județului,fiind
asimilat de satul Trifești, sat reședință de comună.
În anii 1984-1985, s-a descoperit la Arhivele Statului din
Iași, un ,,URIC”,ce datează din anul 7125(1617), martie 18, dat
de Radu Vodă Mihnii. Acest uric apare în ,,DOCUMENTE
PRIVIND ISTORIA ROMÂNIEI, MOLDOVA VOL.IV(16161620),Ed. Academiei R.P.R.1956,pag.190.
Iată ce precizează acest document:
.,,Semni facim cu această carte a nastră tuturor cini pe dănsa a
cini va audzi. Adică a cinsti adevărate slugi a noastre, Părascu
Bașotă cămărașcul și Simion feciorul Cărstanii și marica, fată a
lui Anton și cu alte rude a lor, toși nepoții lui Crăciun aprodul și
așișderile sămințiile lor și Tomșe și cu alte săminții a lor…și
așișdirile Steful Soldan iarși sămințielor și așișdirili Alicsa și Trifen
și Ion Beleiu și Neacșe iarăși cu ruda lor toți nepoții lui Crăciun
aprodul și a Mrinii și a Stanii, toți nepoții lui Vlad Sofrac și a Moldii,
milostivitu-m-am întărit lor dela noi întra-a noastră țară a
Moldovei cu a lor driaptă ocină și moșie din dires ce-au avut de
la moșul lor Vlad Sofrac și de la strămoșul lor Molda, dela
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bătrânul Alicsandru Vodă, un sat anume Sofrăceștii și cu hălăștiu
și cu moară în Valea Niagră și iaste în ținutul Niamțului.
Pentru aceia, aceasta ci mai sus să scrie,satul Ciofrăceștii și
cu hăleștiu și cu moară pe Valea Neagră, ca să le fie acestora ce
mai sus se pomenescu, niepoți și strănepoți lui Vlad Sofrac și
Moldii și de la noi uric și moșie și întăriturăm cu tot vinitul,și
copiilor lor și nepoților și a sămințiilor lor ș-a tuată ruda lor cini sar alegi lor mai aproapi,nirșiit și niclăit în veci. Iar hotarele acesta
de mai sus scris satul Sofrăceștii și cu hălișteu și moară în Valia
Niagră, ca să fie toate părțile pe a lor bătrîne hotară, pe unde de
veci îmblat”.
Satul Sofrăcești se face cunoscut în toată țara Moldovei,
atunci când țăranul clăcaș Ioan V. Levărdă(zis Copol) participă
la mișcările pentru Unire(1857),ca apoi să fie ales în Divanul AdHoc alături de legendarul Ioan Roată.
Documentele vremii menționează că imediat după
înfăptuirea actului de la 24 ianuarie 1859,locuința acestui țăran
clăcaș din Sofrocești, a fost locul de adunare unde sătenii din
Trifești și Sofrocești au încins hora unirii. Aceasta a demonstrat
că Ioan V. Levărdă era stimat și respectat de concetățenii săi.
După 90 ani de la Unire se înregistrează nașterea lui
Gheorghe Neagu(1949),primul dintre cei doi copii ai familiei
Neagu Andrei și Neagu Verginia. La vârsta de 10 ani, participă
la un moment deosebit de important din viața lui de școlar. Se
împlinea un secol de la Unire.
Chiar în ziua de 24 ianuarie 1959, în curtea Școlii Primare
din Sofrocești, se dezvelește un obelisc în memoria țăranului
deputat în divanul ad-hoc I.V.Levărdă.
Elevul din clasa a IV-a Neagu A. Gheorghe este prim
recitator și dansator. Recită două poezii printre care și ,,Doina”
lui George Coșbuc.Acest moment din copilărie l-a marcat pe
viață. Când va pleca în armată, în drum spre autobuz se oprește
pe la școală să mai vadă monumentul. Acest moment este redat
în romanul,,Arme și lopeți,,. Iată acest fragment: ,,Cu valiza de
lemn vopsită în gri de nașul lui,fratele cel mai mare al
Șoicanilor,Mitiță trecu pe la făntăna lui Tudor,spre aleea de tei,ce
străjuia intrarea fostului conac boieresc,în prezent sediul
Ceapeului,al grajdurilor de vite și al grădiniței de unde fugise de
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teama unui căine. Se uita cu dragoste la castelul de apă, scund
și bondoc,în care intrase de atâtea ori și tot de atâtea ori fusese
fugărit de Costică a lui Ilie, apoi casa pitică a lui Haidău și se
îndreptă spre Școala Primară. Deschise poarta și-l zări pe moș
Petrică Murguleț, omul de serviciu,trebăluind ca de obicei, cu
noaptea în cap.
-Ai venit să te mai uiți la monument? Îl luă acesta mai
înainte de a-i răspunde la binețe.
-Tot n-ai uitat bădie?! Se miră Mitiță.
-Apăi cum o să te uit dragul moșului.Câți copchii a
avut Andrei Șoican la școala asta? și câți au fost ca Mitiță? Îl
măguli moșul. Ei, da ia spune, pe unde mai ești și unde te duci?
-Păi,la armată…
-Ia te uită! Deci așa…Ți-a venit rândul care va să zică,
zise bătrânul îngrijitor îndreptându-și pentru o clipă spinarea,
pentru ca mai apoi s-o ia către căminul cultural,,
(Ghe.A.Neagu,-Arme și lopeți-p.8-9).
Extrase din din documente diferite,
Bibliotecar, Popa Elena Vasilica
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COMUNA ZĂNEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Elena Cotuna, bibliotecar
Sate componente, denumiri şi evoluţii teritorial –
administrative Din punct de vedere administrativ, comuna
Zănești este formată din satele Zănești și Traian.
Una din cele mai vechi cercetări statistice privitoare la
populația și structura teritorial-administrativă a ținutului istoric al
Moldovei – e vorba de „Catagrafia (adică recensământul sau
inventarul) din 1774”, amplă cercetare de teren realizată după
războiul ruso-turc din 1768-1774 – prezintă Zăneștii și Brășăuții
ca fiind, pe atunci, „cotune” din satul Roznov. Acesta făcea parte
– alături de satele Podoleni, Iapa, Calul, Hărlicești, Troița,
Bodești (ale lui Șerban Buhuș), Ceolpanu, Runcu, Siliștea,
Buciulești, Gârleni, Mogoșești, Goșmani și Români – din Ocolul
Bistriței, ce era aparținător Ținutului Neamț.
Roznovul, dimpreună cu Zăneștii și Brășăuții, aveau pe
atunci „toată suma caselor” în număr de 349 (40 de case erau
totuși pustii, iar birnicii se ridicau la 234 capi de familie). Zăneștii
(59 de case) sunt menționați ca aparținând Mănăstirii Tazlău, iar
Brășăuții (132 de case) – Mănăstirii Bistrița și avem atestate
multe nume de familie, din care pe unele le întâlnim și astăzi în
Zănești: Blaga, Bursuc, Căldare, Corchez, Cumpătă, Dănilă,
Găucan, Grigoraș, Maftei, Mereuță, Munteanu, Nechita,
Nedelcu, Plăcintă, Stanciu, Șerban, Ungureanu, Ursu.
Catagrafia efectuată apoi în 1845 prezintă localitatea
Zănești, împreună cu Chintinici, Slobozia, Ivănești și Săvinești,
fiind tot cotune ale Roznovului.
„Dicționarul geografic al județului Neamț (la anul 1880)”,
realizat de Constantin D. Gheorghiu și apărut în 1885,
consemnează: „ZĂNEȘTI, com. rurală, în plasa Bistrița, între
com. Roznov, Mărgineni, Podoleni și Mastacăn. Este formată din
satele Zănești, Faurii de Sus, Faurii de Jos și Traian (de la 1883
încoace), având o populație de 2038 suflete sau 430 de familii.”
Apoi satul Faur a fost desființat și înglobat în Zănești.
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După 1900 și în perioada interbelică, comuna Zănești a
făcut parte din județul Neamț, plasa Bistrița; între anii 1950-1964
a făcut parte din raionul Buhuși, iar între anii 1965-1968 a făcut
parte din raionul Piatra-Neamț, regiunea Bacău. Odată cu
reînființarea județului Neamț în anul 1968, Zănești aparține din
nou acestei unități teritorial-administrative.
2. Așezare geografică, originea denumirii, alte elemente de
toponimie și principalele vecinătăți
Comuna Zănești este situată în partea de Nord-Est a țării și este
amplasată în sudul județului Neamț, la întretăierea paralelei
46°50´ latitudine nordică cu meridianul 26°35´ latitudine estică.
Localitatea ocupă o poziție centrală în depresiunea CracăuBistrița, fiind situată imediat în aval de confluența celor două
râuri.
Satul Zănești este așezat, în cea mai mare parte a sa, pe
terasa de 10 m a râului Bistrița, între calea ferată Bacău-Bicaz și
partea frontală a acestei terase, pe de-o parte și alta a arterei DN
15, ce leagă Bacăul de Piatra Neamț.
Satul Traian este amplasat între râul Bahna și cornișa
terasei de 30 m a râului Bistrița. Situat la distanță de 3 km de
centrul comunei, el este un sat compact, având un drum principal
ce-i asigură legătura cu satul Zănești, precum și cu alte străzi
paralele, în număr de patru, mai late și pietruite.
Numele reședinței de comună se leagă o minunată
legendă – mărturie de poveste a vremurilor de odinioară- iar
numele celui de-al doilea sat, înființat în 1879, din strămutați și
însurăței, face trimitere – prin evocarea celebrului împărat roman
Traian – la binecunoscuta origine istorică a poporului român.
Orașele mai apropiate de comună sunt: Roznov – 5 km, Buhuși
– 16 km, Piatra Neamț – 20 km și Bacău – 40 km.
Limitele teritoriului comunei sunt date la N-V de râul
Cracău și de o linie convențională care se continuă spre nord și
care constituie granița cu orașul Roznov; la N-E și E, limita
urmează linia dealului Nedeia, care constituie granița cu
localitatea Mărgineni iar la sud începând cu valea Colacului și
până la albia minoră a râului Bistrița, este limita convențională ce
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reprezintă granița cu localitatea Podoleni; spre S-V, râul Bistrița
constituie limita dintre comunele Zănești și Borlești.
Comuna este o așezare de tip „adunat”, alungită de-a
lungul DN 15 și a căii ferate Bacău-Bicaz.
3. Mediul geografic natural (relief, climă, ape, vegetație, faună)
Pentru teritoriul comunei Zănești sunt reprezentative formele de
relief acumulative prezente în lunca văii Bistriței, având lățimi ce
variază între 300 și 1000 m. Terasa de 0,5-1 m apare sub forma
a numeroase grinduri cuprinse între brațele Bistriței și este
alcătuită din prundișuri și nisipuri, făcând parte din albia majoră
a râului menționat. Terasa de 1-2 m apare sub forma unor trepte
şi grinduri ce întovărăşesc albia şi este alcătuită din nisipuri şi
prundişuri de granulaţie variată. Terasa de 5-15 m are pe
teritoriul comunei înălţimea relativă de 10 m, podul acesteia fiind
foarte neted, iar fruntea abruptă. Această terasă este alcătuită
din prundişuri, ce reprezintă un amestec eterogen de nisip,
pietriş, bolovăniş cu elemente de şisturi cristaline. Pe această
terasă este construit canalul de aducţiune Bistriţa şi minihidrocentrala Zăneşti. Terasa de 35-40 m de pe stânga Bistriţei
are un strat de lut cu grosimea între 7-10 m, sub care urmează
prundişuri.
Comuna aparţine climatului de dealuri, cu o temperatură
medie între 7-10° C. Îngheţul apare în a doua parte a lunii
noiembrie şi ţine până în luna aprilie, iar ceaţa este un fenomen
frecvent, începând cu luna ianuarie. Precipitaţiile medii sunt de
aproximativ 649 ml/mp cu densitatea mai mare la începutul verii;
iarna cad precipitaţii sub formă de zăpadă, vântul suflând
preponderent dinspre partea de nord.
Resursele naturale sunt alcătuite din terenuri agrare şi
pajişti stepizate secundar, roci de construcţii (nisipuri, pietrişuri,
argile) şi apele de suprafaţă şi subterane din terasele râului
Bistriţa.
Teritoriul comunei este străbătut de o reţea hidrografică
relativ densă. Râul principal este Bistriţa. Acest afluent de ordinul
I al Siretului colectează, la rândul său, apele râului Cracău şi ale
altor râuri şi pâraie mai mici.
Bistriţa, unul din principalele râuri ale ţării, care izvorăşte
din munţii Rodnei, trece pe la marginea teritoriului comunei
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Zăneşti, fiind totodată şi limita administrativă ce o desparte,
înspre sud-est, de comuna Borleşti. Lungimea sa pe teritoriul
comunei este de 5,7 km şi cu lăţimea variind între 12 şi 14 m;
Bistrița se desparte în mai multe braţe, între care se formează
mai multe ostroave, mai mari şi mai mici. Adâncimea sa este în
general sub 1 m, dar în unele locuri depăşeşte această cotă.
Variaţiile de debit depind în mare măsură de cantitatea de apă
turbinată sau deversată din marele lac de la Bicaz (Lacul Izvorul
Muntelui) și din salba de lacuri ale microhidrocentralelor din
amonte.
Afluenţii săi de pe teritoriul comunei sunt: Bahna, Bahniţa,
Calniş, Cernuşca, Cracăul şi Nebuna.
Bahna - pârâu cu scurgere semipermanentă, afluent de ordinul
III, pe partea stângă a Bistriţei, curge pe teritoriul comunei pe o
lungime de aproximativ 5 km, primind și apele Băhniței, pârâu ce
are debit doar în perioadele cu precipitații abundente;
Calniş - pârâu cu scurgere semipermanentă, se formează prin
unirea a mai multor izvoare, din baza terasei de 35 m; curge pe
la sud de satul Traian şi are o lungime de circa 3 km;
Cernuşca - pârâu cu scurgere semipermanentă. Izvorăşte din
partea de SE a satului - zona Faur - şi are albia minoră;
Cracăul - râu cu scurgere semipermanentă, face hotarul între
Zăneşti şi Roznov, pe o lungime de 1 km pe direcţia nord-sud;
Nebuna - pârâu cu scurgere semipermanentă, care constituie
hotarul dintre comunele Zăneşti, Mărgineni şi Podoleni pe o
distanţă de 3,5 km;
Prin structura solului, comuna Zăneşti se încadrează în
zona de pădure, având soluri caracteristice acesteia: brune şi
cernoziomuri. Solurile care se întâlnesc aici, sunt aluviuni şi
soluri aluvionare slab dezvoltate, ori evoluate şi brune de pădure,
slab sau moderat podzolice. Suprafaţa cea mai mare a
terenurilor agricole (48 %) este ocupată cu soluri neutre, slab
alcaline, cu pH-ul mai mare de 6,4; 24 % din suprafaţă este
ocupat de soluri cu pH-ul cuprins între 5,5 şi 6,4; 28 % din
suprafaţă este ocupată cu soluri cu pH-ul mai mic de 5,5. Ca
urmare a acestor tipuri de sol, mai puțin fertile, productivitatea
agricolă la nivel de comună este medie.
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Vegetaţia aparţine zonei de pădure. Omul, prin acţiunea
sa continuă și de multe ori, total nechibzuită, a modificat mult
compoziţia şi răspândirea vegetaţiei. Astfel, vegetaţia lemnoasă
din lunca Bistriţei şi suprafeţe mari ocupate de pajiştile naturale
au fost distruse. În comună se găsesc mari formaţiuni de
vegetaţie lemnoasă şi ierboasă, iar în cadrul acestor formaţiuni
se întâlnesc următoarele tipuri de vegetaţie:
- vegetaţie lemnoasă - vegetaţia de luncă (cătinişurile,
sălciişurile);
- vegetaţia ierboasă - vegetaţia pajiştilor (păşuni, fâneţe);
- vegetaţia de mlaştină (trestie, papură, stânjenei de papură);
- vegetaţia ruderală, ce se dezvoltă pe terenurile influenţate
direct sau indirect de activitatea omului, pe marginea drumului
(traista ciobanului, rapiţă, păpădie, troscot, volbură);
- vegetaţia segetală, se dezvoltă pe terenurile agricole - buruieni
(nemţişor, pălămidă, ştir, cicoare, lobodă).
Poluarea apelor Bistriţei, datorită deversării deșeurilor
provenite de la populație a dus la scăderea florei şi faunei - în
special a peştilor. Rămâne de văzut dacă atât diminuarea
regimului industrial al zonei din amonte, cât și evoluțiile din plan
mental și comportamental ale populației – în contextul promovării
tot mai active a educației și practicilor ecologice – vor avea rapide
urmări benefice, pe arii cât mai largi. Fiind așezată într-o zonă de
dealuri neîmpădurite, resursele faunei sălbatice sunt și ele foarte
limitate: iepuri și vulpi se mai găsesc încă, dar lupii și urșii nici
măcar pe la stâni nu se mai arată.
4. Dotări și utilităţi publice
Comuna Zăneşti a fost electrificată începând cu anul
1950, operațiune complet încheiată în prezent. Alimentarea cu
apă potabilă, în rețea edilitară, este realizată, în proporție de
80%. Autoritățile locale fac demersuri pentru ca toți cetățenii
comunei să fie racordați la rețeaua de apă potabilă, obiectiv
prioritar administrativ. În anii 1985-86, au apărut primele pompe
stradale, de-a lungul principalei artere ce străbate comuna (DN
15), iar în 2004, printr-un proiect SAPARD, a fost realizată
captarea a șase izvoare de sub dealul Traian, asigurînd
nesesarul de apă potabilă pentru locuitorii satului Traian.
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Localnicii din Zănești sunt racordați la rețeaua gestionată de
Compania Județeană APA SERV, care asigură servicii de
furnizare a apei potabile.
În privința canalizării, există încă doar o canalizare
pluvială de suprafață (șanțuri pe marginea drumurilor, dar nu
întotdeauna pregătite și întreținute să preia complet debitele
ploilor), iar pentru o rețea de canalizare pentru evacuarea apelor
și substanțelor reziduale la nivel de comună autoritățile locale au
început demersurile.
Proiectul Major „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”, reprezintă primul pas din
măsurile cuprinse în Master Planul privind dezvoltarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ. Sectorul
tratat de proiect este Mediul, partea de captare, tratare, transport
şi distribuţie a apei potabile şi de colectare şi tratare a apelor
uzate.
Contractul ,,Alimentare cu apă și rețele de canalizare în
aglomerarea Săvinești-Roznov” prevede construirea unui
colector general nou, incluzând şi o staţie de pompare ape uzate,
ce străbate localităţile Zăneşti şi Podoleni cu descărcare în noua
staţie de epurare ce va fi construită în vecinătatea C.H. Costişa.
5. Mijloace şi căi de transport
Bineînțeles, mijloacele tradiționale de transport au fost și
în Zănești carele cu boi și căruțele cu un cal și cu doi cai, dar anii
modernizării socialiste – și mai ales ai colectivizării – au însemnat
o dramatică reducere a numărului de animale personale, caii fiind
chiar sacrificați pe atunci în proporție de masă.
Căile de transport sunt în principal două: transport rutier
(DN - 15) şi cea de transport feroviar (Bicaz - Bacău). Dacă
drumul dintre Bacău și Piatra Neamț are o vechime deosebită,
fiind bătătorit de copitele cailor și celorlalte animale de povară
secole de-a rândul, calea ferată Bacău - Piatra Neamț datează
de la sfârșitul veacului 19. Ea a fost construită prin investiții ale
statului, mai întâi ca linie îngustă, și dată astfel în circulație la 15
februarie 1885, în baza Legii din 15 mai 1882; a fost
subvenționată timp de zece ani de către județ, cu câte 20.952 lei
anual. Lucrările pentru lărgirea ei au început în anul 1891 şi a
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fost dată în funcţiune la 17 septembrie 1892. A urmat realizarea
prelungirii Piatra Neamț – Bicaz, ce a fost dată în funcțiune la 31
decembrie 1951. Și astfel, trenul s-a impus mult timp ca un mijloc
de transport facil și eficient pe Valea Bistriței.
În perioada 1930 – 1939, s-au construit de către Primăria
comunei 10 podeţe de lemn, iar drumurile comunale însumau
16,20 km. În 1940 erau începute lucrările la Şoseaua Naţională
nr. 15, Bacău - Piatra Neamţ, construindu-se 6,8 km şosea,
lucrarea fiind evaluată la 7.776.000 lei; în aceeaşi perioadă s-au
construit şi 3 podeţe de beton care costau 966.000 lei.
Zănești fiind o comună situată la drum național, a
beneficiat după anii 1950 și de facilitățile transportului în comun
auto, pe aici trecând trasee ale fostei R.A.T.A. (Regia Autonomă
de Transporturi Auto), instituție intrată și ea în viața și în vorbirea
curentă a oamenilor, care, firește, mergeau și ei la Piatra Neamț,
Bacău, Buhuși și în alte localități „cu rata”, iar apoi „cu irta”
(potrivit inițialelor Întreprinderii Regionale de Transporturi Auto –
I.R.T.A.). Costul actual al transportului în comun până la
reședința județului este de 5 RON.
6. Poştă şi telecomunicaţii
Curând după Primul Război Mondial, în 1920, la Primăria
comunei Zăneşti, s-a instalat primul post telefonic. După aproape
40 de ani, în anul 1958, 6.800 m de fir telefonic din sârmă
galvanizată, au fost instalați pe stâlpii P.T.T., înșirați din satul
Zăneşti, începând de la Cracău, până la hotarul cu localitatea
Podoleni, facilitând dezvoltarea comunicațiilor în zonă. Mai nou,
sistemul de telefonie a fost modernizat prin montarea, în anul
2000, a unei centrale ALCATEL, ce a sporit substanțial numărul
abonaților. Actualmente, în comuna Zănești sunt 720 de posturi
telefonice (Zănești - 530, Traian - 190). Nu este de neglijat însă
avântul considerabil al telefoniei mobile, devenite o alternativă tot
mai accesibilă și tentantă în ultimii ani.
În 1956 s-a înfiinţat și oficiul local de poştă, cu diriginte
venit atunci de la Roznov, în persoana domnului Jenică Mereuţă.
Păstrat și astăzi în memoria localnicilor, acesta a fost urmat în
funcție mai întâi de zăneșteanul Fabian Stanciu, iar din 1998,
anul pensionării sale, de Gheorghe Bran de la Slobozia, Roznov
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și mai apoi, din anul 2005, de Venera Caia, din Piatra Neamț,
până în anul 2011. Din anul 2012, Oficiul poștal Zănești s-a
transformat în Ghișeu poștal, ca urmare a desființării postului de
diriginte de poștă. În prezent, factorii poștali, care își desfășoară
activitatea cu dăruire și abnegație, sunt: Chirița Elena - oficiant
birou, Popa Daniela, Șandor Liviu și Andronache Daniela.
7. Atestare documentară și scurt istoric al localităților
componente
În cea mai mare parte, viaţa preistorică este o taină a
trecutului. Ceea ce s-a petrecut în acele timpuri îndepărtate, în
lipsa unor mărturii scrise rămâne în mare parte o enigmă. În traiul
lor simplu şi greu, oamenii dintâi ai pământului, nu au năzuit ca
faptele lor să devină nemuritoare. Însă omul modern, doritor să
ştie tot ce a fost, s-a luptat cu adâncurile pământului, să-i smulgă
tot mai multe din tainele sale, învăluite în mantia groasă a uitării.
Arheologii au reuşit adesea să dezgroape şi să aducă la lumină
vestigii de viaţă preistorică, pe care o reconstituie cu greutate şii stabilesc vârsta şi gradul de civilizaţie (paleolitic, neolitic,
eneolitic, daco-getic şi apoi daco-roman). Le sunt de mare folos
resturile materiale, precum: unelte, arme, obiecte ceramice,
vase, obiecte de podoabă şi de cult, confecţionate din piatră, os,
lut ars şi mai târziu din metale. Cu ajutorul acestor vestigii, care
au ajuns până la noi cu toate vitregiile vremurilor, ale distrugerilor
săvârşite de năvălitori, ale incendiilor şi calamităţilor naturale,
oamenii de ştiinţă caută să restituie viaţa neştiută a oamenilor din
trecut. Şi teritoriul comunei Zăneşti a fost locuit din cele mai vechi
timpuri de creatorii şi viețuitorii perioadei neolitice „Cucuteni”,
acum peste 6.500 de ani.
Descoperirea întâmplătoare a unor obiecte de interes
naţional, a atras imediat atenţia celor interesaţi, ducând la
investigaţii de durată în satul Traian, la Dealul Viei şi Dealul
Fântânilor. Primele săpături arheologice în satul Traian le-a
efectuat încă din 1951, în zona numită Dealul Viei, preotul
Constantin Mătasă, fondatorul Muzeului de Istorie din Piatra
Neamţ. Ulterior, ca membru al colectivului de arheologi aflați pe
șantierul Traian - Dealul Fântânilor, preotul Constantin Mătasă a
condus personal, până în anul 1954, lucrările sectorului Dealul
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Viei al acestui şantier arheologic, ce a scos la iveală importante
mărturii ale trecutului (în principal, vase de lut ars, unelte agricole
și obiecte de uz casnic).
Din 1956, săpăturile au fost efectuate de un colectiv al
Institutului de Arheologie al Academiei Române şi au continuat,
cu unele întreruperi, până în 1961. Acest colectiv a fost condus
de profesorul Vladimir Dumitrescu şi soţia sa, Hortensia
Dumitrescu, între comunicările privind rezultatele cercetărilor de
teren de la noi aflându-se și studiul „Șantierul arheologic Traian”,
publicat de Hortensia Dumitrescu în volumul V (1959) al
importantei serii de studii și comunicări de profil intitulate
„Materiale și cercetări arheologice.”
Despre importanţa obiectelor găsite în urma acestor
săpături, a scris și istoricul american Paul MacKendric, în
lucrarea „Dacian Stones Speak” („Pietrele dacilor vorbesc”).
Apărută mai întâi în 1975, sub egida Universității Carolina de
Nord (S.U.A.), iar în 1978 și în traducere românească, cartea lui
MacKendric face referiri la arta olăritului din acea perioadă și
amintește de frumoasele motive ornamentale ce apar „pe gâtul
unui vas din cultura Cucuteni, provenind din satul Traian (județul
Neamț)”, mărturiile foto întărind opiniile specialistului american.
Multe din materialele arheologice descoperite aici se află în
Capitală, la Muzeul de Istorie al României precum și la Piatra
Neamț, în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, situat lângă Turnul
și Biserica lui Ștefan cel Mare (Catedrala Domnească „Sf. Ioan”).
*
Este acum îndeobște cunoscut faptul că triburile neoeneolitice şi-au întemeiat aşezări mai întotdeauna pe cursul
apelor - fie în văile, fie pe terasele acestora, în preajma unor
bogate izvoare, pe grinduri sau ostroave (deci, fără excepţie,
lângă o sursă de apă). Până în prezent, pentru prima faza a
acestei culturi - Precucuteni I - aşezările cunoscute sunt puţine,
între cele sigure fiind și cele de la Traian (punctul Dealul Viei),
Borlești și Eresteghin, din jud. Covasna.
Unele așezări de acest gen erau situate pe terase. Aceea
de la Traian - Dealul Viei (care continuă să fie impropriu numită
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de către unii cercetători „Zăneşti”) se afla pe botul unei terase
mijlocii a Bistriţei, la poalele căreia curge pârâul Bahna, abundent
alimentat de bogate izvoare situate tot la baza terasei. Nu sunt
cunoscute deocamdată aşezări de alt tip, dar, dat fiind numărul
extrem de redus al staţiunilor Precucuteni I semnalate până la
această dată, cercetările viitoare ne pot rezerva suficiente
surprize. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în faza Precucuteni II,
varietatea locurilor alese pentru aşezări este și mai diversificată.
Încă înainte ca faza Precucuteni I să-şi fi încheiat evoluţia şi
locuirea de la Traian - Dealul Viei să se fi terminat, anumite
grupuri precucuteniene au întemeiat, la o mică distanţă de Piatra
Neamţ, aşezarea de la Izvoare, a cărei evoluţie se desfăşoară
însă de-a lungul fazelor următoare, (II şi III) ale culturii
Precucuteni.
Se constată, deci, pentru ultimele două faze ale culturii
Precucuteni (dar nu sunt excluse nici pentru prima), o mare
varietate de tipuri de aşezări. Se pare că poziţia dominantă, pe
vârf de deal ori munte (deci mai uşor de apărat), nu devenise
încă una din condiţiile majore în alegerea locului pentru
întemeierea unei aşezări.
Până a nu fi semnalat şanţul împrejmuitor de la Vădastra
(jud. Gorj), cea mai veche lucrare neolitică de apărare cunoscută
pe teritoriul României era aceea de la Traian - Dealul Viei. Dacă
despre șanțul de la Vădastra se considera că a avut un rol
asemănător unui gard care împiedica fuga animalelor domestice
și intrarea celor sălbatice, la fel trebuie să fi stat lucrurile și în
privința șanțului de apărarea de la Dealul Viei.
Acesta a fost săpat începând puţin deasupra nivelului de
bază al stratului de pământ cafeniu închis, în care se află şi
depunerile neolitice. Deci operaţia a fost executată curând după
întemeierea aşezării sau chiar în primele momente ale locuirii
acesteia. Lărgimea gurii șanțului variază între 4-5 m, în profil are
o formă relativ triunghiulară cu fundul de cele mai multe ori
rotunjit, uneori ascuţit. Adâncimea șanțului variază între 1,502,50 m, iar lungimea sa pare să fi fost de circa 300 m. Prin
săparea lui au fost deplasați aproape 1.500 mc de pământ, un
volum impresionant dacă avem în vedere uneltele cu care se
lucra la acea vreme.
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Cea mai mare parte a șanțului de apărare a fost treptat
umplută cu un pământ cafeniu închis, amestecat cu pietre, oase,
fragmente ceramice (în unele cazuri cu vase aproape întregi) și
chiar cu unelte întregi sau fragmente de unelte, rămase după
părăsirea așezării. Zona centrală a părții superioare a umpluturii
este constituită dintr-un pământ negricios, tasat, amestecat cu
pietre și puține cioburi.
Ea reprezintă o depunere destul de târzie, acumulată
după ce începuse să se formeze humusul actual. Reiese astfel
că umplerea şanţului de la Dealul - Viei s-a făcut treptat, de-a
lungul unei mari perioade de timp fără nicio intervenţie voită.
Fenomenul se explică prin faptul că botul acestei terase nu a mai
fost locuit în niciuna din perioadele posterioare culturii
Precucuteni I.
Reprezentările antropomorfe (prezentând deci oameni)
ce au fost pictate pe vasele ceramice de la Traian au dublu
caracter, de artă decorativă și de cult, ceea ce le conferă o
valoare sporită în cadrul elementelor constitutive ale culturii
„Cucuteni”. Mai mult, o îndelungă perioadă de timp, astfel de
reprezentări, ale unor siluete umane pictate pe vase de lut, au
fost găsite numai la Traian-Dealul Fântânilor. Ar fi greşit, dacă sar înţelege că săpăturile arheologice de la Traian - Dealul Viei şi
Dealul Fântânilor au scos la iveală numai fragmente şi vase de
ceramică.
S-au mai descoperit şi oase de animale sălbatice şi
domestice, şi piese din inventarul uneltelor de muncă, şi zeci de
râşniţe de piatră (fragmentare) şi obiecte de aramă. De altfel,
bibliografia de specialitate consemnează că atunci când s-au
descoperit locuințe, s-au găsit și vase de ofrandă, îngropate cu
prilejul ceremoniei desfășurate înainte de construcția acestora.
Din observațiile întreprinse la aceste locuințe, a rezultat că
podina celor ce nu aveau platformă era construită chiar pe solul
cafeniu-închis al epocii, bine bătătorit și prezentând numai pe
alocuri lutuiri intenționate.(Cf. Materiale și cercetări arheologice.
București, Editura Academiei Române, 1959, vol IV, p. 157)
Cercetătorii apreciază că faza Cucuteni se întinde pe o
perioadă apreciabilă de ani, dacă se ia în calcul grosimea
stratului de pământ în care s-au efectuat descoperirile care o
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atestă. Diversitatea uneltelor folosite de strămoşii cucutenieni ai
acestor locuri, ne fac să înţelegem că şi ocupaţiile lor erau
diverse. Bărbaţii se ocupau cu confecţionarea uneltelor,
construirea locuinţelor, vânătoarea, creşterea animalelor;
femeile se îndeletniceau cu ţesutul și cusutul, iar ocupaţia
comună era agricultura.
Cercetările arheologice de pe teritoriul comunei Zăneşti
nu au putut demonstra în mod cert continuitatea populaţiei în
această zonă. Cercetările arheologice de la Calu (Piatra
Şoimului) şi Cozla (în zona oraşului Piatra Neamţ), și cele din
fortificaţia de la Bâtca Doamnei au arătat însă cu prisosinţă acest
fapt, evidenţiind şi „întreruperi violente în secolul I d. Hr. şi la
începutul celui de-al doilea secol al vieţii acestor aşezări,
probabil în urma unor expediţii romane”. (Cf. N. Gostar, Cetățile
dacice în Moldova și cucerirea romană la nordul Dunării de Jos,
în Apulum, 1965, vol. V, p. 143).
La rândul lor, carpii, ca populaţie dacică stabilă, care a
locuit în secolul II-III d. Hr. în Podişul central moldovenesc, până
la Carpaţi, ne-au lăsat și ei semne ale civilizaţiei lor. Urmele
aşezărilor şi cimitirelor lor se găsesc peste tot pe teritoriul
actualei Moldove şi nu de mult timp, în anul 1992, o aşezare
carpică a fost descoperită chiar în curtea bisericii pe stil nou
„Sfântul Nicolae” din Zănești.
Faptul că această biserică, cel mai vechi lăcaş de cult al
comunei, se află amplasată pe acest loc, ne arată încă o dată,
că… nimic nu este întâmplător. Vestigiile descoperite în curtea
acestei biserici ne dezvăluie o continuitate de locuire de aproape
2000 de ani!...Materialul arheologic recuperat de aici este alcătuit
mai ales din ceramică cenuşie lucrată la roată, ornamentată cu
linii simple sau vălurite alternate cu porţiuni lustruite, brâie în
relief şi caneluri. S-au descoperit și mai multe tipuri de vase
specifice carpilor dintre care demne de remarcat sunt două
fructiere şi un vas cu orificii, care se deosebeşte de celelalte
vase de acest gen, prin modul original în care olarul l-a prelucrat,
în sensul că a fost confecţionat din două bucăţi, ulterior îmbinate.
Au fost scoase la lumină și fragmente de amfore romane, ceea
ce demonstrează legăturile comerciale pe care acești locuitori le
aveau și cu alte populații, mai îndepărtate. Tot aici, a fost
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descoperită ceramică din secolele IV-V şi un cimitir medieval
nedatat cu precizie până acum, dar vechi de cel puţin 400 de ani.
Gropile cu provizii, găsite în fiecare aşezare, pleava din lipitură,
plugurile de fier, secerile ca şi râşniţele primitive şi cele evoluate,
rotative de tip roman, descoperite la Slobozia, ca şi pe teritoriul
altor localităţi, dovedesc în mod cert, stadiul avansat al
agriculturii în secolul II-IV după Hristos, la populaţia carpică.
Deosebit de semnificativ este faptul că, în staţiunile arheologice
din secolul II-IV d. Hr. ale spaţiului răsăritean al Carpaţilor, s-au
găsit materiale care provin din lumea romană. Amforele,
amforetele, cănile din pastă fină, de culoare roşie, ceramica
provincială romană, întăresc ideea despre originea noastră
daco-romană. Relaţiile comerciale dintre daci şi romani se
desfăşurau fie prin schimb de mărfuri, fie prin dare de marfă
contra bani, numeroasele monede romane descoperite pe
teritoriul județului Neamț susținând o astfel de ipoteză. Şi la
Zăneşti, pe Dealul Viei, în cursul săpăturilor arheologice din
1951, s-a găsit un denar roman (monedă de argint) din epoca lui
Commodus.
Arheologii au scos la iveală, în multe dintre localităţi
învecinate comunei Zăneşti, „materiale” care vorbesc despre
continuitatea locuirii acestor ţinuturi, în ciuda vicisitudinilor
vremii. De altfel, și unele toponime de origine slavă, avându-și
originile în perioada migrațiilor și a conviețuirii temporare cu alte
populații, pot fi considerate dovezi ale acestei continuități:
Bahna - numele unui pârâu cu numeroase zone mlăştinoase,
este de origine slavă şi desemnează un teren cu exces de
umiditate, mlăştinos, acoperit de o vegetaţie care iubeşte apa;
Băhniţa - denumirea unui alt pârâu mai mic, care prezintă
caractere similare cu primul;
Bistriţa - numele celei mai importante ape curgătoare ce
trece și pe lângă Zănești - provine din slavonul „Bâstrăi” care
înseamnă „repede”. Prima atestare a numelui Bistriței o întâlnim
la cronicarul Miron Costin, în „Cronica Polonă”, 1677 şi „Poema
Polonă” (versuri, 1684), el precizând că numele acestui râu a fost
în vechime latinesc şi nu slavon, anume: „Repedea”. „Însă acum
- zice cronicarul - râului Repedea i-au schimbat numele rutenii lui
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Bogdan, din Pocuţia, spunându-i Bistriţa”. Din alte documente,
aflăm că pe o porţiune de vreo zece kilometri, dincolo de Dorna,
râul s-a numit „Steaza”; (cuvânt de origine traco-dacă, ce
denumeşte o apă curgătoare trecând printr-un teren stâncos - un
fel de chei);
Cernuşca - denumirea unui mic pârâu care, în urma averselor,
colectează aluviuni şi rămăşiţe de sol arabil, apa capătând o
culoare închisă ( slavonul „Ciornâi” = negru);
Corhana - denumirea unor cornişe sau pante de terasă (Corhana
Traian şi Corhana Fauri); în ucraineană, kurhan înseamnă
coastă râpoasă. Denumirea ar putea să sugereze şi operaţia de
corhănit, de deplasare a buştenilor pe pante înclinate, ca
ocupaţie de bază a locuitorilor, din timpul când pe aceste locuri
existau și păduri;
Fauri - denumirea unei părți a comunei, citată ca sat de sine
stătător în trecut, apare și într-un act de danie făcut de Ştefan cel
Mare; provine
din latinescul faber, fabri care înseamnă
meșteșugar și se referă, evident, la ocupaţia de bază a multor
locuitori din acel sat, aflat în vecinătatea căii de acces spre
Podoleni și având posibilitatea să asigure multe servicii de profil
(potcovării, rotării);
Pe lângă agricultură și - probabil - într-o anumită măsură,
vânătoarea, pescuitul și creșterea albinelor erau de asemenea
importante ocupații și surse de hrană. Alte documente atestă,
cum e și firesc, că o altă ocupație a bărbaților era plutăritul pe
Bistrița, de la Vatra Dornei până la Galați.
Locuinţele mici și nefinisate, aspectul primitiv al unei mari
părţi din inventarul ceramic, lipsa uneltelor de metal și a
podoabelor, raritatea produselor venite pe calea schimburilor, ca
și întregul ansamblu al descoperirilor privind epoca prefeudală,
lasă să se întrevadă un nivel scăzut de trai, un nivel economic
puţin evoluat. Dacă viaţa socială din această zonă este mai puţin
cunoscută în secolele de început ale perioadei feudale, pentru
intervalul urmând secolului al XIV-lea există un număr mai mare
de mărturii – între care și acte emise de cancelariile domnești
privitor la satele Fauri și Zănești, precum și la Biserica din
Buciulești, ajunsă din păcate până la noi doar ca o dureroasă
relicvă a unui important monument de istorie și artă feudală.
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Prima atestare documentară referitoare la comuna
Zănești datează din anul 1428 când domnitorul Alexandru cel
Bun dăruiește Mănăstirii Bistrița 50 de biserici, printre care și ,,
biserica de la Zanevici” .
“În anul 1428 (6926) iulie 11, Eu robul stăpânului meu, Ioan
Alexandru voievod și domn a toată țara Moldovei. Am binevoit
domnia mea că am făcut pentru pomenirea sfântrăposaților
părinților noștri și pentru sănătatea și sufletul domniei mele și am
dăruit Uspeniei prea curatei născătoarei de Dumnezeu, care este
la Bistrița 50 de biserici din ținutul Sucevei < și Neamț > “.
Satul Faur, este pomenit într-un document datând din 3 februarie
1467, emis în timpul domniei lui Ștefan cel Mare și Sfânt pe carel reproducem în rezumat:
1467 (6975) febr. 3, Suceava. Ştefan, Voevodul Moldovei, dă
slobozie m-rii Bistriţa, unde este egumen chir popa Teodoru
arhimandrit, pentru toţi oamenii din toate satele acestei din ţinutul
Neamţului şi anume din Zvijinţi, Soboleşti, Braşeuţi, Vascouţi,
Bîlgari, Mărăţei, Dărmăneşti, Opreaşinţi, Rădăiceşti, Tortoreşti,
Căuceleşti, Mîndreşti şi Fauri. Pîrcălabul de Neamţ, judecătorii
de la Ținutul Neamţ, globnicii lor şi slugile lor să nu-i judece pe
acești oameni mănăstirești, să nu le ia gloabă [despăgubire]
pentru omor, urmărire, război, furt, răpire de fete, lovituri
sîngeroase, lovituri cu vînătăi, nici pentru vreo faptă mare sau
mică. Numai călugării şi egumenul îi vor putea judeca şi lua
gloabă. Să nu care podvoadă. Pan Dobrul logofăt. Scrie Tăutul.
(Cf. M. Costăchescu, Documente de la Ștefan cel Mare, Iași,
1948, p. 25 )
.
8. ASPECTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIO-PROFESIONALE
Număr locuitori
La recensământul General al Populației și Locuințelor din anul
2011, în comuna Zănești au fost înregistrate un număr de 5771
persoane, o populație stabilă de 4902 locuitori (4016 - sat Zănești
și 886 - sat Traian), 2249 gospodării, 1973 clădiri și 2086 locuințe
convenționale.
Structura: a. pe vârste:
- 0-20 ani
- 1.044
- 20-60 ani
- 2.360

198

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

- peste 60 ani
- 1.498
- bărbați - 2.419
- femei - 2.483
c. etnică:
- români - 4.720
- alte etnii - 182
d. profesională:
- agricultori
- 602
- muncitori
- 1.554
- lucrători comerciali - 329
- funcționari
- 52
- intelectuali
- 197
- elevi și studenți- 416
- pensionari
- 600
- casnici
- 702
- șomeri
30
- alte categorii
- 420
e. ocupațională: - populație activă
- 2034
- populație inactivă - 2868
f. după culte religioase - ortodocși stil nou - 4.308
- ortodocși stil vechi-304
- romano- catolici - 12
- penticostali 7
- alte culte - 271
9. Gradul de şcolarizare a populaţiei în anul şcolar 2018 – 2019
În cadrul comunei Zănești toți
copii de vârstă școlară sunt
cuprinși
în
sistemul de
învățământ. Astfel există un
număr de 337 elevi care
frecventează cursurile primare
și gimnaziale ale școlilor din
localitate.
b. pe sexe:

Școala nr. 1, Zănești
10. Şcoli: număr, capacitate şcolarizare şi grad de ocupare
În comuna Zăneşti sunt 3 şcoli, din care 2 se află în satul
Zăneşti de-a lungul DN - 15 şi una în satul Traian.
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Şcoala Gimnazială Nr. 1- Zănești cu clasele I-VIII, cu
personalitate juridică, total 184 elevi.
Şcoala Gimnazială Nr. 2 - Zănești clasele I-VIII, arondată, total
153 elevi.
Şcoala Traian, în care funcționează Grădinița cu Program
Normal Traian, arondată Școlii Gimnaziale Nr. 1 Zănești.
În învățământul preșcolar sunt cuprinși, pe total comună,
un număr de 154 copii, după cum urmează:
- Grădiniţa de pe lângă Școala Gimnazială Nr. 1 Zănești cu 67
preşcolari. - Grădiniţa de pe lângă Școala Gimnazială Nr. 2
Zănești cu 63 preşcolari.
- Grădiniţa cu Program Normal Traian cu 24 preşcolari.

Școala nr. 2, Zănești
11. Lăcașuri de cult
Noi, dintru începutul plămădirii acestui neam, aşa ne ştim, români
şi creştini ortodocşi. Aşa s-au născut şi au avut datoria de a
păstra curat şi deplin ceea ce au moştenit de la străbuni, ca de
la Dumnezeu, locuitorii înălţând cu credinţă 6 biserici pe teritoriul
comunei Zăneşti (4 biserici pe stil nou, 2 biserici pe stil vechi și
peste 40 de troițe).
Biserica ,, Sf. Nicolae” din satul Zănești (stil nou)
Biserica ,,Sf. Voievozi” din satul Traian (stil nou
Biserica ,,Sf. Nicolae” din satul Zănești (stil vechi)
Biserica ,,Sfânta Treime” și ,,Adormirea Maicii Domnului” din
satul Zănești (stil nou)
Biserica ,,Sf. Nicolae” din satul Zănești (stil vechi)
Biserica ,,Sfinții Trei Ierarhi” și ,,Sf. Ilie” din Zănești (stil nou)- foto
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12. Proprietatea asupra pământului
Suprafața totală a comunei Zănești este de 3.347 ha, din
care:
Teren agricol - 2.993 ha, din care :
- teren arabil - 2.546 ha
- păşuni - 427 ha
- vii - 4 ha
- livezi - 11 ha
- fânețe - 5 ha
Teren neagricol - 354 ha, din care:
- ape - 36 ha
- căi de comunicație și căi ferate - 55 ha
- curți și construcţii - 223 ha
- trenuri neproductive - 40 ha
Grădini familiale - 78,60 ha
13. Tradiții și viață culturală
Într-un ţinut cu o istorie atât de bogată şi cu tradiţii a căror
obârşie se pierde în negurile unui trecut îndepărtat, este firesc să
aflăm inestimabile comori de etnografie și folclor, rod al unui
geniu colectiv care s-a manifestat de-a lungul veacurilor cu o
impresionantă forţă de creaţie. Comuna aparţine unei arii etnofolclorice
distincte,
individualizate
printr-un specific peren, plămădindu-şi
multitudinea de forme din trunchiul
comunităţii de limbă, de ocupaţii şi de
năzuinţe, pe care se dezvoltă
dragostea pentru frumos.
Familie zăneșteană: Cotună Vasile și
Ana, 1930.Tineri din Zănești în
costume populare
Obiceiurile de Anul Nou se
desfășoară în comunitatea noastră în
forme de mare bogăție și originalitate. Ele și-au păstrat vigoarea
și farmecul de odinioară, având și astăzi o deosebită forță
emoțională.
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Păstrarea nealterată a datinilor strămoșești ne permit să
le descoperim semnificațiile profunde, rolul important pe care lau jucat în viața socială din trecut și rostul lor în cultura populară
contemporană. În comuna Zăneşti un farmec aparte au creaţiile
teatrului popular şi cu măşti, păstrate cu sfinţenie, din generaţie
în generaţie: „Căiuţii”, „Capra” „Banda lui Iancu Jianu”, „Ursul”,
precum şi creaţiile cu caracter religios: colindele şi „Steaua”.
Obicei străvechi, cu vădite reminiscenţe magice ale unui
rit de fecunditate şi fertilitate, jocul căiuţilor se impune în tabloul
ceremonial al sărbătorilor de Anul Nou, ca o componentă cu cele
mai persuasive performanţe artistice. „Calul este o prezenţă
pregnantă în mitologia indo-europeană. În înţelepciunea noastră
populară, calul este privit cu circumspecţie. Deşi este întâlnit în
colinde, legende şi basme, cântece eroice sau haiduceşti şi i se
recunosc rosturi magice, calului i se atribuie când calităţi
consacratoare (binecuvântat, năzdrăvan) când defecte
blasfemitoare (malefic, răuvoitor, nărăvaş).Căiuţii sunt pur şi
simplu jucători – călăreţi care străbat în ritm de trap şi galop un
ciclu sărbătoresc de 12 zile ce face trecerea de la trecut la viitor.”
(Cf. George Brăescu, Panorama teatrului folcloric, Piatra-Neamț,
2000, p.136).
Căiuții de la Zănești
Dansul căiuților este specific nordului Moldovei, jucat din
vechime pe aceste meleaguri. Este un dans inițiatic ce a cuprins
la origine două grupe de vârstă: 8-14 ani și 15-22 ani.
Comuna Zănești este singura din România care a păstrat grupa
ințiatică a copiilor, redusă ulterior la perioada 8-12 ani, numită și
Căiuții Mici. Formația participă , de obicei, la jocurile și colindele
din ajunul Anului Nou. Dansul căiuților a fost extras din Dansul
Caprei de către Anghel Nicolae. Începând cu anul 1968,
învățătorii Maria și Nicolae Anghel s-au dedicat cu pasiune, timp
de peste 10 ani, îndrumării și coordonării formației de căiuți,
participând la numeroase concursuri și festivaluri județene,
interjudețene, precum și spectacole folclorice în numeroase
localități ale țării.
Din anul 1979, sufletul acestei formații a fost învățătorul
Petru Dumitru neobosit păstrător al tradițiilor și obiceiurilor locale.
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Echipa este formată din 10-12 membri. Mișcările sunt
repezi, în ritmul melodiei cântate de un mic taraf alcătuit din
acordeonist, viorist, trompetist și toboșar. Ritmul alert ,,de
căzăcească” alternează cu ritmul așezat al ,,horei cailor” finalul
intervenind brusc, într-o mișcare accelerată de cavalcadă.
Dansul debutează cu strigarea primelor două versuri,
răspunsul venind imediat, în timp ce căiuții se avântă în joc,
strigând la unison versurile, până la încheierea reprezentației.
Formaţia de căiuţi a obţinut numeroase locuri I pe judeţ şi locurile
II şi III la nivel naţional, în cadrul concursurilor organizate sub
egida „Datini şi obiceiuri de iarnă”; a participat în Capitală la
concursul „Pluguşor”, ediția din anul 1981.
În anul 2006 a primit Premiul special pentru păstrarea și
valorificarea elementelor folclorice la Festivalul Național „Călușul
românesc” din Slatina, județul Olt. De asemenea, în anul 2009,
a obținut Premiul special pentru
portul
original
la
Festivalul
Internațional „Cătălina” din Iași, iar
în anul 2017, la același festival, a
obținut Mențiune și Premiu special
pentru
autenticitatea
dansului
popular și a ținutei artistice.
Căiuții de la Zănești
Jocul Caprei este un obicei străvechi, exponent peste
veacuri al spiritualităţii populare şi care face parte din tradiţiile
româneşti de iarnă. Păstrat până astăzi și prezentat în cea mai
complexă şi spectaculoasă formă de desfăşurare, jocul caprei
încântă prin originalitate și vitalitate.
Din punct de vedere al registrului melodic, cuprinde: Hora
staccato, Banul Mărăcine și Dansul căiuților. Echipa este formată
din 6-8 căiuți, 2-4 ofițeri - dintre care unul se numește comoraș
și 2 cârceieri. Grupul de tineri care organizau Dansul caprei
organizau și hora satului, iar urările erau făcute la oamenii
înstăriți și mai ales la casele unde erau fete nemăritate.
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Tinerii dansatori purtau costume populare iar ofițerii,
ținută specifică, la care se adăugau, pentru un plus de
originalitate, un porthart și decorații vechi.
Cârceii reprezintă un obiect format din șipci de lemn, împodobite
cu panglici multicolore, având în vârf două păpuși, reprezentând
un mire și o mireasă- simbolul fecundității-care se întâlnesc în
momentul întinderii acestora, înălțându-se pâna la 2 metri.
14. Instituții
Primăria funcționează în fosta locuinţă a boierului
Zărneanu construită în anul 1895 din cărămidă și acoperită cu
tablă, fiind compusă din 6 camere și o sală comună. Înițial
destinația celor 6 camere era următoarea: două camere pentru
birourile Primăriei, una pentru Percepție și 3 pentru locuința
notarului, toate cele 6 camere fiind întreținute de Primărie.
Căminul Cultural – amplasat în
centrul satului Zăneşti, construit între anii
1960 – 1961 și numindu-se la început – din
elan comunist - „Donka-Simo”, după
numele unei ilegaliste comuniste din
România, de origine maghiară.
Muzeul satului ,,Zanea,, - amplasat în centrul satului
Zănești, în incinta fostei Școli de fete, construită în 1934.
Poliția - Sediul Poliției
Zănești este amplasat în centrul
satului Zăneşti. Până în anul
1971această
instituțieși-a
desfășurat activitatea în incinta
primăriei, pentru ca apoi să i se
construiască un sediu propriu.
Dispensarul – amplasat în zona
centrală a satului funcţionând din anii 1955 – 1960 în locuinţa
expropriată a lui Asultanei Nicolae.
Biblioteca
Biblioteca comunei Zăneşti s-a înfiinţat în anul 1951,
prima bibliotecară fiind doamna Maria Tabacu, învățătoare
suplinitoare care a îndeplinit voluntar și această responsabilitate.
I-a urmat apoi, tot în regim de voluntariat și suplinire, învățătorul
Constantin Harea, de la Școala din Fauri.
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În 1957 bibliotecară era Melniciuc Taisia, urmată pentru
o scurtă perioadă de timp de Aradei Ioan și, mai apoi de Bădiță
Maria. Din 1955, până la sfârșitul anului 1964, biblioteca a
funcționat cu o normă întreagă, prima bibliotecară „cu plată” fiind
Maria Blaga, care a devenit apoi asistentă medicală și s-a mutat
la Piatra Neamț; i-a urmat Custură Lidia până în anul 1965.
Biblioteca fusese instalată mai întâi prin școlile la care
funcționau bibliotecarii astfel numiți, ajungând apoi, la începutul
anilor `60, în clădirea ce adăpostea dispensarul.
De la 1 septembrie 1965, a urmat în funcție bibliotecara
cu cea mai îndelungată activitate, care a fost doamna Ana
Atănăsoaie. Pasionată de meseria sa și deosebit de activă în tot
ce făcea, absolventă a învățământului biblioteconomic postliceal
și foarte devotată acțiunii de culturalizare și informare prin carte,
ea și-a desfășurat activitatea timp de 30 de ani, până la
pensionarea sa, în 1995. Din păcate, în cea mai mare parte a
acestei perioade, ea nu și-a putut desfășura munca așa cum șiar fi dorit, fiindcă activitatea bibliotecilor comunale din țară a fost
grav afectată în anii 1974-1990 prin acea măsură abuzivă a
„conducerii de partid și de stat”, care - deși trâmbița „revoluția
culturală în România” - a impus în acei ani diminuarea normei de
activitate în bibliotecile publice comunale la numai 10-12 ore pe
săptămână.
Totuși, Biblioteca comunală Zănești a fost și în această
perioadă, comparativ cu multe dintre bibliotecile comunale din
județul Neamț, o adevărată bibliotecă-pilot. Prin entuziasmul
neobosit al doamnei Ana Atănăsoaie (care devenise, de nevoie,
și contabilă la C.A.P.) aici s-au desfășurat atât activități
profesionale de certă calitate, cât și manifestări culturaleducative din cele mai diverse, inclusiv cu participarea unor
personalități precum scriitorii Ion Grecea, Corneliu Buzinschi,
Daniel Corbu.
Schimbări s-au făcut din nou și privitor la localul
bibliotecii: după ce a funcționat câțiva ani în menționata cameră
din localul dispensarului uman, biblioteca a fost mutată în centrul
satului - tot într-o cameră - „la Ilie Popa”, iar din 1972 a poposit,
pentru zece ani, într-o clădire ce a fost cedată Poștei; și astfel,
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din anul 1982, biblioteca a început să funcționeze în incinta
Căminului Cultural, unde se află și în prezent…
Din 1995, bibliotecar a devenit Cotună Elena Monica. În
cei peste douăzeci de ani ce au trecut de atunci, grație ritmurilor
mai rapide din comunitatea locală, biblioteca a cunoscut
importante schimbări: creșterea și diversificarea fondului de
publicații în funcție de cerințele cititorilor, precum și dotarea și
modernizarea instituției în vederea bunei desfășurări a
activităților. Pornind de la câteva sute de volume la începuturile
ei, biblioteca a ajuns în prezent la un număr de peste 12.000 de
publicații carte și periodice.
Biblioteca publică, în calitatea sa actuală de centru de
cultură, de informare și educație, trebuie să fie o instituție în care
utilizatorul să se simtă întotdeauna binevenit, relaxat și
confortabil, și – mai presus de orice – să fie ajutat să găsească,
într-un timp relativ scurt, informația necesară. Pornind de la
această idee, s-a încercat - pe cât posibil - , transformarea
bibliotecii comunale într-un organism viu, o resursă vitală a
comunității, iar inițiativa consiliului local și a primăriei, de a sprijini
informatizarea serviciilor bibliotecii are rezultate din cele mai
benefice pentru utilizatorii acestei instituții.
Pentru a răspunde cu promptitudine nevoilor de
informare, studiu și lectură, în cadrul Bibliotecii comunale Zănești
o parte a colecțiilor așezate potrivit cerințelor accesului liber la
raft au fost organizate și după principiul „în interesul cititorului”.
E vorba de structurarea colecțiilor nu numai după criteriile
clasificării lor sistematico-alfabetice, ci și pe categorii tematice,
corespunzător unor diverse zone de interes:
Bibliografie școlară pentru clasele I-VIII (listele de lecturi
suplimentare sunt afișate vizibil, pe clase)
„Totul despre mine”
Basme și povești nemuritoare
Examene, culegeri de analize și probleme
Romane de dragoste
„Romanul SF” și „Paranormal”
Literatură istorică și de război
Romanul polițist
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Diverse expoziții organizate aici, cu teme și exponate din
cele mai diverse, de la carte la picturi pe sticlă, de la cărți noi la
cărți vechi, mențin – alături de activitățile cultural educative și
recreative – interesul viu al celor care calcă, în număr tot mai
mare, pragul bibliotecii.
Creșterea colecțiilor bibliotecii se face în ultimii ani cu o
medie de circa 200 volume pe an, iar evoluția publicațiilor se
prezintă astfel: circa 551 în anul 2014, apoi 320 în 2015, 382 în
2016 și 394 în 2017.
În anul 2009, biblioteca a deschis porțile programului
BIBLIONET.
,,Biblionet – lumea în biblioteca mea” a fost un program finanțat
de Bill @ Melinda Gates, derulat pe o perioadă de 5 ani, care șia propus să le faciliteze utilizatorilor accesul gratuit la informație
prin dotarea bibliotecilor publice cu computere și alte
echipamente. Programul s-a bucurat de un real succes, în rândul
utilizatorilor, care și-au lărgit orizontul de cunoaștere, accesând
diferite baze de date. Astfel, datorită acestui program, din anul
2013 în bibliotecă a devenit operabilă cea mai modernă
platformă de informare juridică on-line IDrept Monitor, dezvoltată
de către Wolters Kluwer România.
În anul 2014 colecțiile bibliotecii s-au îmbogățit cu 1000
de volume donate de fundația MEREU APROAPE. Proiectul
inițiat de biblioteca comunală și întitulat ,,Și eu vreau să citesc”
desfășurat pe parcursul a 6 luni- octombrie 2014-martie 2015- a
urmărit să le trezească copiilor pasiunea și plăcerea de a citi,
interesul pentru lectură și cărți ca purtătoare benefice de
informații pentru minte și suflet.
Din ianuarie 2015, biblioteca comunală se numește
,,Traian Gh. Teodorescu,, în amintirea destoinicului dascăl care
și-a slujit cu dăruire profesia vreme de peste 40 de ani.
Prin proiectul ,,Reabilitare, modernizare și dotare
așezământ cultural, din comuna Zănești, județul Neamț” ce a
avut drept scop renovarea și dotarea corespunzătoare a
Căminului Cultural, derulat în perioada 2014-2015, sediul
bibliotecii a cunoscut noi și profunde schimbări. Funcționând la
etaj, de această dată, într-un spațiu modern și accesibil,
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biblioteca răspunde pe deplin nevoilor de studiu și informare ale
locuitorilor comunității noastre.
Bibliotecar:
Cotună
Elena
Monica, născută la Piatra Neamț la
24.03.1975. Liceul de Informatică 1993.
Din anul 1995, încadrată la
Biblioteca comunală Zănești. Program
de
pregătire
postliceală
Bazele
Biblioteconomiei - 1997; Cursuri absolvite: Biblioteca în
societatea informațională - 2007; Tehnologia informației și
administrarea calculatoarelor cu internet pentru public în
biblioteci -2009; Bazele serviciilor noi de bibliotecă -2010;
autoare a Monografiei comunei Zănești - 2006; Facultatea de
limbă și literatură română - Universitatea Spiru Haret - București
-2010; inițiator proiect ,,Și eu vreau să citesc” din programul de
granturi de carte BOOKS 4 al fundației Mereu Aproape, prin
care biblioteca a primit donație 1000 de volume; responsabil
muzeul satului ,,Zanea”; publică Monografia comunei Zănești 2018- ediția a II-a, revizuită și adăugită.
,,Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști
pentru ce trăiești.” – Leonardo Da Vinci.
Trăiesc, deci, pentru a mă bucura de viață, de tot ceea
ce mă înconjoară. Mă bucur de fiecare clipă, de fiecare rază de
soare, de fiecare floare, de fiecare curcubeu, de zâmbetul
fiecărui copil atunci când calcă pragul bibliotecii. Nimic mai
frumos și mai minunat să poți încerca, și reuși chiar, să
deschizi drumul spre cunoaștere al celor care, doritori de mai
mult, încearcă să pătrundă tainele necunoscutului. Ador să
citesc, să călătoresc, urăsc minciuna și ipocrizia.
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DĂMUC - STUDIU MONOGRAFIC
Maria Bucur, bibliotecar
Comuna Dămuc este situată în partea central estică a
ţării, fiind încadrată de coordonatele geografice de 45grade
50minute 27secunde şi 46grade 40minute 12secunde latitudine
nordică şi 25grade 51minute 56secunde şi 26grade 51minute
56secunde longitudine estică.
Din punct de vedere geografic, comuna Dămuc este
situată în bazinul râului Dămuc, în partea central – estică a ţării,
la 440 km distanţă de paralela oraşului Zimnicea şi la 380 km de
meridianul Sulinei.
Teritoriul administrativ al comunei Dămuc se află pe malul
drept al Pârâului Asau, în zona centrală a Carpaţilor Orientali.
Comuna Dămuc se află în extremitatea sud-vestică a
județului Neamț, la limita cu județul Harghita, la poalele munților
Hășmaș, în bazinul hidrografic al râului Dămuc și în cel al râului
Bicăjel. Este străbătută de șoseaua județeană DJ127A, care o
leagă spre nord de Bicaz-Chei (unde se termină în DN12C) și
spre sud în județul Harghita pe un traseu neasfaltat de Lunca de
Jos (unde se termină în DN12A).
În ceea ce privește vecinii, în patrea de nord, Dămucul se
învecinează cu comuna Bicaz Chei, respectiv cu satul Ivaneș
care aparține de aceasta, la nord-est și est cu comuna Tarcău. În
vest are ca vecini comunele Lunca de Jos și Lunca de Sus, care
aparțin județului Harghita, în sud-vest masivul Hășmaș, la
poalele căruia se află stațiunea Lacu Roșu, iar la sud comuna
Ghimeș-Făget din județul Bacău.
În componența comunei intră satele: Dămuc, Huisurez și
Trei Fântâni Altitudinea maximă este de 1792,81 m, iar cea
minimă de 650 m pe valea pârâului Dămuc.
Teritoriul comunei este străbătut de râul Dămuc și
afluienții Ivaneș, Bățu, Pârâul Frunții, Glodu, Asău, Huisurez,
Șugău, Mâțu, Aluniș, Saca, Pavaș, Lupu, precum și pârâul
Bicăjel – a cărui vale impresionează prin splendoarea oferită de
cadrul natural, încă neântinat de avatarurile epocii moderne.
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Satele în cea mai mare parte au forme de relief frământate în
lungul râului Dămuc, a pârâului Asau şi pârâului Bicajel (sat Trei
Fântâni).
Din punct de vedere geotehnic, localităţile componente ale
comunei sunt amplasate pe un teren cu soluri aluvionare,
cernoziomuri, argile, precum şi zone calcaroase. În majoritate
predomină la adâncimi de 0,80 – 2,00 m, straturi alternative de
balasturi necoezive şi nisipuri argiloase.
Numele localităților aflate în administrație:
- Dămuc
- Huisurez
- Trei Fântâni.
Prezentarea localității:
Suprafața: 13378,01 ha
Intravilan: 321,06 ha
Extravilan: 13056,95 ha
Populație: 2761 locuitori conform recensământului efectuat în
2011, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când
se înregistraseră 3.149 de locuitori
Gospodării: 1700
Nr. Locuințe: 1611
Nr. Grădinițe: 2
Nr. școli: 3
Biserici: 10
Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului Iisus Hristos” - Roșieni
Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” - Bucureni
Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sfantului Duh” - Pârâul Frunții
Biserica Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel” - Huisurez
Biserica Ortodoxă „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” - Trei Fântâni
Biserica Greco-Catolică „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” - Dămuc
Biserica Romano - Catolică - Dămuc
Biserica Creștină - Baptistă – Ivaneș 1
Biserica Creștină - Baptistă „Golgota” – Dămuc 2
Biserica Creștină - Baptistă – Huisurez 3
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De asemenea, în zonă sunt mai multe „troițe" ridicate în memoria
eroilor celor două războaie mondiale, eroi care sunt cinstiţi în
fiecare an de către creştinii comunei.
Monumente ale eroilor:
Monument în memoria soldaților căzuți în cele 2 războaie
mondiale – Poiana Șugău.
Monument în memoria soldaților căzuți în cele două războaie
mondiale – Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului Isus Hristos”
Roșieni – Dămuc.
Istorie
Oamenii locului au trăit o istorie zbuciumată, plină de
cruzime și opresiuni politice. Bicazurile au făcut parte din teritoriul
Moldovei, marele cărturar Dimitrie Cantemir consemnând în
cartea care devine un adevărat monument închinat etnografiei și
geografiei unui întreg popor: „Descriptio Moldavie” că granița de
apus a Moldovei cuprindea, printre altele, „teritoriul până la
Pricica Mare – Dealul Tătaru, Dealul Ditrăului, Jolotca, Dealul
Borsecului, Bilbor”, de unde se făcea joncțiunea cu granița de
nord a țării. Prin urmare comunele Bicazu Ardelean, Bicaz Chei
și Dămuc, precum și Tulgheș, Bilbor, Borsec și Corbu făceau
parte din Moldova. Neânțelegerile teritoriale au apărut după
anexarea Bucovinei la Imperiul Habsburgic, datorită rectificărilor
de hotare, când granița a fost coborâtă cu 30 km spre răsărit și
au fost rășluite comunele românești Tulgheș, Corbu, Bilbor și
Bicazu Ardelean – care avea în componență Bicaz Chei și
Dămuc. Bicazu Ardelean era numit și Bicazu Unguresc.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, teritoriul comunei făcea
parte din Regatul Ungariei din Austro-Ungaria, în cadrul căreia
era arondată districtului Gheorgheni al comitatului Ciuc; hărțile
epocii nu consemnează în zona comunei niciun sat, dar satul
Dămuc era un sat recent apărut, în cadrul comunei Bicaz. În
1918, comuna Bicaz a fost ocupată de armata României, stat
care a revendicat Transilvania, iar în 1920 trecerea la România
a fost oficializată prin tratatul de la Trianon și a inclus-o în județul
Ciuc.
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În decursul vremurilor, toate cele trei așezări – Dămuc, Bicaz
Chei și Bicazu Ardelean – au alcătuit o singură comună.
Dămucul a apărut în acte oficiale, pentru prima dată în anul
1937, până în acel moment făcea parte din comuna Bicazu
Ardelean, apoi, după un timp, prin separarea ei de comuna
Bicaz-Chei, comuna Dămuc aparținând de Bicaz Chei și în 1939
se desprinde din comuna Bicaz-Chei.
În 1950, comuna Dămuc a trecut în administrarea
raionului Piatra Neamț din regiunea Bacău. În 1968, în alcătuirea
actuală, comuna Dămuc a fost transferată la județul Neamț.
Cu o istorie destul de zbuciumată, comuna capătă denumirea în
funcție de persoanele care au marcat, prin prezența lor, aceste
meleaguri. Astfel, referitor la denumirea localității există mai
multe variante rămase de la strămoși, una din ele se referă la
existența în această regiune a unor grofi, iar unul dintre ei, având
numele Domokoș, deținea pământurile cuprinse azi de comuna
Dămuc, iar regiunii îi spuneau Valea lui Domokoș. După ce
ungurii s-au retras, locuitorii români care au rămas au apropiat
numele și astfel au denumit-o Valea Dămucului.
Satul Huisurez, după traducerile mai vechi, din maghiarul
Hossureisz, format din cuvintele hossu, care înseamnă lung și
reisz care înseamnă parte, rezultând o altă denumire și anume
Partea Lungă, iar prin apropiere primește denumirea de Valea
Lungă, acest lucru dovedind că satul este în partea de sus a
comunei, situat pe firul apei, ceea ce îi dă formă lunguiață.
Satul Trei Fântâni, este un sat separat de restul comunei,
situat pe Valea Bicăjelului, iar după cum o arată și numele, se
situează în locul de unde izvorăsc trei fire de apă. Între aceste
sate nu există niciun hotar administrativ, ci numai cel pe care îl
știu locuitorii comunei, după datele lăsate de strămoși.
Din cercetările efectuate reiese că primele locuințe pe
teritoriul comunei Dămuc s-au ridicat cu aproximație pe la
începutul secolului al XIX-lea (1810), în partea de jos a comunei,
apoi, acestea urcă pe cursul apei, luând naștere satele Dămuc
de Jos, Dămuc de Sus și Huisurez, în jurul anului revoluționar
1848.
Fiind un ținut muntos cu păduri nesfârșite, a constituit un
bun loc de refugiu pentru cei urmăriți de oamenii legii; cetățenii
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din Vechiul Regat își găsesc aici libertatea. Pentru a putea trăi,
încep să taie copacii de pe terenurile mai drepte și să-și
construiască locuințe, în exclusivitate din lemn. Aceste locuințe
s-au numit surle.
Surlele și apoi casele obișnuite care aveau o singură
cameră, au fost construite de cetățenii veniți în Dămuc din alte
localități: Bucurenii, Covasanii, Toplicenii, precum și o serie de
familii considerate de baștină ca: Pascu, Gazda, Gârbuleț etc.
„Înaintea Revoluției de la 1848, țăranii de pe aceste
meleaguri luau în arândă pășunile de la grofi și plăteau la
Miercurea-Ciuc (centrul administrativ) cele cuvenite, ducând o
viață liniștită, dar totuși primitivă.
Bătrânii numesc Revoluția de la 1848 „ prada” datorită
faptului că, în acele timpuri era un haos total și oamenii erau
prădați, fiecare intra unde vroia si fura ce apuca, iar aceasta
aduce griji sătenilor, care mai târziu vor trece prin mai multe
etape de dezvoltare. Armata Imperiului Austro-Ungar ajunge în
aceste locuri pentru a înăbuși revoluția, astfel, locuitorii au fost
urmariți și pedepsiți, unii chiar omorâți, pentru dorința lor de
libertate. Granița s-a stabilit la Poiana Mărului , actuala comună
Bicazul-Ardelean, din care făcea parte și Dămucul în acea
vreme.
După înăbușirea revoluției începe o intensă exploatare
forestieră. Sunt instalate joagăre și fabrici de cherestea aduse
din Ungaria. Piesele au fost trecute peste munți cu ajutorul
animalelor ,deoarce drumurile erau doar niște poteci. De la
maiștrii germani și maghiari, care au instalat fabricile și joagărele,
românii învață să prelucreze lemnul. Li se impune ca limbă
oficială, limba maghiară. Învățământul se făcea tot în limba
maghiară, dar, începe primul război mondial .
Toată populația este adunată de către ostașii maghiari
pentru a trece Carpații. Când ajung pe Obcina Ghiciminișului,
zăresc pe versanții opuși, Frăsiniș și Glodu, inamicul. Armata
Imperiului Austro-Ungar este învinsă și va părăsi aceste ținuturi.
Unirea cu Țara și apoi Eliberarea vor răsplăti jertfele
dămucenilor. Țăranii de aici vor fi, în parte, împroprietăriți, dar cel
mai mult teren l-au răscumpărat românii de la grofii aflați în BaiaMare, Budapesta și Oradea.”
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(Claudia Vașloban – „Monografia
comunei Dămuc”)
Ocupațiile
Încă din cele mai vechi timpuri primele activități ale
locuitorilor din Dămuc au fost agricultura, păstoritul, pădurăritul,
lemnăritul, vărăritul, fierăritul, cojocăritul, țesutul și cusutul,
acestea practicându-se și în prezent.
Agricultura
Agricultura, una din cele mai vechi ocupații la români,
constituie o sursă importantă în ceea ce privește economia zonei
și se întâlnește sub diferite forme: cultivarea cerealelor, a
plantelor textile, legumicultura, pomicultura. Având în vedere
clima rece, principalele culturi sunt culturile de cartof și porumb,
cerealele ca grâul, orzul, ovăzul nu se coc în această zonă. În
trecut (între cele două războaie mondiale și după cel de-al doilea,
până mai târziu) localnicii s-au orientat și spre alte culturi cum ar
fi culturile de cânepă, aceasta fiind în acele timpuri materia de
bază pentru toate țesăturile. Puținul pământ arabil era lucrat cu
plugul de lemn.
Păstoritul
Localnicii alături de agricultura tradițională se ocupă și cu
creșterea animalelor. Pe Valea Bicazului și Valea Dămucului sau organizat din vechime stânile mixte, de oi și vaci, având
perioade când acestea erau și separate în stâni de oi și văcării.
Și astăzi oieritul se desfășoară după etapele moștenite din veac:
oile sunt date la vărat din primăvară până la Ziua Crucii – 14
septembrie, când turmele sunt coborâte din nou în țarină în
tomnat, iar iarna sunt aduse în sat.
Păstoritul a fost o sursă de inspirație pentru ciobanii care
erau înclinați spre frumos. Astfel, ei au pus în versuri dorurile lor
pentru cei dragi, pentru soție și copii și în general pentru cei pe
care i-a lăsat acasă, unele evenimente prin care au trecut pe
timpul văratului și nu în ultimul rând frumusețea naturii.
Pădurăritul
Datorită bogăției pădurilor montane, pădurăritul a constituit una
din ocupatiile tradiționale principale în zona Dămucului. Acest
sistem ocupațional a îmbrăcat mai multe activități : pădurăritul
propriu-zis, lemnăritul, jogăritul si cărăușitul forestier. Principalele
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specii de arbori exploatate pentru lemn erau bradul și fagul, iar
principalul produs al pădurii era lemnul de lucru – pentru
construcții și pentru utilizări industriale sau meșteșugărești –
urmat de lemnul de foc.
Pădurăritul pe Valea Dămucului s-a desfășurat în paralel cu
necesitățile localnicilor. Aceștia își procurau lemne de foc
toamna, iar iarna și primăvara pregăteau materialul lemons
pentru construcții și reparații.
Principalele unelte și mijloace de transport tradiționale
Pe timpul iernii, sătenii scoteau buştenii din pădure cu
tânjala (un fel de proțap care se folosește pentru a prinde vitele
în jug, pentru a lega de jug uneltele agricole cu tracțiune animală
sau pentru a transporta greutăți mari). Pentru tăiatul brazilor, se
folosea toporul (securea ) din oţel, bine ascuțită, îngustă și
mică. Coada de 70 cm., împreuna cu lățimea părții metalice,
servea și ca unitate de masură (un metru). La manevrarea
buștenilor, se folosea țapina (o cange de oțel fixată într-o coadă
de lemn), fiind introdusă de forestierii italieni în sec. al XIX-lea.
Cu țapina, se aduceau buștenii până la locul de boi (adunatul la
cale). Apoi, trunchiurile groase erau trase cu tânjala prinsă de
jugul boilor până în afara pădurii, la locul de car. Acolo, aștepta
carul de lemne, numit și carul de pădure, cu structura lungă și
foarte rezistentă, caracterizată prin roțile dinainte mai mici decât
cele din spate.
Cu timpul s-au introdus motofierăstraiele și alte uilaje forestiere,
iar joagărele au fost înlocuite de gatere performante, astfel
acestea reușesc să confere un ajutor de încredere gospodarilor
care vor să își ușureze munca și să crească productivitatea.
Lemnăritul – în rândul locuitorilor de pe Valea Dămucului,
prelucrarea lemnului adus din pădure constituia una din
principalele îndeletniciri ale bărbaților. Aceștia lucrau pentru uzul
lor propriu, cât și pentru comercializarea în zonele de câmpie,
unde se făcea schimb cu cereale. Activitatea de prelucrare a
lemnului a constituit ocupația prin care bărbații participau la
ridicarea locuințelor, acareturilor gospodărești, precum și a
colibelor de la munte, a podurilor, a morilor, a pivelor, a porților
și a pieselor de mobilier.
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Tâmplăria s-a dezvoltat la târguri şi oraşe de unde a trecut şi la
sate. Mobilierul dintr-un interior vechi cuprindea: blidarul,
colţarul, poliţa, laiţa, beldia, patul, dulapul, masa; mai târziu
meşterii tâmplari duceau în căruţe, spre vânzare la târguri şi lăzi
de zestre, leagăne de copii, scaune, cuiere, tocuri de uşi, de
ferestre.
Meşterii dulgheri construiau pe lângă case: porţi, poduri,
obiecte din lemn, scaune, cozi de lemn, roabe, scrânciobe,
fierăstraie, coşuri de fântâni, sănii, stative.
Drănițitul - meşteşugul de prelucrare a lemnului pentru
acoperişurile caselor, grajdurilor, porţilor. Lemnul care crapă ușor
este folosit la obținerea draniței. Dranița este o scândură subțire,
doar de cațiva milimetri, care se pune pe acoperișurile
locuințelor.
Dogăria - butnăria acest meşteşug s-a dezvoltat datorită
multiplelor necesităţi ale populaţiei. Pentru vasele duse la piaţă
dogarul cerea în schimb produse agricole şi mai rar bani. Dogarii
fac două categorii de vase: cioplite dintr-o bucată şi din doage:
polobocul, budâiul, bota, cofa, găleata, doniţa, ciubărul,
butoaiele, căzile, putina, lingurile, căucul, covata.
Vărăritul - meşteşug specific zonei de munte. Era practicat de
vărari și era o meserie transmisă din tată în fiu. Vărăriile
prelucrau roca de calcar adusă din cariera de la Bicaz Chei de
unde se extrage cu ajutorul barosului, răngilor, a dălților de fier,
a țuiagurilor (bare de oțel ascuțite la un capăt). Roca de calcarpiatra roșie se arde în vărării, fiind așezată în cuptorul de ars sub
formă de boltă, care este focarul cuptorului. Deasupra se
acoperă cu un strat de fân, fiind lipit apoi cu o pastă făcută din
cenușa rămasă de la arderea precedentă. Sunt lăsate câteva
găuri pentru ca focul să aibă tragere. Când roca este arsă se
obține varul bulgăre.
Fierăritul - meşteşug cu ajutorul căruia se realizează diferite
categorii de produse legate de îndeplinirea anumitor munci ca:
unelte de tăiat, cuţite, bricege, piese necesare la construcţii, dar
şi potcovitul cailor şi a boilor de jug.
Meşteşugurile practicate din timpuri străvechi, se
dezvoltă în strânsă legătură cu agricultura, cele mai vechi fiind
cu caracter casnic: torsul, ţesutul, prelucrarea lemnului, pietrei,
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continuându-se cu prelucrarea fierului. Mai târziu apar
meşteşugari care practicau: cojocăritul, piuăritul, tăbăcăritul,
cizmăritul, lemnăritul, fierăritul, dogăritul, dulgheritul, zidăritul etc.
Apar apoi, în anii următori, meșteșugari specializați
în
producerea unor anumite obiecte, pe care le desfac la târguri sau
în sat.
Ţesutul – cusutul - meşteşuguri ce cunosc o mare varietate de
stiluri. Bogăţia, originalitatea şi specificitatea realizării ţesăturilor
şi a cusăturilor este concretizată pe o gamă foarte variată de
piese de interior (păretare-covoare de perete, carpete ), de
costum popular, de obiecte folosite îngospodărie: ţoluri, lăicere
de cânepă, coarde, şervete, feţe de pernă, desagi, saci.
Cojocăritul a fost întotdeauna practicat, dar a luat amploare
îndeosebi de pe la mijlocul secolului al XIX-lea, când meşterii au
început să confecţioneze pe lângă cojoace simple pentru ciobani
şi cojoace brodate, adevărate opere de artă. Produsele
cojocăreşti prelucrate de meşteri sunt: căciulile, cheptarul
(pieptarul), bondiţele, bonzile, cojocelul şi cojocul, cergile de piei
(aşternut pentru păstori, vânători, pădurari, plutaşi), mănuşi cu
un deget, gulere de piele.
Portul popular
Costumul popular tradiţional este un element esențial cu
care locuitorii comunei se pot mândri, certificat de înaltă iscusinţă
şi pricepere, este un etalon de frumuseţe, care posedă un limbaj
de comunicare a unor tradiţii străvechi, o mărturie vie a unui
proces de creaţie în masă.
Întodeauna reprezentativ pentru zona Dămucului a fost
portul popular. Chiar dacă în ziua de astăzi nu mai este la fel de
des purtat, costumul popular este un element esențial cu care
fiecare din locuitorii comunei se poate mândri.
În liniile lui esențiale se definește ca un costum de tradiție
străveche, având în componență note particulare ce-l
diferențiază de portul popular din alte zone fără să-i altereze
structura și decorul de bază.
Pe timpuri nu era acceptată copierea motivelor
ornamentale de pe costumul altei persoane şi nici înstrăinarea
de la tradiţiile comunitare. Fiecare fată trebuia să-şi creeze
propriul costum de sărbătoare, lăsînd pe el amprenta tradiţiilor

217

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

locale şi viziunii sale estetice. Costumul trebuie să corespundă
firii omului, să armonizeze cu ţinuta lui, cu culoarea ochilor şi a
părului, vârsta şi locul lui în societate.
Costumul fiecăruia prezenta o valoare unicală şi
irepetabilă. Pentru perioada trecutului aproape că nu găsim două
costume identice, fiecare avînd unul sau cîteva costume, care se
deosebeau de altele parţial prin desen şi culoare, proporţii.
Acelaşi mod era şi pentru realizarea cămaşelor brodate ale
bărbaţilor. Ei aveau cămaşe brodate de mame, bunici sau
viitoarele mirese.
Confecționarea costumului popular tradițional a pornit de la
materii prime produse în gospodăriile țăranilor dar a evoluat
odată cu trecerea timpului. Pe parcursul amilor s-au folosit
ţesăturile de casă lucrate manual din fire de lînă, cînepă, in,
bumbac, mătase – „borangic”, care de asemenea se pregăteau
în condiţii casnice.
Confecționarea portului popular
Confecționarea unui astfel de costum presupune o
muncă de câteva luni de zile, de la țesutul pănzăturilor
,brâurilor,cioarecilor până la brodatul cămășii. Țesutul este o
îndeletnicire ce presupune pricepere, îndemânare și măiestrie.
Tehnica de lucru a pănzăturilor țesute permite ca femeile să-și
folosească propria imaginație și inventivitate. Astfel,pe parcursul
anilor, se remarcă o evoluție de la țesutul în două sau mai multe
ițe la o mare varietate de tehnici pentru obținearea motivelor
decorative ca de exemplu cele geometrice, florale, zoomorfe sau
avomorfe. „Culorile folosite în broderii sunt: roșu, negru, galben,
albastru, fire de aur și argint. Cioarecii sunt confecționați din
canură albă pentru anotimpurile friguroase și din pânză în
anotimpurile calde, fiind strânși pe picior dupa care se încalță
opincile. Opincile sunt făcute din piele de vită sau porc tăbăcită,
încrețite lateral, terminate la vârf cu un gurgui, prinse mai apoi pe
picior cu ață de lână, în nojițe sau cu curele din piele. Pieptarul
prezintă împletituri în nuanțe de roșu dar și de "sirom"-piele
subțire cusută cu fire colorate de lană și primbul este lucrat cu
mătase neagră. Îmbracatul costumului popular de sărbătoare cu
încrețitul poalelor, aranjatul pănzăturilor, încălțarea opincilor
presupune un proces ce ajunge să dureze chiar și o oră. A avea

218

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

un astfel de costum reprezintă o adevărată bogație atât
sufletească cât și materială. Costumul popular a cunoscut o
bogată varietate în dependenţă de factorul social, climateric,
demografic etc. Anumite particularităţi funcţionale puteau fi
depistate în costumele din mediul rural la tîrgurile de toamnă, la
sărbătorile de iarnă, la horele din sate, la nunţi, în zilele de Paşti
etc.
Costumul popular femeiesc include în structura sa
componente ca: năframa, cămașa, catrința cu vâstre, bondița,
încălţămintea- opincile. Îmbrăcămintea tradiţională a ajuns la un
şir de variante, care diferă după material, croială, ornamentică,
culoare. Femeile căsătorite şi cele în vîrstă respectă anumite
principii în realizarea costumului, preferînd culori mai reţinute,
modele de croi mai arhaice şi modeste, utilizînd anumite detalii
de protejare a costumului, folosind un material ţesut mai simplu.
Fetele tinere purtau costume naţionale de culori mai deschise şi
aprinse, nu purtau pe cap năframa de îmbrobodit pînă nu
obţineau statutul social de tînără nevastă – femeie căsătorită.
De mare valoare estetică şi socială pentru femei sunt
„învelitoarele de cap” –, năframa care identifică starea lor socială.
Fetele tinere obişnuiesc să umble cu capul gol, însă după ritualul
nunţii – „dezbrăcarea miresei” și „îmbrăcarea nevestei”, nănaşa
îi pune o năframă frumoasă, semnificând că pe viitor fiind
nevastă trebuie să umble îmbrobodită.
Cămașa cu ițâșoare este o cămașă cu încrețituri la baza
gâtului numite lănceț, acestea fiind făcute cu ajutorul unor sfori
de cânepă numite chetori, iar la mâneci având fodori – care sunt
niște volănașe. Partea de sus a cămaşei – „piepţii” se făceau
dintr-o ţesătură mai bună şi mai subţire, iar partea de jos „poalele” – dintr-o pînză de cînepă sau in. Croiala cămaşei
constă din dreptunghiuri (pieptul, spatele, mînecile).
Decorul, „cămașei naționale” cuprinde: „dinainţii” sau
„pieptul” cămaşei şi mânecile. Se întâlnesc trei variante de bază
în compoziţia decorului pe mîneci: cămașă cu mîneci cu dungi
verticale „râuri drepte”, cămașă cu mâneci cu „râuri oblice pe
diagonală” căreia i se spune „cămașă cu mîneca costişetă”. La
gât aceste cămăși se încreţesc, formînd gulerul rotund, ce se
leagă cu un șnur colorat din fire răsucite. Frumos decorate sunt
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dinainţii şi mânecile, care parţial repetă aceleaşi motive. Decorul
mânecii este compus din trei componente de bază: „altiţa”, care
acoperă umerii, apoi „încreţul” care este o fâşie cusută, de o
singură culoare deschisă (galben, gri, bej...) şi cu motive
geometrice, apoi fâşiile – rânduri pe verticală sau pe diagonală.
Unele ornamente sunt împrumutate de la un tip de
cămașă pătrunsă din Transilvania. Ornamentele sunt de mai
multe feluri: altiță, încrețeală și rânduri pe mâneci – obținute prin
tehnica cusutului pe dos, puii la poală și dantela făcută din
bumbac. Prin motivele ornamentale care le decorează și prin
vioiciunea culorilor, brâiele și betelele reprezintă importante
piese de podoabă ale costumului femeiesc.
Catrința cu vâstre este o piesă de costum folosită de
femei pentru a îmbrăca corpul de la talie în jos. Ea este
confecţionată din lână curată sau păr extras cu pieptenii din
lână, aceste fire fiind folosite de urzeală. Mai răspîndită şi pentru
toate vîrstele este catrinţa dintr-o singură bucată de ţesătură
dreptunghiulară (1,6 x 0,8). Catrinţa la talie se prinde cu bârnețe
nividite, viu colorate, presărate cu desene geometrice, acestea
fiind lungi de până la 3-4 m.
În îmbrăcămintea de iarnă a femeilor intră: pieptare,
bondiţe, scurtă ş.a. Pe timp rece femeile îmbrăcau „bondiţa” sau
„pieptarul” cusut din blană de miel, înfrumuseţată deasupra cu
motive geometrice aplicate sau brodate cu fire de lână. Bondiţele
din blană sunt răspîndite îndeosebi în zona noastră, unde se
cresc oi pentru blană şi carne. În timp s-a dezvoltat „cojocăritul”
ca meşteşug. Se coase cojoace, bondițe, care se
înfrumusețează cu piele de altă culoare contrastă.
Încălţămintea femeilor depindea de ocupaţie, de anumite
împrejurări, de anotimp, de vîrstă, de starea social-economică
ş.a. Femeile sărace în secolele precedente purtau opinci şi
ciorapi de lînă. La sărbători ele purtau pantofi, sandale sau ghete
special cusute de meşteri.
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Costumul popular bărbătesc
Ansamblul costumului bărbătesc comparativ cu cel
femeiesc conţine mai puţine variante tipologice şi este decorat
mai puțin. Piesele, care definesc aspectul vizual – decorativ ale
costumului bărbătesc sînt: cămaşa, iţarii şi brîul, căciula sau
pălăria, bonda, sumanul, cojocul .
Cămaşa bărbătească conform croielii este cunoscută prin
răspîndirea unor tipuri de bază: „cămaşa dreaptă tip tunică”,
„cămaşa cu platcă”, „cămaşa de mire”, „cămaşa cu fustă”.
Cămaşa dreaptă de tipul „tunică” este o formă arhaică, fiind de
largă răspîndire teritorială în toate zonele Moldovei, deosebinduse după dimensiuni. Se croiește „de-a-ntregul” dintr-o bucată de
pânză (lat de pânză) lungă, care vine în faţă şi la spate, până la
genunchi, fără a avea cusătură pe umeri, mâneca largă prinsă
de la umăr, cu clini la stan, gulerul drept sau guler dublu alăturat
în jurul gâtului. Deseori pentru zile de sărbători gulerul, mânecile
la umăr şi la manșetă, piepţii şi poalele se cosea sau broada.
Cămăşile de lucru în trecut se confecţionau din pânză de cânepă,
mai tîrziu din cânepă sau in albit cu bumbac. De la sfârşitul
secolului al XIX-lea pentru sărbători, îndeosebi pentru tineri se
confecţionau cămaşe de bumbac.
O altă variantă răspîndită o avea „cămaşa cu platcă”,
care era dublă, avînd şi căptuşeală. Acest tip avea o mai largă
răspîndire la sfîrşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al
XX-lea, îndeosebi în portul tinerilor, prezentînd după forma
croielii o alternativă a cămaşelor de tip orăşenesc. Stanul
cămaşei la spate şi dinainte era larg şi încreţit.
Deosebit de frumoase erau „cămaşele de mire”, care se
coseau mărunt cu multă chibzuială de către fete pentru ziua
nunţii. Acesta era de fapt cadoul miresei pentru mire, adăugînduse şi un brâu cu motive alese. Ea se cosea în cruciuliţe sau neted
- „alb”, „butuc” la guler, piept, manșete, tivindu-se pe margini cu
găurele.
„Cămaşa cu fustă”, care putea fi purtată peste sau în pantaloni.
Cămaşele bărbăteşti cusute din pânză de cânepă, in sau
bumbac ţesute manual astăzi nu se mai întrebuinţează la fel de

221

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

mult în sate, folosindu-se pânză produse de fabrică. Numai în
colectivele etnofolclorice putem vedea cămaşe brodate deseori
pe pînză asemănătoare celei de casă. În secolul al XX-lea
decorul ornamental cît şi cel cromatic al cămaşelor a evoluat spre
o încărcare cu culori vii, motive mărite, care vorbesc despre o
modificare nu prea reușită sau uitare a tradiţiilor cămaşelor
tradiţionale.
În partea de la talie în jos bărbații purtau pantaloni, „iţari”,
„nădraji” și „cioareci”. Tipic pentru dămuceni erau „iţarii”, care
se coseau din țesătură de lână cu bumbac, dar fiind şi înguşti se
încreţeau pe picior de la gleznă până la genunchi. Se purtau vara
şi iarna.
Pe timp de iarnă bărbaţii purtau „cioareci” cusuţi din
ţesătură groasă de lână, lucrată manual și îndesită la piuă, de
culoare naturală albă, sură. Tot pentru iarnă se coseau „nădraji”
cu clinuri, din lână groasă de culoare naturală. La sfîrşitul
secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea în Moldova se
răspîndesc pantalonii de croi orăşenesc cusuţi din suman de
casă, ţesătură manuală de lână, vopsită în coloranți naturali
(albastru închis, cafeniu închis), iar mai tîrziu din postav de
fabrică.
Portul bărbătesc este completat cu anumite haine, care
se îmbracă deasupra cămaşei şi anume pentru iarnă „cheptar”
sau „bondă” din blană de oaie, frumos ornamentată prin
aplicaţie. Cînd era mai frig, bărbaţii îmbrăcau „sumanul” – o
haină lungă mai jos de genunchi făcută din „suman” – postav de
casă de lână de culoare naturală – sură, neagră, cafenie.
Sumanul de sărbătoare şi pentru cavaleri se ornamenta cu şnur
negru răsucit din fire de lână aspră.
Ţăranii mai înstăriţi pentru iarnă aveau „cojoc” din
blănuri de oaie vopsite sau naturale, de culoare albă, cafenie,
brumărie, neagră. Lungimea cojoacelor era diferită, până la
genunchi şi mai jos. Brâul din piele numit „chimir” cu multe
detalii de metal, buzunare se confecţiona de meşteri speciali –
„curelari”. Mai des le purtau păstorii şi ţăranii înstăriţi. Pe cap
bărbaţii purtau vara - pălării de fetru, iar iarna - căciuli – cuşme
de formă ţuguiată, cusute din pielicică de miel “caracul” de
culoare neagră sau brumărie (sură).
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Încălţămintea bărbaţilor – „opincile” se făceau manual din piele
de porc sau de vită prelucrată în condiţii de casă. Acest fel de
încălţăminte se întâlneşte şi în zonele vecine. Opincile prezintă
o bucată de piele mai mare decât talpa, care avea pe margine
găuri prin care trecea o cureluşă de piele ce aduna această piele
în jurul piciorului, dîndu-i formă de încălţăminte. Încreţiturile de la
opinci formau un vîrf ascuţit. Opincile se încălţau deasupra peste
ciorapi de lână sau obiele albe. Ele erau de obicei încălţămintea
săracilor. Pentru zile de sărbătoare bărbaţii îşi făceau la
comandă la cizmari cizme sau papuci din piele neagră.
Din cele expuse mai sus menţionăm că portul bărbătesc
şi femeiesc de sărbătoare sunt decorate mai bogat, se coase din
ţesături mai scumpe şi mai calitative. Pentru băieți se coseau și
se brodau costume în stil național ca la bărbați, dar de proporții
mai mici și cu desene ornamentale mai simple. Portul popular al
bărbaţilor cât şi al femeilor era completat pentru anumite cazuri
de lucru sau drum cu traiste, care sunt asortate după culoare cu
gama cromatică a costumului. Traistele sunt cusute din ţesătură
specială îngustă de 35 - 40 cm., în patru iţe cu dungi colorate
„traistă vâstrată”sau pătrăţele mici „traistă în ochiurele”, cu figuri
geometrice alese, „traistă aleasă”.
În condiţiile noilor relaţii economice şi etnoculturale, de extindere
a domeniilor de activitate, inclusiv de dezvoltare a turismului în
Moldova, costumul popular îşi deschide noi funcţii de prezentare
a imaginii estetice și a măiestriei tehnice a creatorilor populari.
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:cermonialul nașterii,
nunții și înmormântării.
Nașterea, este unul dintre momentele de care se
bucură atât familia pruncului, dar și comunitatea. Odată venit pe
lume, copilul și mama nu au voie să iasă din casă (sau din curte),
până la botez. Mama nu are voie să meragă la fântână să nu o ”
spurce’’. Până la botez, rudele, vecinii merg în rodină, aducăndui femeii lăuze un colac mare de grâu, în ultimul timp acesta a fost
înlocuit cu prăjituri, dar se aduce și băutură , în mod deosebit
„rachiu de secărică” (chimion), vișinată sau afinată iar uneori
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bere pentru ca aceasta să aibă lapte. Înainte de plecare
,vizitatorii lasă în fașa pruncului „bani pentru somn”.
La botez, copilul este dus la biserică de către nașă,
mama ne-având voie să intre în biserică. După botez, nașa
aduce copilul acasă și i-l dă mamei peste prag, spunând de trei
ori: „ - Mi-ai dat 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 monedă „ să fie tare ca banul”, după
baie apa fiind aruncată la rădăcina unui copac sau într-un loc
curat.
Nunta, este momentul în care omul participă conștient
față de celelalte două: nașterea și moartea. Și aici se întâlnesc
mai multe etape: pețitul, care are loc în casa fetei, unde feciorul
merge cu părinții lui să ceară fata de nevastă, după pețit urmează
logodna, apoi se stabilește data cununiei la preot și locul unde
vor sta tinerii dupa nuntă, chemarea la nuntă care se face de
către o persoană din partea mirelui și o persoană din partea
miresei - chemătorul, care cunoaște foarte bine oamenii din sat,
iar dacă cei doi sunt din același sat, chemarea la nuntă se face
de o singură persoană.
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. Când mirele, însoțit de
druște și de nuntași, ajunge la mireasă, acesta poate să intre in
curte doar după ce dă jos oala din vârful beldiei care se află la
poartă. Spargerea oalei semnifică fecioria fetei. Urmează plânsul
miresei , momentul când mireasa își ia rămas bun de la părinți,
frați, surori și vecini.
După cununie, tinerii căsătoriți merg la locul ospățului
unde sunt așteptați de mama mirelui, care așează în fața locului
un covor nou țesut, care simbolizează intrarea în noua viață a
tinerilor. Nunta se încheie în momentul în care se joacă jocul
nevestei, când nașa ia voalul miresei și îl pune unei fete care e
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de măritat, apoi mireasa se dezbracă de rochia de mireasă,
îmbrăcând haine de nevastă.
Înmormântarea
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 rudele, vecinii și
oamenii apropiați.
Pregătirea celui mort pentru înmormântare urmează mai
multe etape: scăldarea mortului, așezarea în sicriu, bocitul,
privegherea, înmormântarea, când se împart așa numitele punți,
alcătuite din colaci, oale, pături, care se dau pe sub sicriu, când
acesta este scos din casă, apoi, după înmormântare, se face
tămâierea mormântului, dar și pomenirea timp de șase
săptămâni – 40 de zile, când în fiecare sâmbătă sau duminică,
rudele apropiate celui trecut la cele veșnice fac câte un colac
mare panacică (panahidă) și îl duc la biserică, apoi la șase
săptămâni, la un an după moartea persoanei respective se face
masă, unde, în afară de mâncare în ultimul timp s-au dau de
pomană căni, prosoape, farfurii cu linguri, alături de nelipsitul
colăcel. Pe Valea Dămucului, un element specific înmormântării,
este „verșul”, care are rol de a reaminti celor prezenți la
înmormântare cine a fost cel/cea care pleacă din această viață.
Tot pentru înmormântare se țeseau ștergare, prosoape
care se puneau la cruce în prapuri, la sfeșnic. Peste prag se
dădeau țoluri groase, pături, oale sau găleți cu apă, colac și
lumânare și ziceau: „Astăzi punte de trecut și apă de băut, lumină
(lumânare) de văzut” și se dădeau în numele răposatului.
Cei care se ocupă cu săpatul groapei se numesc
săpători, iar primul care începe groapa primește de pomană o
găină, dar în trecut se dădea de pomană un miel sau o oaie. La
urmă la toți li se oferă câte un vas cu apă, colac, lumânare,
prosop și bani. Răpuși de boli grave sau din alte pricini, tinerilor
cu vârste fragede li se punea la poartă brăduți împodobiți cu
năfrămi, batiste cusute sau panglici.
Femeile răpuse de durere își începeau bocetul:
„Colo-n jos și mai în jos,
Colo-n jos la răsărit,
Carele s-au ivit,
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Carele împovărate
Și cu leacuri încărcate
În urmă cine era,
Era doar măicuța mea
Și la care ea striga:
- Voi, carelor vă opriți!
Și leacul să-l găsiți
Am venit prin multe sate,
Podurile au fost stricate,
Carele s-au răsturnat,
A lui leac i s-a vărsat,
Carele s-au prăvălit
Și a lui leac i s-a gătit .
Până maică, voi mai veni,
Tare greu ție-ți va fi
Și poți maică semăna
Busuioc în urma mea
Mai mult nu mă vei avea.
Că mă duc la cimitir
Și mă pun cu morți-n șir
Pământu-i cu pietricele,
Astupă oasele mele.
Pământu-i nisipos,
Astupă și cei tânăr și frumos.”
„Cimitir – cimitir, am adus un trandafir,
Nu l-am adus ca să crească,
L-am adus să putrezească.
Asta-i porunca cea sfântă,
De la Dumnezeu venită,
O poruncă ca asta
Nu o poate nimeni călca.”
Tradiţia spune că în satul românesc, familia îşi jeleşte
morţii şi îi conduce pe ultimul drum după trei zile de la deces. Se
fac pomeni, satul este alături de familia îndoliată, se fac slujbe
religioase specifice. Sătenii consideră că un eveniment de aşa
natură te ia pe nepregătite, iar organizarea şi respectarea tradiţiei
se poate încadra în trei zile.
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De asemenea, satul are un cult al pomenirii morţilor şi al
legăturii dintre generaţii, mult mai profund decât oraşul. Creaţiile
populare perene din lumea satului sintetizează filosofia profundă
a înţelegerii sensului sfânt al vieţii şi al morţii.
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.
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
obiceiuri 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 Sorcova, semănatul – boabe de grâu, orz, ovăz, orez,
însemnând rodnicie și sănătate în anul care vine.
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.
Biserica
Locuitorii din comuna Dămuc sunt în majoritate creștini
ortodocși. Ei nu au avut dintotdeauna o biserică a lor, cea mai
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veche biserică din zonă era cea din satul Ivaneș, comuna BicazChei, 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 săși 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 neîncăpătoare, 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 îmfrumusețare au fost continuate de urmașii celor care au
ridicat biserica – Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel –
Huisurez, care în prezent are ca păstor duhovnicesc pe preotul
Daniel Macovei.
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”-
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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 Nașterii Maicii Domnului-Bucureni îl
are ca păstor duhovnicesc pe preotul Dan-Cătălin Radu.
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. Biserica „ Pogorârea Sfântului Duh” îl are ca
păstor duhovnicesc pe preotul Dumitru Romanescu.
Biserica „Înălțarea Domnului” - Roșieni, Dămuc
În anul 1992 s-a început construirea unei bisericuțe din
lemn, datorită dorinței arzătoare a credincioșilor , sub îndrumarea
preotului paroh din parohia Ivaneș, Pușcalău Gheorghe.
Construirea acesteia a durat până în anul 2001, când a fost
sfințită de P.S. Calinic Botoșăneanu, pe atunci preot slujitor fiind
pr. Radu Dan-Cătălin. Astfel se înființează parohia Roșieni cu
hramul „Înălțarea Domnului”, iar din anul 2002, îl are ca păstor
duhovnicesc pe preotul Mihai Ioniche, care cu ajutorul
credincioșilor, a reușit să restaureze biserica, prin modificarea
tavanului în formă de calotă semicirculară, cu această ocazie
pictându-se sfântul lăcaș cu pictură bizantină, în tehnica fresco,
apoi s-a construit casa parohială, s-a refăcut casa de prăznuire,
s-a construit o nouă clopotniță, care are un clopot din anul 1901,
fabricat la Sighișoara și unul din anul 2009, fabricat în Innsbruck,
Austria, dând astfel bisericii o nouă înfățișare. În anul 2010, la 28
august se resfințește biserica de către I. P. S. Teofan Mitropolitul
Moldovei și al Bucovinei, P. S. Varlaam Ploieșteanu, Episcop
Vicar Patriarhal și I. P. S. Dimitrios, Episcop de Irinopolis
(Tanzania).
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ȘCOALA
Alături de biserică, un rol important în educația copiilor,
dar nu numai, a avut școala. Este cunoscut faptul că alaturi de
fiecare biserică exista câte o școală confesională, care permitea
copiilor să învețe să scrie, să citească, să socotească, dar și
elemente de catehism. Primele dovezi ale existenței școlilor
românești în această zonă sunt din anii 1867, când existau școli
la Bicaz-Dămuc, Valea Jidanului și Telec, având învățători, preoții
și cantorii învățați, doar că au existat perioade când învățământul
a fost supus unui intens proces de maghiarizare și anume, între
anii 1867-1918. În acest timp, s-au desființat aceste școli
confesionale. După Marea Unire de la 1918 s-a reluat predarea
în limba română, unul dintre preoții care au ținut ore de catehism
a fost Aurel Busoiu, în anul 1928-1929. În acest timp școala a
fost obligatorie, părinții fiind obligați să își trimită copiii la școală,
la ciclul primar, în caz contrar riscau o amendă.
Prima școală a fost înființată înainte de 1937, la Ivaneș,
sat care aparținea și aparține de comuna Bicaz-Chei. În anul
1937, când ia ființă Comuna Dămuc, se construiește primăria,
dar și Școala veche de la Huisurez. La Dămuc se făceau șapte
clase, apoi liceul îl făceau probabil la Tulgheș, datorită legăturii
mai lesnicioase între cele două localități. Putem consemna că
primul absolvent al unui astfel de nivel a fost Covasan Ion
(cunoscut sub numele de Ion Iftimi) - care a fost delegat al zonei
la Unirea de la Alba Iulia.
Școala veche din Dămuc avea trei încăperi, una dotată
cu scenă, o altă cameră era sala de clasă, iar a treia era folosită
ca sală de cinematograf, aici rulau filme, intrarea fiind de 50 de
bani. Aproximativ în anul 1950 este construită o școală nouă, dar
și școala de la Dămucul de Sus.
Un element important este faptul că după anul 1955 a
existat și un internat pentru elevii care veneau de la Huisurez și
Bicăjel, iar evidența acestuia era ținută de Gheorghe Pântea. În
acest timp director al școlii era prof. Pitaru. Alături de acesta
putem aminti și succesorii lui la direcțiune: Gherasim Costică;
Ravaru Constantin; Chitim Victor; Pîntea Iosif; Lupu Gheorghe;
Gherghelaș Floarea; Scurtu Gheorghe; Matase Mioara; Ioniță
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Gheorghe; Scurtu Gheorghe; Matei Mihail; Gheorghe Floarea;
Șimon Lenuța; Scurtu Gheorghe; în prezent Topliceanu Elena.
Nu putem trece fără să amintim și o parte dintre învățătorii și
profesorii care au activat la școala din Dămuc și în cele
aparținătoare acestea: înv. Bortariu Costică, înv. Pîntea Iosif, înv.
Boatcă, înv. Frunzete Florica, înv. Bantaș Ana, înv. Drângu
Anișoara, înv. Cotea Constantin, înv. Cotea Elena, înv. Dârloman
Valeria, înv. Crețu Virginia, înv. Romașcanu Viorica, înv. Scurtu
Virginia, prof. Dandu Maria - Limba română, Dandu Teodor –
Matematică, prof. Chioariu Ion – Istorie, prof. Chioariu Cleopatra
– Geografie, prof. Constantinescu Victor – Ed. Fizică, prof. Chiciu
Traian – istorie, prof. Cincă Stelian – Limba Română, prof. Popa
Maricica – Limba Română, prof. Nistor Zâna – Limba Română,
prof. Silaghi Margareta – Fizică,Chimie, prof. Voicu Constanța –
Istorie, prof. Scurtu Gheorghe – Matematică, prof. Covasan Nelu
– Biologie, prof. Covasan Florina – Limba Română, prof.
Gherghelaș Floarea – Matematică.
În prezent, ceea ce era altădată școală de șapte ani,
școală generală, sau școală de arte și meserii este Liceul
Tehnologic Dămuc, unde învață elevii nu numai din comuna
Dămuc ci și din localitățile apropiate.
Liceul Tehnologic Dămuc are în componență trei corpuri
de clădire în care sunt zece săli de clasă,un laborator IT, un
atelier de mecanică și un teren de sport sintetic.Liceul a fost
reabilitat prin Banca Mondială în perioada 2011-2012.
Cadrele didactice actuale sunt:
Învățători: Gârbuleț Maria, Covasan Elena, Țepeș Elena,
Cioancă Maria, Pîntea Moglan Angela.
Profesori: Poloșan Elena, Poloșan Cristina, Șimon Elena,
Scripcaru Daniela, Dandu Claudia Valentina, Burghele Lory,
Găină Claudia, Găină Aurel.
Educatoare : Scurtu Aurelia, Focșa Elena , Cojocaru Lilioara,
Olariu Maria.
În Dămuc mai există școala cu structură arondată cu clasele
I-IV și grădiniță în satul Huisurez.
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Administrație, sănătate, cultură și sport
Desprinzându-se de comuna Bicaz Chei,cu toată averea
sa, comuna Dămuc are primul sediu în anul 1937, construit de
primul primar Andrei Topliceanu. Pe atunci aparatul propriu al
primăriei era format din primar, notar, contabil, jăcuț(un fel de
agent fiscal, care încasa impozite și taxele locale), apoi organele
de ordine și pază (miliție și paznici obșcești). Acest sediu
funcționează până în anul 2001, când este construit un sediu nou
,care este dat în folosință în noiembrie 2002, unde funcționează
toate serviciile de administrație publică locală. De-a lungul
timpului îi putem aminti ca primari pe: Andrei Topliceanu, Vasile
Scurtu, Gavril Covasan, Ion Dandu, Pântea Gheorghe, Toder
Dandu, Gherghelaș Constantin, Eugen Ciubotaru, Ion Timari,
Victor Bocancea, Ion Frăsinaru, Ion Trifan și în prezent Covasan
Anton.
Cosiliul local Dămuc este compus în prezent, din 13
consilieri locali care fac parte din mai multe formațiuni politice și
care adoptă hotărâri în temeiul legilor în vigoare, privind starea
economică a comunei și bunul mers al acesteia.
În ceaea ce privește sănătatea primul dispensar a
funcționat într-o casă și anume în casa lui Focșa Gavril, iar primul
doctor a fost Prodan Geza. Apoi dispensarul s-a mutat în sediul
căminului cultural până în anul 1968 când s-a construit actualul
sediu al dispensarului unde funcționează doi medici de familie:
Dr.Burlacu Valentina și Dr.Sârbu Cristinela. De-a lungul timpului
s-au succedat doctori ca: Erdely, Rusu, Kiss, Berbeleu, Radu,
Lorincz.
În anul 1955 este construit căminul cultural al comunei în
care aveau loc nunți, dar și baluri dumionică după-amiază, aici
nu putem să nu amintim de vestita învârtită specifică zonei dar și
vizionări de filme.
În prezent căminul cultural este renovat și poartă numele
vestitului sculptor din Dămuc Daniel Bucur.
În clădirea Centrului Cultural „Daniel Bucur” se află
biblioteca din comună. Biblioteca Comunală Dămuc este dotată
cu calculatoare, videoproiector și acces la internet prin programul
Biblionet.
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În ceea ce privește sportul, domnul primar Anton
Covasan se ocupă îndeaproape de dezvoltarea și promovarea
tinerelor talente în fotbal. La poiana Șugău se află baza sportivă
de cantonament, unde se pot practica diferite sporturi. Planurile
pentru baza sportivă din Poiana Șugău nu se opresc aici, pe
viitor, prin atragerea de investitori în comună se dorește
dezvoltarea ei astfel încât să ajungă o bază de cantonament
internațională pentru pregătirea și antrenarea sportivilor de top.
În comuna Dămuc există spațiul necesar pentru
amenajarea unei pârtii de schi în zona satului Trei Fântâni –
Munții Hășmașul Mare dar și un traseu de enduro.
Personalități marcante:
Bucur Daniel, Sculptor cu origini din Dămuc
Lemn netezit, structuri interesante, forme rotunde. Cine
privește sculpturile sale, dorește să le și atingă. Dorește să
mângâie suprafața materialului. Pentru că lucrările lui Daniel
Bucur sunt estetice la prima vedere. Ele stilizează şi
abstractizează forme profund umane.
Daniel Bucur s-a născut în 1962 în România și trăiește
din 1992 în Gols, Burgenland. De atunci, el revitalizează arta- şi
scena culturală locală și este activ în diferite moduri. Consiliul de
administrație al Fundaţiei Burgenland „Theodor Kery”
DANIEL BUCUR
Date biografice:
Născut la 17 decembrie 1962, Bicazul Ardelean, România;
1984-1988 Mecanică-Construcții de automobile, Universitatea
Brașov;
1985-1987 Școala Populară de Artă, secția sculptură;
1992 Își stabilește reședința în Gols, Austria;
Martie 1994
Obține Certificatul de meșteșugar (Austria)
„Sculpură în lemn”;
2001 - Este recunoscut ca artist liber profesionist, specialitatea
sculptură și membru al Asociațiaei artiștilor plastici din Austria;
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2003 - Membru al Institutului Cultural româno-austriac Castelul
Potzneusiedl.
Premii:
Premiul I la Simpozionul Internațional de Sculpură,
Barnbach/Graz, septembrie 2003, 75 de lucrări în perioada
2003-2007 pentru decorarea exclusivă a Hotel am
Stephansplatz, Viena;
Premiul Theodor Kery 2012 pentru artă plastică,
Burgenlandstiftung, Eisenstadt.
Expoziții:
1988-1992 participarea la diverse expoziții de artă populară în
România , Târgul Creatorilor populari din România-Muzeul
Satului București; Muzeul Civilizației Populare Sibiu, Muzeul de
Etnografie Brașov etc.
Din 1992 expoziții anuale în GOLS și Halbturn;
1996 Banca Burgenland, Neusiedl am See;
1997 Camera de comerț, Viena;
2000&2001 Zilele Culturale ”Artpannonia”, Neusiedl am See;
2002 ”Skulptur 02 Furstenfeld; Casa Artiștilor Plastici Graz,
tematica ”Mesaj”; ”Art Pannonia”, Neusiedl am See;
2003 ”art its grenzenlos”, Bruck/Leitha; Castel Halbturn; Castel
Potzneusiedl;
2004 Orangeria Eisenstadt; Firma Sommer, Stoob, Podgoria
Nittnaus;
Simpozionul Internațional de Sculpură îm Lemn, în Sattendorf;
Austria (Ediția 7);
2005 Institutul Cultural Român, Viena; Castelul Potzneusiedl;
Simpozionul Internațional de Sculptură în Lemn, Kormend,
Ungaria (Ediția 1);
Mole West, Nesiedl am See; Hotel am Stephansplatz, Viena;
2006 Galeria ”Artbox”, Mattersburg; Weinwerk Burgenland
Neusiedl am See;
„Technologiezentrum” Eisenstadt;
2007 Weinwerk Burgenland, Neusiedl am See; Podgoria Juris,
Gols; Mole West, Neusiedl am See; asociația artistică „Steg” în
Galeria „Time”, Viena; Banca Burgenland, Eistenstandt;
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2008 Expoziție comună în spațiu public, tematica: ”Paradisul
pierdut” în cadrul „Săptămânii culturale” ediția 24, Eggenburg;
Patisseria „Der Mann” Viena;
Podgoria Juris, Gols; Mole West, Neusiedl am See;
Biserica Creștinilor liberi, Viena;
2009 Holmes Place, Viena;
Wenwerk Burgenland, Neusiedl am See; Hotel Birkenhof, Gols;
Galeriile Outlet Center, Parndorf, Galeria Asociației artiștilor
unguri, Budapesta;
Firma Otto, Hainburg; Simpozionul Sculptorilor în lemn Josef
Haydn, Eisenstadt;
2010 Galeria Ingeborg Zweymuller Baden Viena; Vila Vita
Pamhagen;
St. Martins Therme&Lodge Frauenkirchen; Firma Sommer
Stoob;
Central Cultural Obeschutzen; Wulkaprodersdorf; Bayreuth,
Germania ;
2011 Expoziție permanentă Hotel Birkenhof Gols; Podgoria Juris
Gols;
Expoziția
”Wehnen&Interieur” Viena; Arhitectura interioară
Lorenz Wachau;
Galeria Cselley Muhle, Oslip; Hotel Marienkron, Monchhof;
Galeria Artbox, Mattersburg;
”Die Einrichtungslounge Waldburg-Zeil, Lindau, Germania;
2012 ”Wehnen&Interieur” Viena; Podgoria Juris, Gols;
Castelul Kittsee; Heilbron, Germania; Expoziția „Enns-800 de
ani”, Enns;
Expoziția de Artă în Bindergasse, Gols;
„Expoziție Wieselburg”, Wieselburg; Prefectura Burgenland,
Eisenstadt;
2013 „Wohnen&Interieur”, Viena; Simpozion Rabnitz; Heilbron,
Germania;
Castelul Halbturn;Hotel Birkenhof, Gols.
În Austria, alte numeroase expoziții ale sculpturilor
artistului s-au desfășurat până în prezent, dintre ultimele
amintim: cea de-a 26 -a expoziţie de la Festivalul 50 Golser
Volksfest, Expoziția de la MOLE WEST Neusiedl am See , și un
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real succes a avut finalizarea trofeului pentru Regionalitätspreis
2017.
Trofeul pentru Premiul Regional a fost proiectat și produs
de artistul din Gols, Daniel Bucur.
Pentru a opta oară, consiliile raionale Burgenland vor
acorda premiul regional pentru opt categorii.
Artistul, Daniel Bucur, s-a gândit la Burgenland și la
subiectul regionalității și astfel și-a lăsat amprenta în creația
acestui trofeu. "Burgenland este casa mea", spune românul
nativ, care a locuit în Austria din 1994. „În cazul în care
Burgenland este înăuntru este ceva special și ceva foarte
valoros, așa că am pus regiunea în miniatură în mijlocul sculpturii
mele", explică el. De asemenea, liniile, care se găsesc în trofeul
său, au un sens. "În trecut, a trebuit să trasați linii și linii pentru a
vă aminti ceva și, de asemenea, trebuie să vă amintiți
Burgenland", a spus artistul.
De ce lui Daniel Bucur îi place să lucreze cu lemn este
ușor de explicat. „Este un material viu, poti simți viața la locul de
muncă, pentru acest preț folosesc stejar din Leithagebirge, baza
fiind din gresie, deci și materialele sunt de aici din zona care
fascinează clienții când mă vizitează în atelierul meu de aici din
Gols, este ca ei să poată să mă privească, să simtă doar viața.
Când sunt cu mine le permit să participe, iar când văd aceste
opere de artă trec aici în atelier. "
Începutul procesului creativ este deosebit de interesant
pentru Daniel Bucur. „Am o idée în mintea mea, pot face o schiță
pentru a avea ceva tangibil. Apoi lemnul este căutat și selectat
pentru a vedea care este cel mai potrivit. De data aceasta, chiar
și cel mai interesant pentru mine. Fabricarea sculpturii este apoi
un lucru greu, atunci când este gata, este doar frumos să ai ceva
creat și implementat de ideea mea. Dar ceea ce nu-mi place este
atunci când cineva vine pentru a obține sculptura sa ordonat”.
Nikolaus Eberstaller spunea: „Sculptura lui Daniel Bucur,
sculptura din lemn simbolizează dezvoltare dinamică, ea nu
rămâne rigidă, dar se întinde puternic în spațiul din jur - se
deschide spre lumea exterioară, s-ar putea spune de asemenea:
pare dincolo de a sa”.
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Daniel Bucur, artistul ideal a câștigat pentru design - nu
doar estetică, proprietățile stilului de redefinire a materialului
lemnos, dar mai presus de toate propria sa poveste de viață a
avut „condiții ideale pentru a fi spusă”. Eberstaller
Centrul Cultural „Daniel Bucur" găzduiește lucrările
marelui sculptor, recunoscut la nivel mondial, fiu al satului, care
a participat si la inaugurarea Centrului Cultural.
Cine dorește să admire sculpturile lui Daniel Bucur poate
să viziteze una dintre expozițiile sale permanente, expoziție care
se află la Centrul Cultural „Daniel Bucur” din comuna Dămuc,
județul Neamț. Dintre sculpturile expoziției amintim:
“Îmbrățișare” - lemn de nuc;
“Fascinația izolării” - lemn de tisă;
“Eva” - lemn de stejar;
“Eu” - lemn de cais;
“Speranța” - lemn de nuc;
“Smerenie” - lemn de larice.
Austriecii și nu numai, au remarcat dintre lucrările marelui
sculptor, sculptura celui mai lung lanț dintr-o bucatăde lemn.
Acest lanț este cioplit dintr-o singură bucată de lemn.Are 1000
de verigi și 35m lungime. „L-am sculptat în anul 1966 cu ocazia
aniversării a 1000 de ani de istorie a Austriei.” spune Daniel
Bucur. Românii au remarcat formele avangardiste nuanțate
brâncușian, iar localnicii din Dămuc sculptura „Fertilitate”, lucrare
expusă în sediul primăriei, însemn al unei făgăduințe materne
sub semnul binecuvântării divine, din inima munților românești.
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Găină Alexandru, n. 1 decembrie 1933 – d. 8 decembrie
2015 - poet, prozator, povestitor, pictor, sculptor - pirogravor,
instrumentist, dansator instructor, rapsod popular.

Alexandru Găină, păstrator al vechilor tradiții folclorice,
născut în anul 1933 într-o famile simplă, țăranească, cunoaște
greutațile vieții încă din copilărie deoarce mama sa a murit când
avea doar 2 ani. Îl nemulțumeste faptul că în primii ani de școală
a fost nevoit să învețe într-o limbă pe care nu o cunostea –limba
maghiară. După anul 1945 a mai mers doar un an de școală.
Viața devenise din ce în ce mai grea, iar școala era un lux prea
mare pentru familia Găină. A abandonat școala pentru a păzi oile
familiei pe muntele Bățu Mare din apropierea satului Dămuc.
Cadrul mirific al acelor locuri este prezentat de însuși Alexandru
Găină în cartea sa „Un om pe lume”. Primăvara era începutul
unui an folcloric, buciumele răsunau cu glas duios și mângâietor
de nu-ți venea să mai pleci din loc fiindcă parcă se îngânau cu
glasul cucului și al privighetorilor care nu se mai opreau a cânta.
Era mult zâmbet pe munte, tinerii chiuiau unii la alții respectând
salutul muntelui pentru că le era dragă viața și zâmbetul florilor
și-al vântului curat și cald. Dar nici fluierul nu se lăsa mai prejos,
fiindcă era fiecare ciobănaș avea cu el fluierașul pe care-l ținea
sub curea la spate și din când in când îl scotea și cânta doinele
mioritice ale Dămucului nostrum curat și frumos, de parcă și oile
se opreau să mai pască iarba verde și plină de flori.

238

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Timpul petrecut în mijlocul naturii de Alexandru Găină în
perioada copilăriei a fost folosit în mod practic deoarece așa a
învățat să cânte la fluier, la caval, să cioplească în lemn și să
compună primele sale versuri . Dintre versurile sale amintim:
Arsenie Voaideş, stareţul Mănăstirii „Schimbarea la
Faţă“, Sfântul Sava-Berzunţi şi duhovnicul Mănăstirii „Buna
Vestire“ – Pogleţ din județul Bacău
24 ianuarie1951 - 16 februarie 2018

Trei decenii de slujire
Părintele Arsenie Voaideș s-a născut în satul Huisurez,
comuna Dămuc, judeţul Neamţ, la 24 ianuarie 1951, din părinţii
Neculai şi Anghelina, primind la botez numele Augustin. Părinţii
l-au crescut în iubirea de Dumnezeu și respectul faţă de oameni.
În anul 1977, a intrat ca frate la Schitul Tarcău din judeţul Neamţ,
iar în anul 1978, este închinoviat la Mănăstirea Cetăţuia din Iași.
În anul 1979, este tuns în monahism primind numele Arsenie. A
fost vieţuitor al acestei mănăstiri până în anul 1986, când a fost
transferat la Mănăstirea Putna. Pe 8 noiembrie 1988, a fost
hirotonit diacon de către Arhiepiscopul Eftimie Luca, pentru ca în
următoarea duminică să fie hirotonit ieromonah pe seama
Mănăstirii „Sfântul Sava” – Berzunţi – Bacău. În anul 2001, a
absolvit cursurile Seminarului Teologic Liceal „Veniamin
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Costache”, de la Mănăstirea Neamţ, judeţul Neamţ, iar în anul
2005 este licențiat al Facultăţii de Teologie „Sfânta Filofteia” din
Pitești.

„S-a preocupat și de formarea obștii monahale de la
Berzunţi, dar și de refacerea bisericii mănăstirii grav afectată de
dintele nemilos al timpului. Între 1992-2002, locașul monahal a
fost consolidat, extins și înfrumusețat, astfel încât la Praznicul
Schimbării la Față din anul 2002, a fost sfințit ansamblul eclesial
al mănăstirii. Ca un „meşter Manole” al zilelor noastre, a avut
dorinţa de a ridica „altă monastire pentru pomenire”. Este ctitor
al Schitului „Sfântul Ilie Tesviteanul”, alături de protosinghelul
Isaia Adragăi. Mănăstirea Pogleţ este tot o ctitorie a părintelui
Arsenie Voaideş. În anul 2013, a avut loc sfinţirea Bisericii cu
Hramul „Izvorul Tămăduirii” din satul Băcioi, comuna Corbasca,
ridicată prin osteneala părintelui Arsenie Voaideş, cu sprijinul
vrednicului de pomenire ctitor Arhiepiscopul Adrian Hriţcu, ajutat
de soborul măicuţelor de la Mănăstirea Pogleţ. În toată acestă
perioadă, de când a rămas pe meleagurile Berzunțiului, părintele
Arsenie s-a făcut cunoscut peste tot, a avut cuvânt spre zidire şi
de alinare a suferinţelor. A fost modest în faţa lumii şi smerit în
faţa lui Dumnezeu.”
(Doxologia - „Cuvânt spre zidire şi de alinare pentru
pelerini”)
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Lăsând multă tristeţe în sufletele celor care l-au cunoscut,
preţuit şi iubit și după o viaţă închinată Bisericii, părintele
Arsenie a plecat pe cărarea Împărăţiei cerurilor într-o zi de
vineri – 16 februarie 2018, când cu toţii rememorăm Răstignirea
pe Cruce a Mântuitorului Hristos, care a pătimit şi a luat moarte
pentru păcatele noastre. La slujba înmormântării părintelui
Arsenie Voaideș care a fost oficiată la data de 20 februarie
2018, la Mănăstirea „Sfântul Sava” – Berzunţi – Bacău, de către
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului au participat peste trei mii de credincioși sosiți la
înmormântare din Ardeal, din Banat, din nordul Moldovei și din
toată țara alături și de părinții duhovnicești din obștea
așezământului monahal
Mormântul
Părintelui
Arsenie
Voaideș se află în cimitirul mănăstirii, aproape de locurile unde,
spunea cândva într-o cuvântare duhovnicească Înaltpreasfinţia
sa Arhiepiscopul Ioachim. „Să transfigurăm timpul! Aici, pe
munte, am venit pentru transfigurare, să trăim timpul lui
Dumnezeu în Liturghie. Să ieşim din timpul acesta convenţional
ce se măsoară cu ceasul, timp pe care noi de multe ori îl pierdem.
Să ne urcăm pe o colină, pe un munte, să privim spre cer şi să
vedem că timpul lui Dumnezeu nu fuge! Noi trebuie să fugim, iar
alergarea noastră să fie spre Dumnezeu”
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UN SCURT PERIPLU PRIN ISTORIA COMUNEI
BĂLȚĂTEȘTI
Valentina Floricel, bibliotecar
Localitatea a fost atestată documentar din vremea
domnitorului Constantin Movilă, care dă vornicului Patrașcu
satele Bălțătești si Mânjești. Actul
a fost datat la 1 septembrie 1608 31 august 1609. Dacă, până in
1627, documentele vremii au
menționat
impreuna
satele
Bălțătești si Mânjești, cu incepere
din 1644, satul Mânjești nu mai
este amintit. El dispare,probabil,
dispersat fiind, formând două noi localitați Valea Seacă și Valea
Arini. La începutul secolului al XVIII-lea localitatea Bălțătești este
consemnată sub denumirea de Mosia Bălțătești, proprietate a
Mariei Cantacuzino. Mai târziu, în anul 1849 Moșia Bălțătești a
fost cumparată de către Alexandru Calimah,care pierde o parte
din ea, fiind împroprietariți țăranii clăcași. Restul moșiei trece in
proprietatea domnitorului Dimitrie Barbu Știrbei care o atribuie ca
zestre fiicei sale, contesa Martha de Blome. In anul 1919, pe
baza Decretului Lege nr.59/1918, întreaga moșie a fost
expropriată in seama statului. Denumirea localității provine de la
faptul că pe raza acesteia existau in permanență bălți si iazuri,
terenul fiind mlăștinos. S-a mai emis si părerea că denumirea ar
proveni și de la faptul că pe aceste meleaguri erau întalnite
frecvent rase de vite bălțate. Băltile si iazurile amintite mai sus
erau bogate in saruri cloro-sodice, încât animalele care se
adapau din ele aveau de suferit, o parte chiar și piereau. Atunci
au atras atentia multor oameni de stiinta care au inceput sa le
cerceteze, astfel descoperind efectul miraculos al acestor ape
sarate. La începutul anului 1810, Principii Cantacuzini
construiesc două barăci mari, unde așeaza căzi din lemn, pentru
imbăierea lor si a vizitatorilor din timpul verii.

243

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Istoria unei medalii de aur. Stațiunea Balneoclimaterică Bălțătești
(1810-2018).
Despre această îndelungată și interesantă existență au
fost scrise numeroase pagini, unele tipărite, altele dactilografiate,
iar unele scrise cu creionul. Acestea din urmă sunt cuprinse în
“Monografia comunei Bălțătești” scrisă în anul 1967 de fostul
notar Ioan Timofte. Din această lucrare am aflat că apele
minerale ale băilor din Bălțătești au primit medalii de aur în anul
1900 la Paris și în 1906 la București. Bazele înființării Stațiunii
Bălțătești au fost efectuate de catre doctorul Dimitrie Cantemir,
care era stranepotul domnitorului Dimitrie Cantemir. În anul 1883
a venit în vizită la Bălțătești colegul de breaslă și prietenul
doctorului Dimitrie Cantemir, cunoscutul doctor Konyo. Acesta a
efectuat analiza tuturor izvoarelor de la Bălțătești, constatând că
„sunt cele mai bogate în săruri dintre toate apele omologate de
pe continentul european”. Încă din acele vremuri se prognoza că:
“apele de la Bălțătești sunt menite a deveni o stațiune de boli
tămăduitoare dintre cele mai însemnate din Europa”.
Calitățile excepționale ale apelor de la Bălțătești au
determinat forurile competente ale țăriisă le înscrie în lupta cu
apele unor stațiuni cu renume european. Prilejul s-a ivit cu ocazia
deschiderii celei de a cincea ediții a Expoziției Universale de la
Paris între 15 aprilie - 12 noiembrie 1900. În pavilionul României,
pe lângă multe alte produse reprezentative și-au găsit loc și
eșantioane ale apelor de la Bălțătești, însoțite de buletine de
analize. Spre surprinderea și bucuria organizatorilor pavilionului
românesc, au aflat că printre numeroasele medalii cu care au
fostonorate diverse produse ale multor țări participante, apelor
de la Bălțătești li s-a acordat o Medalie de Aur.
Au trecut numai 6 ani și în București – Micul Paris s-a
organizat o Expoziție Națională, cu participare internațională. În
cadrul acestei expoziții apele de la Bălțătești din nou au fost
onorate cu o Medalie de Aur. Incepand cu anul 1970 au inceput
lucrarile de demolare ale statiunii vechi si de construire pe baze
moderne a actualei statiuni. Pana in anul 1995 Statiunea
Baltatesti a fost administrata de catre Consiliul Judetean Neamt,
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iar din anul mentionat mai sus a trecut in administrarea
Ministerului Apararii Nationale, aflandu-se pana astazi.
Norii negri ai celui de Al Doilea Razboi Mondial au dus la
inchiderea băilor in anul 1939,timp de 10 ani. În acest interval de
timp băile au devenit Spital de Campanie.
Spitalul de campanie
Biserica „Sfinții Mihail și Gavril” din localitatea Bălțătești,
județul Neamț a desfășurat pe data 2 iunie 2008 o slujbă
religioasă deosebită, în memoria și în cinstea celor 51 de ostași
români care au luptat pe frontul de la Tg. Neamț, iar în cimitirul
din comuna Bălțătești s-a făcut un parastas și s-a construit o
placă de marmură, pe care au fost trecuți cei 51 de soldați.
Pentru a opri ofensiva sovietică în anul 1944, soldații au
luptat în cazemate și în șanțuri antitanc. Atunci în urma unui
bombardament năprasnic, satul Răucești a fost ras de pe
suprafața pământului, tirurile de artilerie desăvârșind apoi
dezastrul. Răniții din acel iad de foc au fost aduși în Băile
Bălțătești, unde inițial s-a intenționat a se construi un spital militar
de campanie, dar care până la urmă a rămas doar un punct de
adunare a răniților, unitatea centrală fiind instalată în Școala
Normală de Fete din orașul Piatra Neamț.
Comuna Bălțătești era în acel timp sufocată de mulțimea
de soldați, de depozite de muniții, alimente, medicamente și
armament.
Mulți dintre soldații răniți erau aduși de pe linia frontului și
îngrijiți în Stațiunea Bălțătești. Cei care mureau erau îngropați în
cimitirul comunei, aflat pe un deal (astăzi este amplasată Școala
Gimnazială Bălțătești). La unii dintre ei nu s-a știut decât numele,
iar la câțiva nici măcar atât.
Au trecut anii, crucile din lemn au putrezit și s-au prăbușit,
iar mormintele au fost acoperite de buruieni. După război unele
dintre trupurile neînsuflețite au fost dezgropate și mutate de către
rude în locurile natale, dar majoritatea au rămas însă la
Bălțătești.
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Cazinoul
Este clădirea care se află în incinta Stațiunii
Balneoclimaterice Bălțătești. Este considerată clădire de
patrimoniu
deoarece
are
o
arhitectură aparte cu ornamente și
incrustații deosebite. Cazinoul a
fost construit în anul 1910 și era
format din parter și etaj. La etaj întro cameră spațioasă se desfășurau
diferite evenimente cultural artistice
și manifestări oficiale, iar la parter
era restaurantul. Clădirea astăzi există în incinta stațiunii, dar
într-o stare avansată de degradare. Sunt necesare lucrări de
reabilitare și conservare a acestei cladiri.
Oameni de seamă ai comunei Bălțătești
ÎNVĂȚĂTOR ION AGĂPESCU
S-a născut la 23 noiembrie 1908 în satul Valea Seacă. În
1926 a absolvit cursurile Școlii Normale de Învătători „Gheorghe
Asachi” din Piatra Neamț. Din anul 1931 și până în anul 1972
când se pensionează și-a desfășurat activitatea la Școala cu
patru clase din Valea Seacă.
Încei 46 de ani de activitate Ion Agăpescu și-a adus o
contribuție majoră la educarea elevilor ce s-au perindat prin
școală. A fost apreciat, iubit și stimat de comunitate.
A
întocmit prima monografie a satului Valea Seacă.
PROFESOR AILINCĂI VASILE
S-a născut la 24 octombrie 1931 în satul Valea Arini
comuna Bălțătești. A absolvit cursurile școlii primare în satul său
natal, apoi urmează cursurile gimnaziale la Școala din Bălțătești.
Urmează Școala Pedagogică de Învățători din Piatra Neamț. Din
octombrie 1952 și până în noiembrie 1955 urmează serviciul
militar în garnizoana București.
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După terminarea armatei este repartizat ca învățător și
director la Școala Generală din satul Ghindăoani. Între timp
reușește la Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan
Cuza din Iași obținând diploma de licență în anul 1968.
La 1 septembrie 1965 se transferă la cerere la Școala
Generală Bălțătești unde funcționează ca profesor și director
coordonator până în anul 1980. Apoi tot la această școală trece
la catedră și funcționează ca profesor de limba și literatura
română până în anul 1995. Meritele deosebite au fost
următoarele: în timpul efectuării serviciului militar a desfășurat o
activitate de alfabetizare făcând ca 42 de militari care erau
analfabeți să știe să scrie și să citească. Fiind director din anul
1965 și până în 1980 la Școala Gimnazială Bălțătești și-a adus o
contribuție deosebită la construcția Școlii cu 12 calse din
Bălțătești.
După pensionare s-a dedicat scrisului: în anul 2001 la
editura Alfa din Piatra Neamț i-a apărut cartea “Bălțătești – file
monografice”. În anul 2005 tot la editura Alfa din Piatra Neamț ia apărut cartea “Rădăcini la Bălțătești”. In anul 2010 tot la acea
editura ii apare cartea ,,Scoala din Baltatesti,,. Apoi in anul 2016
la editura Alfa ii apare cartea ,,Istoria bisericilor din zona
Baltatesti-Ghindaoani.In anul 2017 primeste titlul de ,,Cetatean
de onoare,, a comunei Baltatesti.
PRIMAR CONSTANTIN ABRĂNOAIE
S-a născut la 22 februarie 1922 la Bălțătești. Cursurile
primare le urmează la Școala din Bălțătești. Efectuează stagiul
militar în Batalionul 13 Vânători Munte la Tg. Neamț. Apoi,
urmează Școala de ofițeri în rezervă de la Brăila obținând gardul
de sublocotenent. Din anul 1968 și până în anul 1982 la
pensionare ocupă funcțiile de viceprimar, primar și comandant al
gărzilor patriotice din localitate.
Fiind un foarte bun gospodar prin muncă patriotică a
reușit să mobilizeze localnicii din comună construind următoarele
obiective: Școala Generală din Bălțătești, Școala Generală din
Valea Seacă, Școala Primară din Valea Arini, Căminul Cultural
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din Valea Seacă,
Căminul Cultural din
Bălțătești și Casa de
Nunți din Bălțătești.
A contribuit
la construirea a 166
de poduri și podețe
precum și pietruirea
a 18 km de drum
comunal.
În
septembrie 2000 a
primit
titlul
de
„Cetățean
de
onoare,, al comunei Bălțătești.
LECTOR UNIVERSITAR APOSTOL PAULINA
S-a născut la 8 iulie 1932 în satul Bălțătești. Școala
primară o urmează la Școala din Valea Arini unde tatăl și mama
ei erau învățători. Cursurile gimnaziale le urmează la Liceul de
fete din Piatra Neamț până în anul 1951.
Studiile superioare le face la Facultatea de Matematică și
Fizică din București și Iași. Este încadrată ca preparator, asistent
și lector universitar la Universitatea Alexandru Iona Cuza din Iași.
A obținut titlul de doctor în fizică la Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iași, conducând ample lucrări de cercetare științifică în
domeniul magnetismului.
Se pensionează în anul 1989.
ACADEMICIAN GHEORGHE PLATON
S-a născut la 26 februarie 1926 în orașul Buhuși, dar
copilăria și adolescența și-o petrece în satul Valea Seacă unde
părinții au fost aduși de valurile vremii.
După terminarea cursurilor gimnaziale urmează Școala
Normală Gheorghe Asachi din Piatra Neamț, iar în anul 1946
reușește la Facultatea de Istorie din Iași.
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Termină facultatea în anul 1950 și ocupă funcția de
asistent în cadrul facultății. În anul 1974 devine profesor
universitar, iar din 13 mai 1993 devine membru titular în
Academia Română. Are o contribuție vastă în ceea ce privește
cercetarea, culegerea de documente, a 250 de recenzii și articole
referitoare la istoria modernă a României.
INGINER RĂȘCĂNESCU MIRCEA
Născut la 19 octombrie 1941 la Bălțătești. A urmat
cursurile Școlii Primare și Gimnaziale din satul natal. Apoi,
urmează Liceul Petru Rareș din Piatra Neamț, ca după absolvire
să urmeze Facultatea de Agonomie „Ion Ionescu de la Brad” din
Iași.
În anul 1976 devine doctor în științe agricole, ocupând
următoarele funcții. Din 1981 până în 2000 este numit Director
General al Direcției Agricole și Alimentare a Județului Neamț. A
făcut studii de documentare în Franța, Germania, Danemarca și
Ungaria. Este membru titular al Academiei Oamenilor de Știință
din România fiind autor a peste 90 de studii și lucrări științifice.
NOTAR IOAN TIMOFTE
S-a născut la 19 ianuarie 1900 în Bălțătești. A urmat și a
absolvit 5 clase primare la Școala din Bălțătești. Apoi, a urmat
Școala Agricolă din Belcești. Ca militar a făcut Școala de
subofițeri din Brașov absolvind-o în iulie 1922. Imediat după
revenirea din armată 1930 și până în 1 august 1947 este numit
notar în cadrul Primăriei Bălțătești. Este remarcat prin faptul că
are prima monografie în fază de manuscris a comunei Bălțătești.
PROFESOR UNIVERSITAR MIHAI TIMOFTE
S-a născut la 19 iunie 1943 în satul Valea Seacă.
Cursurile primare și gimnaziale le face în satul natal. Apoi,
urmează Liceul Petru Rareș din Piatra Neamț, iar între anii 1962
și 1967 urmează cursurile Facultății de Istorie-Filozofie din cadrul
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
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În perioada 1976 și 1977 a obținut o bursă de specializare
la Universitatea din Gent, Belgia, iar între anii 1982 și 1984 a fost
numit profesor cu bursă la Universitățile Omaha – Nebrasca și
Universitatea Urbana – Champagne, Illinois din Statele Unite ale
Amercii.
Se întoarce în țară și funcționează ca profesor la
Universitatea Petre Andrei din Iași în perioada 1995-1998.
Importantele lucrări științifice au fost “Istoria Orașului Iași,
1980”, “Istoria Universității din Iași, 1985”,„Concepte și
metodologii în studiul relațiilor internaționale, 1998”.
Moare la 17 mai 1998 și este înmormântat în cimitirul din
satul Valea Seacă.
Monumentele Eroilor
Pe raza comunei Bălțătești se întâlnesc două monumente
ale eroilor, unul în satul Bălțătești și un altul în satul Valea Seacă.
Călătorului, ce străbate șoseaua națională de la Piatra Neamț
spre Târgu Neamț, nu se poate să nu îi atragă atenția
„Monumentul Eroilor” amplasat într-un frumos parc în fața clădirii
C.E.C. din satul Bălțătești. Monumentul a fost construit în anul
2004 după un plan adus de către profesorii Victor și Ludovica
Tănăsescu, sprijiniți moral și material de către Primăria și
Consiliul Local din Bălțătești de la acea vreme. După trecerea
timpului monumentul s-a deteriorat fizic și s-a simțit nevoia
reabilitării sale. Pe aceeași fundație s-a placat cu marmură, iar
pe partea din față s-a realizat un frumos baso-relif reprezentând
„infanteristul rănit”, operă a sculptorului Lucian Tudorache din
Piatra Neamț.
Acest monument reprezintă respectul și omagierea celor
152 de eroi, a căror nume este încrustat în marmură pe fețele
laterale ale monumentului. Monumentul este amplasat chiar pe
locul unde în perioada concentrărilor din anii 1939-1940 se afla
clădirea unei subunități de infanterie.
In cimitirul din satul Valea Seaca se afla o cruce
monumentala dedicata eroilor cazuti la datorie in cele doua
razboaie mondiale. Crucea a fost construita intre anii 1925-1930,
din initiativa invatatorului Ioan Agapescu si a preotului Pavel
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Danila. Este construita din piatra
slefuita si marmura cu o inaltime de
2m.
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COMUNA CRĂCĂOANI – SCURTĂ INCURSIUNE
MONOGRAFICĂ
Comuna Crăcăoani este așezată în mijlocul Moldovei, în
zona subcarpatică a munților Orientali, între 26-28” grade
longitudine și 47-48” grade latitudine. Fiind așezată la poalele
munților Stânișoarei, între frumoasele coline, care se ondulează
de o parte și de alta a râului Cracău, comuna se întinde pe o
suprafață de 90 Kmp din județul Neamț.
Parte integrantă a frumoaselor plaiuri Nemțene, comuna
Crăcăoani este situată la limita dintre zona de munte și cea a
dealurilor subcarpatice, în continuarea liniei pe care sunt înșirate
ca perlele într-un colier, vestitele și mult vizitatele mănăstiri,
Neamț, Secu, Agapia și Văratec. Pe teritoriul comunei se află și
Mănăstirea Horaița, așezată într-un loc retras, unde, ,,ori încotro
te întorci, te împresoară singurătatea” așa cu scrie Calistrat
Hogaș în ,, Spre mănăstiri”, din volumul ,,Pe drumuri de munte”.
Numele de ,,Crăcăoani ” vine de la râul Cracău, (cracău=crac
sau braț) care străbate comuna pe o lungime de 30 Km. Apa
Cracăului pornește din munții Stânișoarei, având două izvoare:
Cracăul Alb care izvorăște din vârful Chitele, și Cracăul Negru
ce-și scurge izvoarele din muntele Trestia. Aceste izvoare își
unesc apele în satul Magazia și formează râul Cracău care are
mai mulți afluienți: Pârul Slatinei, Pârâul Tisa, Șoimul,
Pochivnica, iar pâraile Tociloasa și Budalauca în dreptul satului
Crăcăoani. Râul Cracău, are o lungime de 62,5Km și reprezintă
bazinul hidrografic al depresiunii Cracău –Bistrița.
Comuna Crăcăoani se învecinează: la Est, satul Oșlobeni
comuna Bodești, spre Sud, comuna Negrești, la Vest cu comuna
Hangu de pe valea Bistiței și comuna Pipirig, comuna Bălțătești,
în văile acesteia, se găsesc fântânile de slatină și izvoarele de
ape minerale ale băilor Bălțătești, și comuna Ghindăoani. La
Nord cu comuna Bălțătești și comuna Agapia. Printre colinele
Crăcăoanilor, paralel cu râul Cracău, trece șoseaua PiatraNeamț - Târgu Neamț șosea foarte veche, care între ani 19601970 a fost asfaltată.
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Crăcăoanii și-au făcut apariția pe aceste meleaguri încă
din zorii istoriei. Vestigii de cultură materială datând din paleolitic
și neolitic se întâlnesc la tot pasul atât în zonele joase, cât și pe
versanții văilor pe culmile și platourile montane. Așezările
populației autohtone de pe teritotiul comunei au fost prezente dea lungul secolelor, depășind vitregiile istoriei care s-au abătut și
asupra acestor locuri.
Printr-o serie de săpături s-au evidențiat urme paleolitice,
neolitice. Scriitorul T.I. Apalaghiei din Ghindăoani a descoperit ,,
Toporul de piatră” expus astăzi în ,,Muzeul Petru Rareș” din
Piatra –Neamț.
Unele documente rezultă și
din recesământul locuitorilor din
1744, altele din registrele cu dările
țăranilor către stat. Din statistica
Moldovei 1774 (Vicromestia),
ținutul Neamțului în care sunt
trecuți toți oamenii din 1774 din
satele Crăcăoani, Cracăul Negru,
Ghindăoani. De asemenea, din condica Luizilor din 1803,
Amforele nr. 148 din 1855, din care rezultă procesul dintre
moșiile Mănăstirii Buhalnița, cu satele Ghindăoani,
Crăcăoani, Cracăul Negru, Buhalnița, Izvorul Alb și moșiile
alăturate din Bălțătești șI Mânzești. Se afirmă din generație în
generație că Ștefan cel Mare și alți domnitori și-au organizat
depozitele de muniții și alimente pentru timpuri mai grele, în satul
Magazia legat de poteci de Cetatea Neamțului, cunoscute de
puțini oameni.
Comuna Crăcăoani are în componență cinci sate:
Crăcăoani, care este împărțit în două de apa Cracăului, partea
de la șosea numindu-se Crăcăoanii de Jos și partea cealaltă
Crăcăoanii de sus Satul Magazia este așezat la 4 Km în sus pe
apa Cracăului, datorită culmilor înalte și împădurite, satul este
ascuns vederii. Mergând, în continuare, în sus pe o vale străjuită
de dealuri împădurite și dealuri cu fânețe ajungi, după
parcurgerea a 5 Km, în satul Mitocul Bălan. Cracăul Negru,
așezat pe valea apei cu același nume se întinde pe o distanță de
7 Km. Valea este strâmtă străjuită de munți.

253

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Satul Poiana este așezat peste dealul dinspre sud al
satului Crăcăoani pe valea pârului Horaița.
Apa
Cracăului
pornește
din
munții
Stânișoarei,
având
două
izvoare: Cracăul Alb care
izvorăște din vârful Chitele și
Cracăul Negru ce-și scurge
izvoarele din muntele Trestia.
Aceste două izvoare se unesc
în satul Magazia și formează
râul numit Cracău care are mai mulți afluienți. Comuna
Crăcăoani se învecinează la est cu comuna Bălțătești, comuna
Ghindăoani, locul de naștere al filosofului Vasile Conta și satul
Oșlobeni din comuna Bodești. La sud cu comuna Dobreni, satul
Negrești,comuna Gîrcina și satul Almaș. La vest cu comuna
Hangu de pe valea Bistiței și comuna Pipirig . Spre Nord are ca
vecini comuna Agapia și comuna Bălțătești.
Prin aceste meleaguri istorice hărăzite de Dumnezeu cu
locuri și priveliști atât de frumoase, au trecut și s-au inspirat în
scrierele lor, mulți oameni de știință, istorici, cronicari, scriitori,
oameni de cultură din care amintim:
Mihail Sadoveanu, care a cutreierat la vânătoare și
pescuit aceste meleaguri, petrecându-și vacanțele la mănăstirile
Văratec, Agapia, mai departe la casele sale din VovideniaMănăstirea Neamțului, Pașcani și Iași;
Alexandru Vlahuță, care poposea în fiecare vară și iarnă
la Mănăstirea Agapia;
Calistrat Hogaș a descris cu multă dragoste meleagurile
Crăcăoanilor cum putem citi în ,,Călătoriile prin munții
Neamțului”: ,,Către asfințit, sosirăm la Horaița, unde furăm primiți
cu oarecare răceală de către egumenul mănăstirii, care stătea în
cerdac, la aer curat. Din întrebările și răspunsurile despre
sănătate, ne puturăm lămuri că sfinția sa suferea de un gutunar
și că, prin urmare, întreaga sa veselie sufletească înghețase sub
această răceală din părțile înalte le persoanei sale, totuți ni se
porunci un borș cu chitici și un pui cu mămăligă, nimicuri care
toate se mistuiră iute sub flămândele noastre linguri și furculițe”.
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După ce descrie pe scurt Mănăstirea Horaița, Calistrat
Hogaș spune că,, în aceste locuri, ori încotro te întorci, te
împresoară singurătatea la hotarele căreia viața se pare că
expiră” Și Horăicioara este comparată cu un ,, adevarat cuib de
vulturi aninat în crăpătura unei stânci aeriene”, iar ,, parchetele”
de pe Cracăul Negru erau dominate de ,,aerul sec” prin care
străbăteau ,, glasul omului și al toporului” sau câte o ,, trosnitură
colosală” a copacilor tăiați care ,,în căderea lor prăpăstioasă,
sfărâmau și doborau tot în calea lor”. În călătoriile sale cu
Pisicuța, Calistrat Hogaș a poposit și la o colibă părăsită,
,,cumpănind” la Valea Cracăului, acest pârâu limpede ,, ca o
picătură de rouă”, unde își ,,stâmpărară”setea, după care porniră
mai departe. Dincolo de aceste descrieri, și astăzi apa Cracăului
este la fel de limpede, iar chiticii încă mai sar în bătaia soarelui
nemilos de vară. (17-23.VII. 2003 Ecoul munților)
Dumitru Almaș, reputatul profesor de istorie, originar din
Negrești Neamț, se urca pe culmile Almașului și a descris
frumoasa nuvelă ,, Acolo în Filioara”, trecând cu privirea peste
culmile care delimitează valea Cracăului, amintind de multe ori
de Crăcăoani și Ghindăoani.
,,În acestă vatră istorică, străjuiește Cetatea Neamțului,
care se vede de pe culmile crăcăoanilor și de care se leagă
numele lui Ștefan cel Mare, care și-a organizat depozitele de
alimente muniții în satul Magazia din Crăcăoani, a participat la
întemeierea lăcașurilor sfinte din pădurile Horaiței și a construit
prin prejurimi o serie de biserici”(Macarie Gh, Protosinghel,
Partenie Petric, Mănăstirea Horaița, repere în istorie și viața ei
spirituală, Ed Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași 1997)
Nicolae Iorga , trecând prin Crăcăoani spre Bălțătești și
poposind și în mănăstirea Horaița, i-a reținut privirea și portul
oamenilor din Crăcăoani; ca bărbați înalți, voinici, îmbrăcați în
costume naționale stând în sărbători la discuții în fața porților și
de ce nu și a cârciumilor. În Mănăstirea Horaița, a deslușit unele
date istorice din cărțile donate de domnitori și de pe odoarele
mănăstirii (Iorga Nicolae ,Cugetări, Ed. Tineretului ; ediție îngrijită
și prefațată de Barbu Teodorescu.).
La 6 Km de șoseaua Crăcăoanilor, ce leagă orașele
Piatra Neamț și Târgu Neamț , la capătul pitoreștii văi a pârâului
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cu același nume (Horaița) într-o poiană înclinată, înconjurată de
subcarpații Munților Stânișoarei, la 660m altitudine se găsește
Mănăstirea Horaița.
Între
anii
1822-1824,
cuviosul părinte Irinarh Roseti
(1771-1859) călugăr cu metania
din Mănăstirea Neamț , cu
binecuvântarea
Mitropolitului
Veniamin Costachi al Moldovei, în
urma unei revelații dumnezeiești, ridică prima biserică din lemn
a mănăstirii cu hramul ,, Pogorârea Duhului Sfânt”. Deși
Mănăstirea Horaița a fost înființată în anul 1824, sunt documente
potrivit cărora ea datează din secolul XV. La 11 iulie 1428 o danie
mănăstirii Bistrița, care îi va sluji de necropolă: pentru sufletul
sfânt al răposaților părinților noștri și pentru sănătatea Domniei
mele și a tuturor copiilor Domniei mele”. Denumirea mănăstirii,
,,Horaița ” provine de la numele marilor proprietari de pământ în
stăpânirea cărora intrau comuna Crăcăoani și împrejurimile, și
anume Goraeți. Biserica având 30 m lungime, 17 m lățime și
aproximativ 20m înălțime a fost construită din piatră, numai
bolțile sunt din cărămidă . Grosimea păreților variază între 1,6 și
4 metri. Mănăstirea Horaița ca stil este unică, aici fiind prezente
elemente din arhitectura romano - bizantină , precum și influiențe
rusești în numărul și configurația celor 8 turle. Pictura este în stil
neobizantin, pe un fond cărămiziu, impresionantă este
catapiteasma bisericii, lucrată după părerea unora la Viena.
Sculptura relevă ultima supravețuire a barocului , în structura ei
se află, probabil ( după aprecierea unui specialist în domeniu ) 3
tipuri de lemn: tei, păr și tuia. Catapiteasma este unicat în țară
datorită așezării amvonului – deasupra ușilor împărătești –
amvon care, în tradiția Bisericii își are locul în partea de Nord și
nu în Est cum se află aici. Amvonul este funcționabil, din el
rostindu-se Sfânta Evanghelie în cadrul Sfintei Liturghii. În al
doilea rând datorită dispunerii neconforme cu tradiția ortodoxă a
2 registre: registrul Sfinților Apostoli, și registrul Profeților
Vechiului Testament, în 14 medalioane intercalate în două vrejuri
de viță de vie din lemn sculptat, aurit, ce se ridică de la
extremitățile catapitesmei până deasupra amvonului.
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Odorul cel mai de praț al mănăstirii este icoana Maicii
Domnului ,, Izbăvitoare de secetă”- făcătoare de minuni. Prin
strădania
și
grija
Arhimandritului Ermoghen a
fost zidită și Biserica actuală a
Schitului Horăicioara , zidită din
piatră în anul 1866. Aici s-a
petrecut o minune în urma
rugăciunilor făcute de monahii
viețuitori, din pricina lipsei de
apă, Maica Domnului făcând să
izvorască apă dintr-o stâncă
aflată la 100 m depărtare de biserica schitului. Acest izvor,
singura sursă de apă din acea vreme, a fost binecuvântat cu
darul tămăduirii bolilor sufletești și trupești ale celor care veneau
acolo cu credință.
Bibliografie :
Frăsinel N, Monografia comunei Crăcăoani - județul Neamț Editura:
Mirton, 1999
Frăsinel Nicolae, Album monografic al comunei Crăcăoani din județul
Neamț- Editura Mirton, 2002
Mănăstirea Horaița, Ghid turistic.
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BORCA - CADRUL NATURAL SI ISTORIC
Iolanda Lupescu, bibliotecar
1. Asezare, limite
Comuna Borca este asezată în partea centrală a
Carpaţilor Orientali, pe cursul mijlociu al râului Bistriţa. Moşia
comunei se întinde de-o parte şi de alta a râului Bistriţa, cu
precădere în bazinele hidrografice ale pâraielor Sabasa şi Borca,
pe o suprafta de 19.980 ha.
Fiind situată în extremitatea nord-vestică a judeţului
Neamţ, comuna se învecinează cu judeţele Suceava şi Harghita.
Limita cu judeţul Suceava, spre nord şi vest, traversează
valea Bistriţei în dreptul satului Lunca, urmăreşte cumpăna
hidrografică a bazinului Sabasa şi este marcată de vârfurile
Măguricea (1223 m), Migovanu (1442 m), Hăciugosu (1459 m),
Crâşma Popii (1205 m), Obcina Rea (1291 m), Băişescu (1305
m), Muncelu (1302 m), Stânişoara (1316 m), Piatra lui Iepure
(1442 m). Limita cu judeţul Suceava se continua şi pe cumpăna
de ape a bazinului hidrografic Borca, prin vârfurile Arşita (1274
m), Slopăţul (1684 m), Budacu (1859 m), Tibleşul (1667 m). Spre
judeţul Suceava, între vărfurile Crăşma Popii şi Muncelu, Borca
se învecinează cu teritoriul satelor Negrileasa şi Găineşti din
comuna Stulpicani; între Muncelu şi până aproape de Piatra lui
Iepure cu satul Văleni din comuna Mălini. Pe toata latura de vest
Borca se învecinează cu teritorul oraşului Broşteni, direct, sau
prin satele Cotârgaşi, Pietroasa, Frasin, care administrativ
aparţin acestei localităţi.
Limita cu judetul Harghita, spre sud şi sud-vest, este
formată de interfluviul dintre pâraiele Borca şi Bistricioara,
trecând prin vârfurile Tibleş, Albia şi Stegea (1616 m). Pe acest
sector Borca se învecinează cu teritoriul comunei Bilbor .
Spre judeţul Neamţ, est şi sud-est, limita teritorială
urmăreşte vârfurile Piatra lui Iepure, Bivolul (1530 m), Babşa
(1439 m), Arşiţa Ungurului, Ţifla (1337 m), situate pe cumpăna
de ape dintre pâraiele Sabasa şi Farcaşa , apoi traversează râul
Bistriţa, în dreptul satului Pârâul Pântei şi se continuă pe
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cumpăna hidrografică a pârâului Borca, prin varfurile Bâtca
Stejarului (1343 m), Buşmeiul Mare (1608 m), Grintieşul Mare
(1758 m).
In lungul acesteia Borca se învecinează cu satele
Boboieşti şi Pluton din comuna Pipirig, în nord-vest, între Piatra
lui Iepure şi Bivolul; cu Farcaşa şi satul Stejaru, ce îi aparţine, în
est, între Bivolul şi vârful Buşmeiul Mare, cu satul Dreptu, din
comuna Poiana Teiului, până la Grinţieşul Mare , apoi cu comuna
Grinţieş, în sud-est.
2 Componenţa comunei
Cele şapte sate care intră în alcătuirea comunei se
înşiruie de-o parte şi de alta a Bistriţei, pe o distanţa de 8 km. Din
amonte în aval, acestea sunt: Lunca, Mădei, Pârâul Cârjei, Borca
,Sabasa , Soci şi Pârâul Pântei.
Satul Borca a fost întemeiat pe terasa de la confluenţa
Bistriţei cu pârâul Borca, loc ce se numeşte şi astăzi Vatra
Satului, şi înaintează compact încă 2-3 km în lungul văii Borca.
De asemenea s-a extins pe terasele de luncă ale Bistriţei, unde
poartă denumirea de Poiana Borcii.
Satul Sabasa acoperă conul de dejectie de la confluenta
Sabasei cu Bistriţa, zonă denumită Poiana Sabasei, şi înaintează
pe valea râului circa 10 km, ocupand terasele de 0,5-1 m şi 1-2
m. La 12 km de la gura Sabasei este cătunul Pârâul Ungurului, o
grupare de circa 10 case ce aparţine satului Sabasa. “Sosisem
acum la gura Sabasei, la vărsarea ei în Bistriţa; mă aflam, cu alte
cuvinte, la Borca. Potopul lui Noe nu ar fi putut îngrămădi atâţia
butuci, câti erau semănaţi fără regulă şi unii peste aţtii pe
prundurile Bistriţei şi ale Sabasei”- Calistrat Hogaş, ”Pe valea
Sabasei”, din volumul”Amintiri dintr-o călătorie” pag. 91, Edit.
Minerva.
La extremitatea vestică a comunei se afla satul Lunca,
care se mai numeşte şi Lunca Gastei, fiind întemeiat şi condus
de familia Gânsac. Contrar numelui pe care îl poartă (lunca),
satul este amplasat în cel mai îngust sector de vale a Bistriţei,
format dintr-o terasă de luncă şi din terasa de 10-17 m.
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In aval de Lunca valea se lărgeşte, incluzând 3-4 nivele
de terasă de luncă şi de versant, pe care sunt amplasate casele
satului Mădei. “De jos de Cărpiniş, Bistriţa-şi face cale dreaptă
până în livezile Mădeiului… Privelişti fermecătoare, care nu se
pot spune cu vorba, se deschid de pretutindeni şi fug, alunecă
fantastic îndăratul nostru si altele vin si cele care vin mi se par şi
mai fermecătoare” - Al.Vlahută - “Pe plută de la Dorna la Piatra”
din volumul “România pitorească” pag. 105, 1956.
Satul Pârâul Cârjei este aşezat pe partea stângă a
Bistriţei, în aval de Mădei, la poalele muntelui Gherghea. Casele
se inşiruie de pe terasa de luncă de 1-2m, până pe terasele de
5-7m şi 20-25m, care sunt cele mai dezvoltate în acest sector al
râului . Izolat, casele urcă mult în lungul celor doua pâraie, Cârjei
şi Răgăjeni, până sus pe versanţi.
Satul Soci ocupă terasa de luncă de 1-2 m şi pe cea de
versant de 10-17m de pe dreapta Bistriţei, în aval de confluenţa
acesteia cu pârâul Borca.
La extremitatea sudica a comunei Borca se situează satul
Pârâul Pântei, pe terasa de 10-17m din stânga Bistriţei, şi în
lungul pâraielor Pântei şi Găină. Ocupă, de asemenea, şi un rest
al terasei de 34-40m.
3. Originea denumirilor
Originea toponimului Borca poate fi de origine slava,
derivat de la “bor”=pin. (Borca este un cuvânt de origine slavă
derivat de la “bor”=pin.) In altă accepţiune, cuvântul ar deriva de
la maghiarul “bor”=vin. Denumiea ar putea fi legată de izvorul
mineral “borcut” (bor=vin, iar sufixul cut=fantana).In traducere
liberă din maghiară ar însemna “vinişor” sau “fântâna cu vin” .
Este mai posibilă a doua variantă, deoarece pinul nu face parte
din flora spontană a comunei, el este un element cultivat.
Mădei vine de la numele calugărului Mateiu, primul
descălecător, fugit cu tovaraşul său Kiriac din Transilvania.
Legenda spune că ei au ridicat un schit pe locul care se numeşte
şi astăzi “la chilii”. Li s-au alăturat şi alţi călugări, Candrea şi
Streju. După un timp s-au despărţit şi au făcut chilii separate, de
unde şi denumirea locurilor: muntele şi pârâul Chiriac, Jgheabul
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lui Candrea, pe dreapta pârâului Madei, pârâul Străjii, alt afluient
al Mădeiului. Oamenii, însă, continuau să vină la biserica lui
Mateiu, de unde şi denumirea satului. (informaţii de la învăţător
Mihai Petrescu). S-ar putea ca denumirea să aibă şi origine
maghiară, derivând de la cuvântul “madefalu” = satul lui Amade
(Matei). Oricum, ambele accepţiuni au în comun numele Mateiu,
vechi cuvânt ebraic, care înseamnă “dar al divinităţii”.
Soci vine de la numele arbustului omonim, socul (Sambucus
nigra) care popula lunca Bistriţei în acest sector, dar poate deriva
si de la maghiarul szöecs = blănar, poate si în sensul de cojocar
Sabasa deriva de la “sabău”, cuvant derivat la rândul său din
maghiarul “szabo”=croitor, sau de la szabesa- soţia croitorului (în
exprimare populară).
“Lunca” este un cuvânt de origine slavă (lonka) şi înseamnă şes
de-a lungul unei ape curgătoare caracterizat prin soluri
aluvionare şi prin vegetaţie specifică (D.E.X.).
“Pârâu“ este sinonim cu cuvantul slav “potoci” şi înseamnă apă
curgătoare mică (D.E.X.).
“Poiana” este un cuvânt de origine slavă (poljana) şi înseamnă
suprafată de teren în interiorul unei păduri, lipsită de copaci şi
acoperită cu iarbă şi flori (D.E.X.).
Bistriţa este un cuvânt de origine slavă derivând de la
“bîstro”=repede. Miron Costin scria în 1648 în “Istorie în versuri
polone despre Moldova şi Tara Românească” că în timpul lui
Dragoş, Bistriţa moldovenească era denumită de acesta
Repedea şi că Bogdan din Pocuţia ar fi schimbat denumirea în
Bistriţa.
Numele satelor Pârâul Pântei şi Pârâul Cârjei vine de la
apele cu aceleaşi nume, afluenţii Bistriţei, ce îşi trag la răndul lor
denumirea de la numele proprii Pântea şi Cârjă, frecvent întâlnite
în aceste localităţi. Tot denumiri legate de nume proprii au şi o
serie de pâraie mai mici:Pârâul lui Niţă, al lui Tărâţă, Chiriac,
Găină, Leonte, Petreni, sau Arşiţa lui Macovei etc.
Câteva pâraie au denumiri legate de nume de plante:
Pârâul Stegioara (stegie=ştevie), Pârâul Coarniş, de la arbuştii
de corn, Pârâul Cocozâş de la tufele de coacăz. Pr, Scorus,
Zmeurişului, sau de animale : Pârâul Cerbului, Ursului etc.
4.Atestarea documentara si situatia administrativa

261

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Despre situaţia administrativă a comunei Borca şi a
satelor componente, informaţii mai exacte apar târziu, spre
mijlocul sec. al XVIII-lea. Până atunci, satele formate pe valea
Bistriţei, puţine la număr, aparţineau domeniilor boiereşti şi
mânăstireşti.
Borca a fost sat de hotar cu regatul Ungariei, până în
1541 , cu Principatul Transilvaniei, până în 1691, apoi cu Imperiul
Austro-Ungar. Această vecinătate explică unele toponime de
origine maghiară. Până la secularizarea averilor mânăstireşti,
făcută în 1864, în timpul domniei lui Al.I. Cuza, Borca aparţinea
mânăstirii Slatina, fondată de Alexandru Lapusneanu (1561), iar
Sabasa mânăstirii Râşca fondată de Petru Rareş şi rezidită de
vornicul Costea Bacioc în 1611.
Documentul datat 1558, prin care Alexandru Lăpuşneanu
donează acestor mânăstiri moşiile Mădei, Borca şi Sabasa este
cel mai sigur act în care apar toponimele sus menţionate. (N.
Iorga-“Inscripţii din bisericile României” vol.I, 1905).
Primul document care explică, într-o oarecare măsură,
existenţa şi poziţia administrativă a localitatii, este Harta
Administrativă a Moldovei, întocmită de Dimitrie Cantemir,
tipărită în Olanda, la 1737. De pe hartă reiese că tot bazinul
Bistriţei, până în zona Dornelor, aparţinea Districtului Neamţ
(Districtus Neamcii),iar pe actualul amplasament al comunei
apare localitate Bistriţa (Bistriza) cu semnul convenţional de
aşezare trecut pe partea dreaptă a văii (acolo unde este de fapt
Vatra Satului), în dreptul confluienţei cu un râu, care nu poate fi
decât Sabasa, singurul afluent mai mare între Dorna şi Poiana
Teiului.
Pe harta Ţinutului Neamt, făcută dupa catagrafia Visteriei
Moldovei din 1774 şi catagrafia rusească din 1772-1773, reiese
că Borca apartinea tot Ţinutului Neamţ, gravitând în jurul oraşului
Târgu Neamţ. Se pare că este prima atestare documentară, ca
localitate, alături de Sabasa, Pârâul Cârjei şi Pârâul Pântei.
Din 1803 până în 1864 aşezările din zonă fac parte din
Ţinutul Suceava, Ocolul Muntelui, iar în 1871 aparţinea aceluiaşi
ţinut, împărţit de datat aceasta în plăşi. Din Plasa Muntele făceau
parte Borca, Mădei, Sabasa, dar şi Farcaşa, Broşteni, Crucea,
Mălini şi Găineşti.
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In 1892 Borca “inglobeaza satul Poiana Socilor”, iar “la
1900 include cătunul Poiana Borcii” (Lahovari - “Marele dictionar
geografic al Romaniei”, vol IV, pg. 57, Bucuresti, 1898).
Din anul 1884 când a fost adoptată „ Legea Domeniilor
Coroanei” publicată în „ Monitorul oficial” nr. 53 din 10 iunie 1884
moşiile de pe cursul mijlociu al Bistriţei trec să formeze Domeniul
Coroanei. La acea vreme, pe teritoriul Domeniului existau 4
comune:Borca, Sabasa, Farcasa, Madei si 8 catune: Stejarul,
Paraul Pantei,Soci, Poiana Borca, Paraul Carjei, Haleasa,
Frasin, Neagra, toate ţinând de circumscripţia militară Piatra
Neamţ şi de Judecătoria de Ocol Broşteni.
Din unele documente reiese că Sabasa a fost comună în
perioada 1890-1897, dar şi până în 1905 pentru ca în Arhivele
Sfatului Popular Borca este mentionata Primaria din Sabasa
Prin legea administrativă din 1904, comunele rurale sunt
organizate în cercuri: Cercul Borca cuprindea Borca şi Soci;
Cercul Mădei cuprindea Mădei, Frasin, Haleasa, Neagra şi
Pârâul Cârjei; Cercul Farcaşa includea, pe lângă alte sate,
Sabasa şi Pârâul Pântei. Aceste cercuri aparţineau judeţului
Suceava. (“Monitorul Oficial” din mai 1904, pg. 1253)
O nouă împărţire administrativă s-a făcut în anul 1908,
când se revine la Plăşi, dar de dimensiuni mai mici. Borca era
reşedinţă de comună , şi avea în componenţă Sabasa şi Soci.
Ea făcea parte din Plasa Broşteni, alături de Mădei, Farcaşa şi
Crucea. Pana in 1924, Borca, Madei, Sabasa au facut parte din
judetul Baia, cu resedinta la Falticeni. (“Locuri, oameni si scoli”,
Piatra Neamt, 1995, pg. 37).
Prin Legea din 14 iunie1925, dată de Regele Ferdinand I,
o serie de comune , printre care Borca, Mădei, Farcaşa, Broşteni,
sunt trecute în judeţul Neamţ. La acea dată Borca era tot în Plasa
Broşteni, dar era reşedinţa plăşii, şi cuprindea Broşteni, Mădei,
Sabasa, Crucea şi Galu.
După al doilea Război Mondial, în anul 1950, se face
împărţirea administrativă a teritoriului României, după modelul
sovietic, în regiuni şi raioane. Borca face parte din Regiunea
Bacău, raionul Ceahlău, pentru un timp aparţinând şi raionului
Târgu Neamţ. Este desfiinţată comuna Mădei, iar satul Pârâul
Pântei trece de la Farcaşa la Borca. Reforma administrativă din
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1968, când se revine la judeţe, conferă organizarea actuală:
Borca, reşedinţa de comună, şi satele componente: Lunca,
Mădei, Pârâul Cârjei, Sabasa, Soci, Pârâul Pântei.
5. Borca in cartografia si scrierile vremii
Exceptând harta lui Dimitrie Cantemir, unde se
presupune că ipotetica localitate Bistrita, ar fi de fapt Borca, în
lucrările cartografice ulterioare apar date certe asupra poziţiei şi
denumirii localităţilor. Generalul rus F.G. Bauer (Bawr),
întocmeşte o hartă , între 1769-1770, destul de relativă, pe care
sunt trecute 48 de sate în sectorul montan al Bistriţei, printre ele
figurând şi Borca .
Intre 1788-1791, austriecii au ocupat 5 judeţe din
Moldova printre care Suceava şi Neamţ.Cu această ocazie,
ofiţerul austriac Hans von Otzellevitz a realizat o harta (1790) pe
care apar localităţilor Sotsch (Soci), Pereul Kersch (Pîrîul Cîrjei),
Borka, dar si Muntele Cristisoru (Chisghelenties).
In timpul domniei lui Al I. Cuza este întocmită harta
Principatelor Unite, autori G.Filipescu-Dubău şi A. ParteniAntoniu, pe care sunt trecute 60 de aşezări în amonte de Piatra
Neamţ, inclusiv Borca.
Meleagurile comunei Borca au fost străbătute de
numeroase personalitati: oameni de ştiinţă, cărturari, iubitori de
călătorii, care au lăsat mărturii scrise în cărţile şi presa din acea
vreme. În 1899, geologul S. Athanasiu, făcând studii în aceasta
zonă a dat denumirea de Munţii şi Şaua Stânişoara şi de stratele
de Babşa, unei formaţiuni geologice specifică acestor munţi.
Şoseaua construită mai târziu de meşterii italieni, peste Munţii
Stânişoara, era considerată ca ”…una din cele mai frumoase
drumuri de munte din vechiul regat. Dupa 15 km de urcat
(dinspre Fălticeni) ajungi în vârf unde e cantonul şi o cruce de
piatră, în amintirea inaugurării acestui drum. Coborâşul e demn
de cel mai minunat peisaj Şviţerian” (C.Matasa - “Calauza
judetului Neamt” – Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti,
1929)
În 1835 Mihail Sturdza călătoreşte spre Dorna, de unde
se întoarce cu pluta pe traseul Borca - Galu - Largu.
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Wilhelm Von Kotzebue, cumnat cu Leon şi Gheorghe
Cantacuzino, care aveau moşii în Judeţul Neamţ, începe în 1840
călătoria la mânăstirea Slatina şi trece peste Muncelu
(Stânişoara) de unde vede Ceahlăul la vest, apoi, pe Valea
Sabasei, admiră stânca „Piatra Bolovanului” şi ajunge până la
izvorul Borcut: “Poiana Borcutului este sălbatică şi romantică. E
înconjurată de stânci foarte înalte şi măreţe şi chiar prin mijloc e
străbătută de un pârâu de munte ce se înalţă cu repeziciune spre
albia Bistriţei. Pe vârful uneia din cele mai înalte stânci, pe care
se crede că nici-o fiinţă omenească nu s-a suit vreodată, se vede
o cruce simplă de lemn”.
Despre Borca au scris Dimitrie Cantemir, Gala Galaction,
Alexandru Vlahuţă, Mihail Sadoveanu. Iată un fragment din „Pe
Bistriţa”, de Gala Galaction (vol. „Prin ţară”, pagina 26, 1975):
„... trecem prim Mădei, Borca (cu Sabasa din faţă - i) şi Farcaşa.
Dar aceste comune se risipesc în sate şi cătune, satele şi
cătunele au case şi biserici, pe lângă pîraiele Bistriţei, pe supt
pădurile în amfiteatru şi printre curmăturile munţilor sînt o salbă
pe care ochiul uimit o deşiră încet - încet de pe coarda de argint
a Bistriţei”.
In lucrarea cu caracter monografic, “Locuri, oameni şi
scoli”, Piatra Neamt, 1995, bazată pe informaţiile învăţătorilor din
satele descrise, până la 1935, se fac aprecieri asupra locuitorilor.
Borca: “Ei sunt prietenoşi, ospitalieri, chiar galantoni în cheltuieli,
spre a-şi arăta dărnicia”. (pg.33) sau “Portul lor era foarte frumos
şi curat, un port naţional caracteristic muntenilor spilcuiţi, care le
dă un aspect chipeş. Vorbesc limba curat moldovenească”.
(pg.34). Mădei: “Locuitorii sunt de origine ardelenească, ocupaţia
de bază fiind la început păstoritul. Aveau turme mari de oi şi
herghelii de cai sălbaticiti (pg.28).
Pârâul Cârjei: “…femeile sunt neîntrecute în arta
ţesăturilor româneşti” sau , despre bărbaţi: “Bărbaţii mai în vârstă
purtau plete ca pe timpul strămoşilor daci, cu trăistuţe la şold şi
cu glugi pe spate, în timpuri ploioase, încinşi cu curele late bătute
cu nasturi strălucitori” (pg. 30). Sabasa: “Locuitorii sunt veniţi din
Transilvania sau Bucovina… Aveau turme mari de oi pentru care
aveau nevoie de păşuni şi fâneţe pe care le-au găsit aici” (pg.
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30). Pârâul Pântei: “Plutaşii de aici sunt renumiti cârmaci, ei
mergând cu plutele până la Galaţi” (pg. 47).
Rezervaţia faunistică Borca are 375 ha şi este destinată
ocrotirii urmatoarelor specii: cocoşului de munte, care îsi are
habitatul în bazinul Borca, pe Grinţiesul Mare , Cristişoru şi
Slopăţul, dar şi în bazinul Sabasei, în vârful Hăciugosu; cocoşul
de mesteacăn (Syruvus tetrix) şi ierunca (Tetrastes bonasia) în
Muntele Budacu.
Rezervaţia Borca a fost luată în custodie de Complexul
Muzeal Neamţ (Ziarul “Monitorul de Neamţ” din 26 mai, 2008).
Prin păduri şi mai ales prin fâneţe apar specii de plante ocrotite:
bulbucul de munte (Trollius europaeus), crucea voinicului
(Hepatica transilvanica), păştiţa (Anemona ranunculoides),
papucul doamnei (Cypripedium calceolus), sângele voinicului
(Nigritella rubra), ghinţura (Gentiana lutea), tulichina (Daphne
cneorum).
Îndeletniciri care cu ani în urmă i-au făcut pe locuitorii
acestei zone să fie cunoscuţi şi în comunele învecinate, să fie
solicitaţi şi lăudaţi pentru prestaţia serviciilor lor, tind să devină
amintiri. Obiectele de îmbrăcăminte din lână naturală sau din piei
de animale prelucrate sunt considerate demodate. De aceea
mica industrie casnică şi-a restrâns activitatea, rămânând în
comună câteva familii care mai sunt uneori solicitate. La Borca
au existat pive de bătut sumani şi şteze. Fenomenul piuăritului
era foarte favorabil, Borca având o apă „topliţoasă”, pivele de pe
această vale funcţionând toată iarna. Piua este o instalaţie
tehnică ţărănească pentru prelucrat pănura de casă necesară
confecţionării unor articole de îmbrăcăminte. Cu toate că din
ţesătura tratată la piuă se confecţionează nu numai sumani ci şi
cioareci şi obiele, această instalaţie se numeşte piuă (kiuă) de
bătut sumani. alcătuieşte un complex de industrie ţărănească
împreună cu moara de apă, şteaza, fierăstraiele, joagărele,
având un singur vad. Toate acestea sunt mişcate de aceeaşi
forţă motrică: căderea apei curgătoare.
Din punct de vedere tehnic şi funcţional, piua de sumani
nu este altceva decât o instalaţie rudimentară, făcută exclusiv din
lemn. Piua de bătut sumani pîslează ţesătura bătută pe ea, o
îndeseşte, dar pentru ţesăturile de pat, ţoale de lână care se cer
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îngroşate, intervine o instalaţie specială, la fel de rudimentară,
dar mai simplă în construcţie, şteaza. Şteaza îngroaşă şi
pufează, afânează ţesătura. Din punct de vedere tehnic şteaza
nu e decât un fel de ciubăr cu doagele bortite şi vârâte în pământ,
făcut lângă piuă sau moară. În satul Borca mai există o singură
familie care are piuă şi ştează, familia Gheorghe Alămâie. În
trecut au fost renumiţi Nicolae Iliescu, Alexandru Alămâie,
Ruscanu (Obuzieru), D. Ţăranu.
Moraritul, una din cele mai vechi meserii se mai
păstrează, dar vechile mori sunt înlocuite cu altele moderne şi
electrice. Acolo unde exista piuă şi ştează, era şi moară, aceste
industrii ţărăneşti dezvoltându-se odată. Morari au fost: Grigore
Strat, Dumiru Ţăranu, Ion Pezamosca, Aurel Ţifui. Ca şi celelalte
instalaţii, unde forţa motrice este apa (mori, şteze şi pive) şi
fierăstrăul de tăiat lemnele, numit în zonă joagăr, funcţionează
pe acelaşi principiu. Activitatea respectivă implica prin natura ei,
o specializare, în sensul că fierăstrăul se ocupa, în cea mai mare
parte din timpul său, exclusiv cu fasonatul buştenilor la ferăstrău.
La fierăstraie pânza nu era făcută de fabrică, ci de meşterul fierar
din sat. Lemnele prelucrate în dulapi sau scânduri erau
transportate până la schela de îmbarcare pe plute la Bistriţa, pe
un canal lung de 14 km, care exista din 1906 pe Borca. Între 1955
- 1958 materialul adus la tăiat era sau al unor instituţii sau al
particularilor. Se tăiau buştenii aduşi de către aceştia.
Particularul cumpăra lemnul tăiat la ferăstrău de la Ocolul Silvic
cu bani, îl mai costa transportul până la ferăstrău, tăiatul lemnului
„din picioare”, „uiumul” (plata în bani pentru tăiat) şi dusul acasă.
Se putea vinde astfel lemnul semifasonat la metru cub. La 1
metru cub lemn fasonat intra 1,70 metri cubi lemn brut. Lemnul
se putea vinde şi pe loc sau era transportat în regiunile de şes.
Pentru a putea fi transportat în regiunile de şes, lemnul se
încărca pe car (2 metri cubi). După ce se vindeau aceste lemne,
se cumpărau diverse mărfuri şi produse necesare familiei celui
care vindea lemnul. Astăzi nu se mai utilizează asemenea
fierăstraie, în locul lor construindu-se gatere electrice. La fel şi
morile au dispărut. Existau două mori pe Borca, una pe Sabasa.

267

BIBLIOTECI NEMȚENE – MONOGRAFII, COMUNICĂRI

Potentialul turistic amenajat
Comparativ cu potenţialul ei, baza turistică amenajata a
comunei este redusa: câteva structuri de primire si gazduire a
turistilor,apartinând Ocolului Slvic sau particulare, trasee turistice
marcate cu mai multi ani în urmă, obiective turistice amenajate.
Pe valea pârâului Borca sunt cabanele de vanatoare Stegioara
şi Borcut. Cea mai solicitată este cabana Borcut (7 km), care
dispune de 6-8 locuri, a fost modernizată, iar vara este aproape
mereu închiriată. Cabana Stegioara (2,5 km) este în curs de
reamenajare.

In apropierea ei s-a construit o păstrăvărie, de la care se
estimeaza a se obţine 40 t păstrăv pe an, iar unul dintre bazine
va fi amenajat pentru pescuitul sportiv. La 8 km este cabana
Borcuţa, de asemenea solicitata de turişti. In curs de amenajare
este cabana Table (12 km), care va fi de fapt un refugiu situat în
zona tampon a Rezervatiei faunistice Borca.
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Pe valea Sabasei, în proiect de reamenajare, este
Cabana Manza (8 km), iar cantoanele silvice Pârâul Ungurului şi
Între Săbăşi pot primi oaspeti, desi nu dispun de toate utilitaţile.
Toate aceste structuri de găzduire pot fi folosite doar cu acordul
Ocolului Slvic, care intentionează să le includă într-un circuit de
silvoturism.
Un loc de atracţie în comuna Borca este pensiunea
„Vitoria”, aparţinând lui Ioachim Aanei. Pensiunea are bar,
restaurant cu 40 de locuri, 4 camere cu pat matrimonial şi 1
apartament cu două camere, fiecare cu grup social. Aşezată la
câţiva metri de intersecţia şoselei naţionale cu drumul Sabasei,
aproape de centrul comunei, pensiunea este tot timpul asaltată
de vizitatori, aici având loc şi adunări şi evenimente mondene.
In construcţie sau în stadiu final de amenajare sunt câteva
cabane particulare de pe Borca: Cabana si cele 5 casute ale
familiei Constantin Cîrja, cabanele familiilor Ştefana Mihai şi
Ştefan Tofan. Constructiile sunt langă pastrăvariile ce apartin
acestor întreprinzatori.
In centrul civic al comunei exista alte constructii
nefinalizate, care au la parter restaurante sau magazine, iar la
etaj vor fi amenajate camere de găzduire prevăzute cu tot
confortul: Ilie Paşnicu, Vasile Iftimie, Gheorghe Bostan.
Pe teritoriul comunei au inceput să apară şi casele de vacanţă,
cum sunt cele de la Pârâul Ungurului.
In anii 1986-1987 elevii de la Şcoala Borca au organizat
expeditii de marcare a traseelor turistice de pe raza comunei,
trasee omologate la acea vreme de Federaţia Româna de Turism
şi Alpinism. Au fost marcate şi remarcate mai multe trasee, s-au
plantat indicatoare turistice. Din nefericire marcajele s-au sters,
partial, indicatoarele au disparut, asa ca turiştii care doresc sa
strabată zona, trebuie sa aibă o hartă sau să solicite indicatii de
la lucrătorii silvici, şi de la localnici. Traseele omologate pe
teritoriul comunei sunt:
În Muntii Bistriţei (bazinul pârâului Borca)
1. Borca - valea Borcii - Şaua Cristişoru (marcaj cruce albastră),
cu trecere în valea Neagra - Broşteni (traseu marcat) sau spre
Bilbor (traseu nemarcat). Drum comunal, apoi forestier,
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practicabil auto, până la Cristisoru, iar cu masini de teren până
sub varful Budacu (1859 m).
Obiective: Luncile Borcii - loc de picnic (3 km); Izvorul
mineral „Borcut” (7 km); cabanele de vânătoare Stegioara (2,5
km) si Borcut (7 km), Cabana Borcuţa (8 km), Cheile Borcii (9
km), Cabana refugiu Table (in constructie), Stâna Cristişoru (16
km).

Expediţia Indagatores
2. Şaua Cristişoru - Vf. Budacu (1859 m), punct de belvedere
spre munţii Ceahlău, Giurgeu, Călimani, Giumalău - Rarău,
Stânişoara, continuat până la Vf. Slopăţul (1684 m), marcaj cruce
roşie.
Din vârful Budacu se poate coborâ în Cheile Borcii, pe la stâna
Gura Plaiului, sau pe valea pârâului Budacu, pana la drumul
forestier care iese la confluenţa pârâurilor Stegioara şi Borca
(10,7 km).
3. Traseu de creastă:”Drumul ieşenilor” - Vf. Grinţieş (1758 m) Bâtca Gheţăriei - Saua Table - Ţibleşul Mare (1665m). Marcat cu
bandă roşie, inaccesibil iarna. Denumirea vine de la un club de
turism din Iasi, care a marcat pentru prima dată acest traseu şi a
amenajat refugiul Dârda, în prezent distrus. Traseul are dublă
importanţă: turistică, pentru că leagă traseele din Ceahlău cu
cele din Călimani si istorică deoarece se suprapune peste
“drumul ungurilor”, fosta graniţa dintre Transilvania şi Moldova.
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În Muntii Stanisoara (bazinul pârâului Sabasa):
1. Drumul “Vitoria Lipan” - Borca - Valea Sabasei - cătunul Pârâul
Ungurului - traverseaza Muntii Stanisoara prin Şaua Stânişoarei
(24 km). Marcaj cruce albastră, impracticabil pe timp de iarnă,
dificil pentru mijloacele auto chiar şi pe timpul verii. Traseul se
suprapune peste drumul judetean Borca - Malini - Falticeni
Obiective: Pensiunea “Vitoria”, Casa memoriala “Aurel
Dumitraşcu”, Cabana de vânătoare Mânza (8km) - Cătunul
Pârâul Ungurului (10 km) - Şoseaua de pe Stânişoara şi podurile
de piatră construite de italieni la începutul secolului al XX-lea,
„Crucea Talienilor” evocată de Sadoveanu în „Baltagul” - Podul
lui Lipan - Stânile din Borca şi Mălini - ruine de cazemate şi
tranşee din cel de-al doilea război mondial.
O varianta mai scurtă este “şoseaua veche” sau “drumul
ruşilor” în lungul pârâului Glodişor, marcaj triunghi rosu, timp de
parcurs 2-3 ore.
2. Traseu de creastă Vf. Bivolul (1530 m) - Şaua Stânişoarei - Vf.
Muncelul (1302 m) - Vf. Băişescu (1340 m) - Şaua Cotârgaşi
(marcaj bandă roşie) cu legătură spre Şaua Puzdra şi Muntele
Rarău (inaccesibil în timpul iernii). Din vârful Bivolul se poate
ajunge în pasul Petru-Vodî, drum de creastă, nemarcat.
Perspectivele dezvoltarii turismului
Desi oferta este atractivă, turismul în Borca se dezvoltă
cu paşi timizi. Pot fi invocate distanţele mari până în centrele
urbane şi capitala, infrastructura rutieră de pe valea Bistritei,
afectată de alunecări de teren, dar chiar şi în aceste condiţii, de
la Bicaz până la Borca, pensiunile agroturistice se înmulţesc de
la un an la altul. Ca urmare cauzele trebuie cautate mai degraba
în interiorul localităţìi
Miza pentru viitorul turistic al comunei este agroturismul,
care beneficiază de excelente condiţii. Alături de cele amintite la
potentialul turistic mai pot fi adaugate: excedentul de spaţiu în
multe gospodării, disponibilitatea unor agenti economici de a
investi în acest sector, existenta unei forţe de muncă tinere, cu
studii medii, fiind formată din absolventi ai Grupului Scolar din
localitate unde au existat clase postliceale cu profil agroturistic,
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iar in atenţia conducerii şcolii este reintroducerea acestei
specializări la cursurile liceale, producerea alimentelor ecologice,
poziţia strategică a comunei , la distanşe rezonabile fata de zone
turistice consacrate: Muntii Ceahlău şi statiunea Durău (40 km),
M.Rarău-Giumalău (40 km), Cheile Bicazului (90 km),
mânăstirile nemţene (70 km), mânăstirile bucovinene (70-100
km), staţiunile Borsec şi Vatra Dornei (50-60 km). Pentru
petrecea timpului liber se pot face plimbari ecvestre, cu căruţa,
trăsura sau bicicletele de teren, pe fostele drumuri forestiere,
poate fi initiat turismul nautic.

Complexul Comercial
Dezvoltarea agroturismului ar aduce beneficii înseminate
pentru toată lumea: locuri de muncă nu doar pentru tineri ci şi
pentru persoanele trecute de 40 de ani, defavorizate pe piata
muncii,revigorarea unor tradiţii şi mesteşuguri, dezvoltarea
serviciilor, creşterea bugetului local din care se poate investi în
modernizarea infrastructurii localităţii, în publicitate turistică, atât
în ţară cât şi în străinătate, folosindu-se toate canalele posibile,
in organizarea unor manifestari care sa atragă turiştii.
Singurele forme de de publicitate excistente pâna
acum,sunt site-ul comunei, care trebuie corectat şi actualizat, un
pliant cu prezentarea comunei şi o broşură cu traseele turistice
din zonă, care au ca bază de plecare, Borca.
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Prin proiectele de finantare natională sau europene se pot
atrage fonduri înseminate care să acopere în bună parte
investitiile necesare dezvoltarii agroturismului în Borca.
3. Practici magice şi religioase
Deşi trăim în secolul al XXI-lea, încă mai circulă tradiţii,
obiceiuri (unora li se par superstiţii), care alcătuiesc legile vieţii şi
vin dintr-o istorie de milenii.
Soarta omului s-a împletit cu cea a animalelor domestice
şi cu cea a recoltelor. Pentru îmbunarea sau alungarea forţelor
malefice, gândirea populară a analizat logic, a premeditat şi a
cunoscut lumea înconjurătoare mai bine decat minţile unor
specialişti o pot face (meteorologi, agricultori, zootehnişti etc.).
Bine cunoscut este “calendarul cepii”: se lăsa peste noapte 12
foi de ceapă, în fiecare punandu-se puţină sare. In funcţie de
umiditatea din fiecare foaie se stabilea cum vor fi lunile anului,
mai umede sau mai secetoase.
La sărbătorile de peste an: Sf.Gheorghe, Florii, Inălţare,
Rusalii (Dumunica Mare), se pun ramuri verzi, de salcie, tei,
busuioc, la casa şi la adăpostul animalelor. Semnificaţia de
protecţie vegetală s-a extins asupra întregului perimetru al
gospodăriei şi al cuplului.
Mulţi sfinţi sunt consideraţi apărători ai animalelor: Sf.
Vasile (1 ianuarie), Bobotează (6 ianuarie), Sf. Ioan (7 ianuarie),
Sf. Atanasie (18 ianuarie), Filipii de iarnă (la şase săptămâni
dupa Crăciun), Sf. Trif (1 februarie), Sf.Harlambie (10 februarie),
Sf. Alexie (17 martie), Sf. Toader (prima sâmbăta din Postul
Mare), Sf. Petru (29 iunie), Sf.Foca (23 iulie), Sf. Pantelimon (27
iulie), Sf.Andrei (30 noiembrie), Sf Spiridon (12 decembrie). De
Sf. Andrei se ung uşile şi ferestrele cu usturoi, ca să nu vină
strigoii.
Existenta se desfasoara, de la intrarea in materie, sub
semnul unei lumi stiute si uitate. Reguli nescrise cunoscute de
toata lumea, controleaza fiecare moment al vietii, chiar inainte de
nastere:
- Sa nu se uite femeia insarcinata la om urat, ca asa va fi copilul;
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- Sa nu pofteasca ceva si sa nu i se dea, ca va naste un copil
bolnavicios;
- Sa poarte la brau geluitura pentru a avea copilul par frumos si
cret.
Preocuparile mamei vor fi cele ce vor avea rol
determinant in viata copilului. Influenta psihicului uman, a
vibratiei si lungimii de unda, actiuni determinante asupra noului
nascut sunt cunoscute din preistorie si pastrate mai ales de
femei:
- La prima scalda, copilului i se pun in baie un ban de argint,
pentru asigurarea simbolica a noului trai, flori aromate ca sa
miroasa frumos, miere de albine ca sa fie dulce, pana de gasca
pentru a fi usor la mers si la dans. Apa din scaldatoare se arunca
intr-un loc curat, de preferinta la radacina unui copac viguros
care-i va calauzi destinul;
- La taierea motului copilului i se aduc obiecte, ca el atingandule cu manutele sa-si prevada singur destinul;
- La primul pas al copilului se face cruce pentru ca drumul in viata
sa-i fie calauzit de bine;
- La nastere fiecare copil primeste un Inger Pazitor, care-i
calauzeste destinul, il apara si-l ajuta daca i se cere ajutor. Prima
rugaciune pe care o invata copilul este catre Ingerul Pazitor.
- Copilului i se mai spune ca are un Inger Bun pe umărul drept,
care-l îndeamană la fapte bune şi le consemnează în Cartea
Vieţii, şi un Inger Rău pe umărul stâng care-l îndeamnă la fapte
rele, pe care de asemenea le înseamnă, pentru balanţa sufletului
din viaţa de dincolo. Ingerul Bun plânge când copilul face o faptă
rea şi se bucură cand face o faptă bună.
Niciodata mama să nu-şi dea copilul Necuratului că acela va veni
şi-l va lua în stăpânire.
- Cei şapte ani de acasă, să fie sub semnul Binelui, al faptelor
bune, al gândurilor pozitive care-l vor călăuzi în viaţă. Gândul şi
fapta determină cursul vieţii. “Bine faci, bine găseşti,”Cine
seamănă vânt culege furtună” sunt cuvinte pe care le aude
oricine, din gura oricui.
Interdictiile sunt permanente si intrate in uz. Inca mai
persista “predictiile” de genul:
- Să nu ieşi din casă nespălat şi neschimbat;
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- Când pleci, să nu te întorci din drum că-ţi merge rău;
- Să nu te uiţi înapoi că se iau păzitorii casei după tine;
- Să nu mănânci carne din care nu s-a scurs sângele, iar sângele
rămas şi care se ridică la fiert (spuma).să fie aruncat.
- Să nu te însoţeşti cu omul rău care iţi suge vlaga;
- Mătura să stea întoarsă la usă ca răul să se întorcă şi el;
- Gunoiul nu se dă lunea afară sau după apusul soarelui, că-ţi
merge rău la vite sau vine uliul la găini.
Unele zile au ecouri rele. In unele zile nu poţi începe nici-o
lucrare, acele zile nefiind benefice.
- Să nu începi lucrul marţea sau în zi de post;
- Sa nu pleci la drum martea.
Omul are perioade în viată când este predispus la
accidente (cumpenele) cunoscute de ştiinţă ca perioade de
minim ale bioritmurilor fizice, psihice, intelectuale.
In cazul decesului unei persoane, trei zile pana la inmormantare,
se pune pe pervazul ferestrei apa si zahar ca sufletul, care nu
paraseste casa pana la 40 de zile, sa aiba strictul necesar.
Credinta in vraji este inca inradacinata in popor. De vraji
te feresti prin gandul frumos si bun despre oricine. Gandul, ochiul
si privirea rea pot sa te deoache, iar descantecul de deochi este
stiut de toti. Sa porti rosu sa nu te deochi, sa scuipi de trei ori
pentru a alunga deochiul.
In seara Anului Nou (Sfântul Vasile) şi a Bobotezei se
încearcă aflarea destinului pentru tineri şi se fac previziuni pentru
mersul naturii în anul ce urmează .
La ora doisprezece noaptea, fetele puneau o verighetă într-un
pahar cu apă ca să-şi privească ursitul; sau priveau între două
oglinzi paralele cu lumânarea de la Paste aprinsă, să-si vadă
ursitul; sau, la culcare, puneau busuioc sub pernă pentru a-şi
visa ursitul. Directia din care se aude primul lătrat indica locul de
unde ar putea veni ursitul.
Prezumtiva cunoaştere a destinului, cu ocazia
sărbătorilor de început de an, deochiatul, făcătura, practicile
magice legate de acestea, fac parte dintr-o mitologie populară pe
care ortodoxia nu le-a absolvit. Medicina magică, (“descântatul”)
încă se mai practică, ba chiar se transmite şi celor tineri, dar
aceasta poate constitui un capitol separat. Dacă aceste obiceiuri
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sunt populare, nu se poate trece peste slujbele care se fac în
casa creştinului, de sfinţire şi de exorcizare. In ciuda celor câteva
decenii de ateism militant, oamenii din Borca au rămas, totuşi,
legaţi de biserica.
Bibliotecile si lectura publica
In anul 1897, la iniţiativa silvicultorului adjunct, de la
Domeniul Coroanei, este înfiinţată o societate de lectură formată
din 12 membri, care se întruneau în timpul liber. In 1898
administratorul Domeniului a dotat societatea cu cărţi, tablouri şi
mobilier. La început s-au trimis cărţi cu conţinut istoric, mai târziu
din domeniul economiei naţionale, iar în timpul din urmă scrieri
de interes popular şi publicaţiile Academiei Române, “Afară de
cărţile destinate bibliotecarilor se distribuiau, in fiecare an, la
cererile învăţătorilor, diferite materiale didactice în natură şi în
bani”. (A. Berian)

Sediul Bibliotecii şcolare şi al CDI
La sfârşitul secolului al IX-lea biblioteca din Borca avea
390 volume, iar cea din Mădei, 335 volume, care se împrumutau
sătenilor. In judeţul Suceava (Borca aparţinea atunci de acest
judeţ) erau până la 1900, 32 biblioteci, iar în
1903 erau 52. Judetul Suceava ocupa locul II pe ţară dupa
judeţul Vâlcea. Invăţătorii din zonă donau şi ei, celor doua
biblioteci, cărţi şi reviste.
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In 1912 la Borca erau 918 volume, iar la Mădei 700
volume. Revizorul Gheorgheasa propune un spor de 10% la
salariul învăţătorilor care se ocupau de biblioteci, propunere
neacceptată de minister.
Invăţătorul titular, gradul I. C. Popovici a înfiinţat o
bibliotecă şcolară, care în 1930 avea peste 700 de volume,
cercetate cu interes şi de elevi şi de săteni. Acest învăţător a
dominat toate sectoarele cultural-artistice din satul Borca.
6.1. Biblioteca comunala
In anul 1948 biblioteca Domeniului Coroanei (aflată intr-o
clădire pe locul actualului bloc al cadrelor didactice) s-a mutat în
clădirea situata azi la intrarea in liceu, iar din 1952 în incinta
Căminului Cultural, unde se află şi acum. Pe atunci, bibliotecară
era Varvara Panţâru, urmată de: Tatiana Bondar, Virgil Trofin,
înv. Laurenţia Amariei, Ileana Deaconescu, Alexandru Radu,
Costel Ana, Vasilica Bondar, Mircea Afloarei, Iolanda Lupescu.
Cărţile se primeau de la “raion”, deşi nu s-a găsit nici-un registru
inventar.
Primul registru de inventar dateaza de la 15.XII.1966,
având înscrise pe el urmatoarele: “Incheiat astăzi (probabil
proces-verbal), 15.XII.1966. Prezentul registru inventar conţine
un număr de 99 file, numerotate de la nr.1 la 99. Bibliotecar,
Ileana Deaconescu”. Bibliotecara Ileana Deaconescu a fost
prima cu normă întreagă. Nu-şi aminteşte ce număr de volume
avea biblioteca, fiind exclus ca la începutul anilor ’60 sa fie numai
99 de volume.
Intre 1975-1976 biblioteca avea 6936 volume. Deşi
numărul de înregistrare, la 24 iulie 1998 era 25.375 (ultimul
număr), biblioteca număra la sfârşitul anului 1997, 9.378 volume.
In 1990 s-au găsit fişe ale cititorilor datând de zeci de ani.
Inexistenţa legilor, indemnizaţia cu care s-a lucrat câteva decenii,
nepăsarea cititorilor au făcut să se piardă mii de cărti, care au
fost plătite sau casate. Introducerea în biblioteci a cărţilor
ideologice, pe care nu le citea nimeni, “purificarea“ şi scoaterea
din circulaţie a numelor de autori care incomodau, indiferenţa
faţă de informare şi de transmiterea culturii, a însemnat o mare
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batjocură şi faţă de om şi faţă de carte. Sufocaţi de ideologie şi
injosiţi, cititorii nu au avut libertatea să aleagă şi să se
instruiască. De aceea rolul bibliotecarului este foarte important.
Intr-un sat unde există o mică bibliotecă enciclopedică,
bibliotecarul este cel mai instruit, cel mai bun cititor şi critic literar.
Având fonduri pentru procurarea cărţilor, bibliotecarul nu trebuie
să piardă pe nimeni din vedere: copii, elevi, intelectuali, ţărani,
sivicultori, medici etc., alegând valoarea în locul kitsch-ului.
Bugetul alocat cărţii era, în 1998, foarte mic, în condiţiile
unei inflaţii rapide, ca urmare, în bibliotecă intrau puţine cărţi: 126
volume în 1990, 253 vol. în 1994. Cele mai multe intră în 1997,
423 volume, primindu-se donaţii importante din partea scriitorului
Adrian Alui Gheorghe (140 vol.) şi fundaţiei “G.T.Kirileanu”Piatra Neamţ, 66 volume. Având în vedere costurile mari ale
cărţilor, bugetul alocat lunar ar trebui să acopere cerinţele de
carte din toate domeniile solicitate pe plan local. In prezent
spaţiul bibliotecii este impropriu, nu există o sală de lectură şi nici
posibilităţi de amenajare a acesteia, deşi Biblioteca comunală sa impus în viaţa culturală şi educativă locală prin activitaţi diverse
şi prin colaborări fructuoase cu Biblioteca şcolară, cu cadrele
didactice şi elevii Grupului Scolar Borca.
Bibliotecile publice au misiunea de a depăşi vechile tipare
şi de a deveni adevărate centre culturale, prin aceasta
întelegându-se asumarea mai multor responsabilitaţi şi
implicarea în viaţa comunităţii, cu noi servicii şi activităţi ce
privesc, în principal,următoarele oportunităti:
- dezvoltarea şi înnoirea colecţiilor de cărti, ziare, reviste;
- achiziţionarea de calculatoare şi construirea unor baza de date,
în regim tradiţional şi informatizat, privind: colecţiile de
documente specifice ale bibliotecii, a activităţilor şi serviciilor de
interes public de pe raza localităţii; relaţia cetăţean-administraţie
publică locală; informarea juridică a cetăţenilor; orientarea,
formarea şi perfecţionarea profesională; memoria culturală si
audio-vizuală; proiectele şi programele comunitare locale;
informarea comunitară europeană; organizarea de activităţi
cultural-educative în colaborare cu instituţiile şi specialiştii de pe
raza comunei, ori de la alt nivel; realizarea unor studii şi cercetări
monografice asupra comunitătii locale, si redactarea lor.
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Acceptând deopotrivă adevărul că, daca dorim să avem împliniri
cu adevărat trainice în activitatea noastră, nu putem scăpa din
vedere aspectele devenirii cultural-sociale a oamenilor. E bine ca
pe langă drumuri, canalizare şi reabilitări de localuri, să înfăptuim
şi” reabilitarea morală” a bibliotecii comunale.
Biblioteca comunală Borca este printre puţinele biblioteci
din judeţul Neamţ. Biblioteca a organizat în fiecare lună activităţi
la care au participat tineri, intelectuali, localnici (de exemplu
veteranii de razboi). Aceste activităţi au avut ca invitati preoti,
psihologi, doctori, actori, poeti. S-au prezentat carţi şi s-a
discutat, plecand de la subiectul lor, despre marile probleme ale
vietii, s-a dialogat pe teme dintre cele mai diverse. Au fost
organizate concursuri de poezie, de teatru, a existat chiar un cerc
de teatru si un cenaclu. Dar cel mai emotionant eveniment a fost
o întâlnire cu veteranii de razboi. Fiecare în parte şi-a spus
povestea cutremurătoare despre frică şi supravieţuire. Există şi
un film cu această activitate.
In anul 2007 în bibliotecă au intrat 340 volume în valoare
de 4819,17 lei. 186 volume au fost donate de inginer Ionel
Dumitrascu, 25 volume au fost donate de Ministerul Culturii şi
Cultelor şi de Fundaţia “G.T.Kirileanu” Piatra Neamt, 5 volume
au fost donate de librăria “Cetatea Doamnei” Piatra Neamt, iar
128 volume au fost cumpărate din finaţare locală.
Muzeul etnografic din Madei
In anul 1984, profesorii Ana şi Gheorghe Bondar au
inaugurat muzeul sătesc cu obiecte adunate cu migală şi
răbdare. In muzeu sunt expuse aproape 300 de piese vechi, de
o valoare inestimabilă: peste 52 de costume populare, unele cu
o vechime de 200 ani, circa 120 de ştergare lucrate cu maiestrie
de bunici şi strabunici, trăistuţe, plocăzi, obiecte de uz
gospodăresc (stative, suveici, sucale, furci de tors fuse, drugi),
zeci de oale, castroane, ulcele de lut), colecţie de linguri de lemn,
covoare din lână, cergi, cuverturi, un buzdugan folosit pentru
confectionarea nojiţelor la opinci, maşină de tors şi numărat
firele, plug de lemn cu brăzdar de fier, scaune de geluit, maşina
de depănat scule (din lemn), coveţi, lada de zestre, obiecte
folosite la stână (ustensile de lemn pentru prepararea si
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pastrarea brânzeturilor, scafe, cofe, ciubere, tipare de caş), şapte
genţi din piele de vacă, genţi cu unghii etc. Colecţia este expusă
într-o clădire veche, de fapt vechea şcoală din Mădei, care
datează din vremea lui Al. I. Cuza. Eforturile acestor oameni şi
mai ales valoarea exponatelor ar merita o mai mare atenţie din
partea autorităţilor locale în ceea ce priveşte întreţinerea cladirii,
condiţiile de expunere a pieselor, semnalizarea muzeului,
publicitatea.
Casa memorială “Aurel Dumitraşcu”
Este situată la 2 km de
centrul
comunei,
într-o
“dumbravă minunată” în
care se distinge oţetarul, un
frumos copac de origine
mediteraneană,
bătrânul
liliac alb şi tufele de flori. Pe
uşa camerei poetului a stat
lipita mult timp o pagină de
mijloc dintr-o revistă “Paris
Match” pe care scria “Je suis bien”.
In camera de lucru a rămas o imensă bibliotecă, o acuarelă cu
portretul poetului făcută de Marian Amariei la Sulina, un coral
primit în dar de la Bogdan-Smeu Kirileanu, zeci de reviste,
albumele cu artişti (o ocupaţie din copilărie), zeci de discuri şi
reproduceri de artă. Pe masa de lucru au rămas cărţile care
urmau să fie citite sau traduse (traducea din limba franceză),
fotografiile cu prietenii cei mai apropiaţi, plicurile pentru
corespondenţă (era un mare epistolier), creioanele, pătratelele
albastre de la Raveca Păştinaru, pe care-şi făcea mici însemnări.
In casă mai sunt tablouri în ulei pictate de Ionel, fratele poetului.
Aurel Dumitraşcu picta rar, mai ales când era vizitat de pictoriţa
Gabriela Irimescu.
In aceeaşi cameră se află bustul din bronz al poetului, iar
pe peretele exterior este fixată o placă de marmură cu numele
său.
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Casa este vizitată anual de zeci de poeţi care nu l-au uitat, fiind
întâmpinaţi de Maria Dumitraşcu, mama poetului (87 de ani în
2008).
Poetul
AUREL
DUMITRASCU

A fost un poet
de prim rang al
generţiei ’80, de o
verticalitate
exemplară, dar şi
fragil şi vulnerabil.
Boala cu care a trait o
tinereţe întreagă, fară
să ştie despre ce este vorba, l-a făcut curajos în a emite reflexii
şi replici dintre cele mai crude.
El simţea că timpul îi este măsurat, de aici graba de a citi
cat mai mult, de a traduce, de a asculta muzică, de a impune
bunul gust acolo unde non-valoarea avea rădăcini foarte adânci.
A fost un prieten rar întâlnit, dăruia atât de multă afecţiune şi voia
să primească înapoi cu aceeaşi măsură.
Iminenţa sfârşitului şi absurditatea dictaturii lui Ceauşescu au
făcut din el un dizident. Stia că nu mai are ce pierde.
Din păcate anul 1990 a fost unul al dezamăgirilor sociale .El se
manifesta pătimaş în publicistică, cu o luciditate şi o onestitate
care, culmea, a lezat pe mulţi.
Câţiva ani a fost profesor la Borca. Modul sau nonconformist de a preda a deranjat pe multi pedagogi, dar copiii pe
care i-a format atunci au devenit astazi maturi cu lecturi esenţiale
(mulţi sunt cititori ai bibliotecii). Pentru cei care l-au cunoscut cu
adevărat, şi nu sunt puţini, Aurel Dumitrascu rămâne o amintire
frumoasă.
Aurel Dumitrascu s-a născut la 21 noiembrie 1955 în satul
Sabasa, comuna Borca al doilea copil al Mariei şi al lui Petre
Dumitraşcu.
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- Intre anii 1963-1974, urmeaza cursurile gimnaziale la Scoala
Sabasa şi pe cele liceale la Liceul din Borca;
- In anul 1976, debutează în revista “Tomis’, dupa care publică
versuri în toate revistele din ţară;
- Intre anii 1983-1987 urmează cursurile Facultăţii de Filologie a
Universitatii “Al.I.Cuza” din Iaşi, secţia română-franceză, pe care
le încheie cu o excelentă lucrare de diplomă dedicată poeziei a
doi poeti dispăruţi prematur: Virgil Mazilescu şi Daniel Turcea;
- In anul 1984, debut în volum cu “Furtunile memoriei”, la Editura
“Albatros”, initial volumul se numise “Tratatul de eretică” după ce
intenţionase, dupa cum scrie in jurnal, să-l intituleze “Divina
Paradoxalia”. Modificările impuse de editor au schimbat toată
structura iniţială a cărţii. (Din jurnalul poetului:”Un barbat care
peste sase zile va face 29 de ani este mulţumit. Are în faţa lui
prima carte publicată dintre cele pe care le-a scris până acum.
Nu e fericit. E multumit doar. Acum se plânge mai puţin. E atât
de important să nu fii mereu cu o lacrimă în gând! Cartea aceasta
nu e o revoluţie în poezia republicii lui.O,nu! Chiar de-ar fi, n-ar
putea fi! Pentru că nu a fost tiparită aşa cum a scris-o acest
bărbat. Sunt atâtea versuri eliminate din texte! Si atatea greşeli
de tipar! Bărbatul nu se plânge. E mulţumit. Afară e un ger nebun.
El stă singur şi stă cu această primă carte a sa. Cartea poartă un
titlu pe care el nu-l dorea pe coperta: “Furtunile memoriei”.
Barbatul care a scris această carte eşti tu. ”8 noiembrie
1984;”Carnete maro”, vol. I. 201);
- A doua carte, “Biblioteca din Nord”, apare în anul 1986, la
Editura “Cartea Românească”. (Din jurnal: “Ai scris <<Biblioteca
din Nord>> greu. Ea este reflexul unei unice obsesii: <<Sarpele
din mine se hrăneşte cu cărti>> şi al unui singur paradox, cu care
şi începe: <<Eu nu vreau să trăiesc, eu vreau să citesc>>. <<O
ars doloris perpetuă, punctată de duioşii livreşti>>; 24 iunie 1986;
<<Carnete maro>>, vol.II, 2003). Pentru acest volum i se atribuie
premiul “Mihai Eminescu” al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi;
- In anul 1988, depune la Editura “Cartea Românească” volumul
“Mesagerul”, care nu are nici-o şansă să apară din cauza
cenzurii;
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- Pe data de 16 septembrie 1990, într-o duminică, se stinge din
viată înainte de a implini 35 de ani, la Spitalul Fundeni din
Bucureşti, secerat de o boală necruţatoare (leucemie). Este
înmormântat în satul natal, Sabasa, din Borca;
- Ultima poezie scrisă, pe data de 12 septembrie 1990, în spitalul
din Piatra Neamţ, pare un auto-requiem:
“Alţii o duc mai rău şi trăiesc mai mult
să vadă soarele cum răsare.
(Dacă eu
mai bine o duc voi muri timpuriu…?)
Si câti ani cu lama aceasta am umblat
(si)altii citind rău credeau că sint
sentimental (un poet de la est!) - şi
dacă lama care hăcuieşte creierul
meu e un sentiment stupid atunci
sint un sentimental şi nu întîmplător pe balcon
seara mă gândesc la
scriitorul mishima. Nu avea nimic de ascuns.
Pe balcon stau cu o (pasăre) moartă.”
- In anul 1992, apare postum volumul “Mesagerul’, la Editura
Canova, din Iaşi; manuscrisul pierdut la Editura Cartea
Românească a fost refăcut, dupa un “cuprins” din manuscrisele
poetului, de către fratele său, Ion Dumitraşcu, şi de Adrian Alui
Gheorghe; Ingrijitorii ediţiei au fosat Lucian Vasiliu şi Aurel
Andrei; Gheorghe Grigurcu, 1993: “Am acum în faţă volumul său
postum, “Mesagerul”, care ne relevă faptul că vocaţia sa lirică se
impletea, până la o emoţionantă confuzie, cu presentimentul
stingerii. De la un capăt la altul, textele sunt înfiorate de motivul
thanatic, devenit resignare, ironie, tandreţe, fantezie, modelat
precum o plastilina docilă, într-o diversitate de forme ce trădează
o conştiinţă dramatică în necurmata luptă cu sine….”);
- In anul 1995, apare al doilea volum cu inedite, “Tratatul de
eretică” la Editura Timpul din Iasi (redactor Cassian Maria
Spiridon); realizatorul selecţiei şi ingrijitorul ei a fost Adrian Alui
Gheorghe;
- In anul 1997, apare volumul “Mesagerul” - opera poetică, la
Editura Timpul, 1997, edţtie îngrijită de Adrian Alui Gheorghe, cu
o prefaţă de Emil Iordache şi o postfaţă de Gheorghe Grigurcu;
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- Volumul de poeme inedite “Fiara melancolică” apare la Editura
Axa din Botoşani, în anul 1999, în colecţia “La steaua. Poeti
optzecişti” (sriere îngrijită de Gellu Dorian), seleţtie şi ingrijire
ediţie Adrian Alui Gheorghe;
- In 2004, la Editura “Conta”, apare antologia “Scene din viata
poetului”, îngrijită de Adrian Alui Gheorghe cu o postfaţă de
Vasile Spiridon;
- In anul 2006 apare o altă selecţie din poezia lui Aurel
Dumitrascu, sub titlul “Divina paradoxalia”, la Editura “Pararlela
45”, în îngrijirea lui Adrian Alui Gheorghe, cu o postfaţă de
Gheorghe Grigurcu;
- Aurel Dumitrascu a fost prezent în toate antologiile de poezie
de dupa 1992, realizate de Laureţtiu Ulici, Marin Mincu, Dumitru
Chioaru, Dan-Silviu Boerescu, Alexandru Muşina;
- In anul 1991, un consistent grupaj de versuri apare în Anglia, în
traducere, într-o reprezentativă antologie de poezie românească,
la Editura Forest Books; în anul 1997 apare în traducere în limba
maghiară, într-o antologie editată la Budapesta (alaturi de Ion
Mureşan şi Bogdan Ghiu);
- Din anul 1994 se desfăşoară la Piatra Neamt, Concursul
naţional de poezie “Aurel Dumitraşcu”, debut în volum, care dă
şansa unui tânăr poet să se afirme;
- Au rămas în urma poetului Aurel Dumitraşcu numeroase
proiecte de cărţi de poeme, un jurnal care acoperă amaraciunile
unui tânăr scriitor, într-un timp traversat de sinistre ideologii, ca
şi o bogată corespondenţă cu scriitori şi prieteni din ţară;
- O parte din paginile jurnalului a apărut în volume sub titlul
“Carnete maro”, la Editura Timpul (vol. I în anul 2001, vol. II în
anul 2003, vol. III în anul 2004 şi vol. IV în anul 2005), în îngrijirea
lui Adrian Alui Gheorghe, iar corespondenţa cu acesta a apărut
în volumul “Frig”;
- In anul 2005 a primit titlul de “Cetăţean de onoare”, postmortem, al oraşului Piatra Neamţ şi al comunei natale, Borca;
- O stradă din Piatra Neamţ îi poartă numele înca din 1995;
- Au scris comentarii critice la cărtile semnate de Aurel
Dumitrascu (lista este incompletă, ordinea este întâmplătoare:
Laurenţiu Ulici, Mircea Martin, Gheorghe Grigircu, Adrian Marini,
Marin Mincu, Cezar Ivănescu, Victor Felea, Constanţa Buzea,
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Traian T. Coşovei, Radu G. Teposu, Val Condurache, Daniel
Dumitriu, Romul Munteanu, Constantin Pricop, Radu Săplacan,
Nichita Danilov, Costin Tuchilă, Nicolae Ciobanu, Al. Călinescu,
Vladimir Bălănică, Gelu Dorian, Cristian Livescu, Ovidiu
Nimigean, Mircea Bârsilă, Nicolae Coande, George Vulturescu,
Ioan Bot, Ion Zubaşcu, Marian Odangiu, Ioana Dinulescu, Mihai
Iordache, Cristian Stamatoiu, Constantin Acosmei, Lucian
Vasiliu, Vasile Spiridon.
Biblioteca publică Borca are un nou spațiu din 2013,
funcționând tot în incinta caminului cultural,în locul grădiniței. Din
2016 poartă numele poetului Aurel Dumitrașcu. Activitățile
culturale organizate de bibliotecă au căpătat notorietate,
adresându-se atât elevilor de liceu, cât și publicului din zonă.
Printre participanți se numără și cadrele didactice de pe
Valea Bistriței .Având un asemenea public,suntem și noi obligați
să ne documentăm minuțios și să avem cele mai aprofundate
expuneri. Printre activitățile cele mai reușite amintim:
prezentarea cărții ” Plutăritul pe Bistrița” și a autorului ei,
prof.Constantin
CojocaruȚuiac
,Omagiu lui Brâncuși, Eminesciana,
Anul omagial Caragiale și filmul ”
Două
lozuri”,
Anul
icoanei2017,conferința ” Maica Domnului,
modelul femeii creștine” ,cu invitați de
la Mănăstirea Petru-Vodă. Trebuie
menționat faptul că invitații de la
Petru-Vodă monahul Filotheu Bălan,
ieroschimonahul Ioan Șișmanian,
preotul Mihai - Andrei Aldea, monahia
Iustina Bujor umplu sala de spectatori
cu ocazia conferințelor pe care le
susțin.
Biblioteca și liceul Borca au împreună un parteneriat
prolific, din care cei mai câștigați sunt tinerii liceeni. Tot biblioteca
publică organizează cursuri de jurnalism școlar cu grupe de elevi
începători și inițiați. Cu acești elevi se editează și revista liceului
” Biblioteca din Nord”, care a împlinit peste 20 de ani de la
înființare.
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Revista a obținut numeroase premii la concursurile de
reviste școlare, ultimele fiind în 2015, premiul I și în 2017, premiul
al 3-lea. În 2015 biblioteca Borca a fost distinsă cu premiul de
excelență pentru întreaga activitate, din partea Bibliotecii
județene Piatra Neamț. În anul 2017, bibliotecii Borca i s-a oferit
diploma de excelență pentru performanță culturală la Gala
Superlativelor Culturale ale anului 2016 ,la Piatra Neamț. Una
dintre cele mai importante diplome este cea de recunoștință ,
primită din partea liceului Borca în 2017, pentru implicarea în
activitățile culturale din liceu și din comunitate. Biblioteca dispune
de 10000 de volume. Anual se primesc fonduri de la primărie
pentru achiziția de cărți. În anul 2017 s-au făcut lucrări de
modernizare și de igienizare a bibliotecii, de către primărie.
Biblioteca ”Aurel Dumitrașcu”, prin toată munca de până acum,
a făcut cunoscut numele comunei Borca, atât în zonă, cât și în
țară.
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