Ghidul memoriei culturale locale

„BIBLIOTECI NEMŢENE” – UN PROIECT DE SUCCES1
Proiectul ”Biblioteci nemțene – memorie și cultură” a continuat
și în anul 2019, în cel de al treilea an al existenței sale. De multă vreme
in bibliotecile publice din Neamț a existat o preocupare constantă pentru
promovarea imaginii comunităților și a evenimentelor culturale locale,
dar aceasta s-a realizat cu metodele și cu mijloacele timpului. Biblioteci
nemțene – memorie și cultură este un proiect iniţiat de Virgil Cojocaru,
bibliotecar cu vastă experiență profesională în domeniu, cu sprijinul
Consiliului Județean Neamț și al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” şi
se adresează bibliotecilor publice și comunităților din județul Neamț, dar
şi tuturor doritorilor de valorificare a patrimoniului cultural local.
Proiectul se dorește a fi o continuare a proiectului ”Biblioteca
Văii Muntelui”, realizat în 2017 tot cu sprijinul Consiliului Județean
Neamț și al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”, și implementat doar
în bibliotecile publice și comunitățile din zona numită generic ”Valea
Muntelui”, ce s-a materializat ca un veritabil precursor de succes al
acestui proiect generos actual, ce a fost extins și implementat la nivel
județean din anul 2018. Proiectul are acelaşi obiectiv de valorificare a
patrimoniului cultural local şi de punere în valoare moştenirii şi
consolidare a identităţii culturale și presupune înregistrarea şi
valorificarea patrimoniului cultural imaterial, obiceiuri, meşteşuguri,
legende locale din cît mai multe localităţi cu potenţial turistic, prin
intermediul bibliotecilor publice. Echipa de coordonare a proiectului este
aceeaşi cu cea de anul trecut, respectiv Ion Asavei bibliotecarul şef al
Bibliotecii Mihai Eminescu Bicaz, Monica Dieaconu, bibliotecar la
Grinţieş şi Virgil Cojocaru.
Fiecare bibliotecar, împreună cu voluntarii săi din cadrul
proiectului, cei mai mulţi dintre ei elevi de gimnaziu şi liceu, au pornit
să cerceteze spaţiul local, să intervieveze, să fotografieze, să afle
fotografii vechi, să culeagă poveşti şi legende și să le împărtășească prin
ochii, mintea, gândurile și cuvintele lor tuturor celor care doresc să afle
despre toate acestea. Iniţiatorii şi-au dorit ca bibliotecarii publici din
această zonă, mai ales cea rurală, să se implice cât mai activ în viaţa
comunităţii şi, totodată, să fie sprijiniţi de autorităţile locale în activităţile
lor. Ca obiectiv general, proiectul Biblioteci nemțene – memorie și
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cultură își propune să contribuie și la creșterea gradului de utilitate a
bibliotecilor publice locale nemțene (municipală, orășenești și
comunale), prin creșterea gradului de acces la informație, precum și
la creșterea vizibilității acestora prin formarea și promovarea unei
imagini pozitive a bibliotecilor publice din rețeaua județeană, iar ca
obiectiv specific constă în realizarea unui suport informațional, cu
existență garantată, permanentă si interactivă, accesibil prin Internet,
conținând mai multe tipuri de informații: mostenire culturală; manifestari
tradiționale; personalitati locale; informare comunitară, etc. Prezentul
proiect se dorește a fi și un instrument facil și eficient de promovare a
imaginii bibliotecilor și de scoatere a lor din izolare, din anonimat,
bibliotecile nu mai pot rămâne doar ce au fost, izolate, ele trebuie să
promoveze principiul ubicuitatii informației și trebuie să se adapteze la
cerințele si așteptarile utilizatorilor lor din prezent și din viitor, mai mult
decât atât, bibliotecile trebuie să anticipeze toate posibilele nevoi ale
utilizatorilor și oricât de "fanteziste" ar putea părea unele solicitări de
informații, bibliotecile trebuie să fie pregătite să le ofere pe loc sau să le
procure in cel mai scurt timp cu putință, până vor fi în măsură să satisfacă
solicitarile tot mai mari și mai ales tot mai diversificate ale utilizatorilor
lor.
Pe lângă produsele generate de proiect în anii anteriori se
regăsește și site-ul : www.bibliotecinemtene.ro, site funcțional, ce
popularizează proiectele ”Biblioteca Văii Muntelui” și ”Biblioteci
nemțene – memorie și cultură”, precum si aspecte privind activitatea
curenta a bibliotecilor publice nemțene, precum și celor conexe celei de
bibliotecă, cu accent pe componenta de informare comunitara și tradiție
locală, și va contine nu doar informatii text, ci si multimedia, iar prin
intermediul Centrului de Informare Comunitară al Bibliotecii Județene,
pe site vor fi postate și informații generale de interes comunitar. Acesta
se dorește a fi dezvoltat și a reflecta în continuare activitățile și produsele
proiectului din acest an, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”G.T.
Kirileanu” Neamț, în beneficiul comunităților locale din județul Neamț.
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ALEXANDRU I. IUHOȘ ȘI CALVARUL PRIZONIERATULUI ÎN RUSIA
SOVIETICĂ2
Comuna Bicaz-Chei este așezată în partea de N.E. a țării, pe
teritoriul vestic al județului Neamț și la S.E. de masivul Ceahlău. Este
situată în partea de S.V. a DN12c care face legătura dintre orașele
Bicaz și Gheorghieni (județul Harghita), pe la Lacu Roșu. Comuna
cuprinde una dintre cele mai pitorești zone turistice din țară și are o
istorie cu rădăcini ce pătrund adânc până în mileniile îndepărtate ale
Epocii de piatră.

Comuna a suferit șocul reorganizării în sec. al XVII-lea, prin
Pacea de la Karlovitz. Atunci Transilvania a fost alipită Imperiului
Habzburgic. Însă, localitățile de pe Valea Bicazului nu erau cuprinse în
stăpânirea austro-ungară. În urma Păcii de la Kuciuc-Kainargi (1775),
Imperiul Habzburgic anexează Bucovina și apoi, prin repetate rectificări
de hotare, coboară granița cu 30 km spre răsărit. Astfel, comunele de
aici au fost alipite imperiului. În anul 1940, în urma Dictatului de la Viena,
locuitorii satelor Dămuc, Bicaz-Chei și Bicazu-Ardelean au trecut sub
dominația maghiară. Așa stând lucrurile, locuitorii acestor sate au luat
calea bejeniei, s-au refugiat pe Valea Bistriței și în nordul Moldovei
pentru a fi cu ai noștri, cu românii, dar și pentru că pe acolo s-a constituit
linia frontului.

2
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Dacă localnicii s-au refugiat, maghiarii au dat foc caselor, au
furat bunuri și au sacrificat animalele găsite, iar cei rămași au fost de
batjocură și femeile au fost violate. Grozăvie mare! În noaptea de 23
august 1944, regele Mihai a citit declarația în baza căreia frontul s-a
nimicit, românii trecând în cealaltă tabără, cea a rușilor.

În acest vacarm general, au fost luați mii de prizonieri și au fost
deportați în Rusia. Alexandru I. Iuhoș, în vârstă de 96 ani, este unul
dintre oamenii comunei Bicaz-Chei care a făcut cinci ani grei de
prizonierat în Siberia Rusiei, din 1944 și până în anul 1949. Provine din
comuna ungurească Sic, județul Cluj dar s-a stabilit la Bicaz-Chei prin
căsătoria cu o localnică, prin anii ’60. Părinţii săi, Ioan şi Maria, au avut
şase prunci, două fete şi patru băieţi, Alexandru fiind mezinul.

Longevitatea și rezistența la greutățile și lipsurile vieții, mai ales în
tinerețe, mărturisește cu mândrie badea Alexandru, de la bunii săi părinți
le-a moștenit.
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„Sovieticii n-au luat prizonieri numai ostașii care s-au predat în
luptele directe, 1941-1944, ci au continuat să încarce în vagoane de vite,
cu direcția Dombas – Urali - Siberia, sute de mii de militari care
depuseseră armele după 23 august 1944, precum și tineri reîntorși la
casele lor, adunați prin vicleșug, sau prin razii printre civili, indiferent
dacă erau tineri sau bătrâni, spre a completa numărul celor din
coloanele morții, împuținate prin evadarea unor norocoși.”(I.Oprișan)
Alexandru, tânărul de 21 ani, eroul povestirii noastre, deși
atenționat de puținii români consăteni că se fac razii, riscă pentru a
merge în vizită la o soră de-a sa, la Cluj, forțând destinul. Inocența
vârstei îl împiedică să vadă pericolul. A fost luat cu forța și dus la
vagoanele de tren cu destinația lagărului Copețk din Rusia bolșevică.
Așa a început calvarul celor 24 de zile de călătorie inumană. Înghesuiți
precum sardelele (80/100 persoane) în vagoane-bou, așa cum li s-a dus
buhul, erau lipsiți de alimente și de apă. Primeau din când câte o găleată
de terci sau de apă,ori câte un codru de pâine neagră tare și pește sărat.
Flămânzi, se repezeau la hrană și era care pe care, mulți nu mai apucau
nimic, ori în acea înghesuială se vărsau gălețile. Să-și potolească cât
de cât cumplita sete, lingeau lacătele brumate sau șuruburile
vagoanelor ori, închipuiți-vă-ți, își beau propria urină. În cel mai bun caz,
aveau pe pardoseala vagoanelor, pentru dormit, paie. Necesitățile
fiziologice și le rezolvau într-o gaură făcută-n vagon. Nu putea fi vorba,
așadar, de intimitate. De spălat nici nu se punea problema și de aceea
i-au podidit păduchii. Morții erau dezbrăcați iar hainele lor erau folosite
de ceilalți prizonieri. De la o stație la alta, pe terasamentul căii ferate
rămâneau sărmanii, cei lipsiți de suflare.
Jumătate din bieții deportați din vagonul lui Alexandru ca, de
altfel, și de la celelalte vagoane, au murit până au ajuns în lagărele
sovietice. Doar 10% dintre ei au mai putut merge pe picioarele lor când
au fost coborâți din vagoanele morții. Le-a trebuit timp să-și revină, cât
de cât, pentru a putea face față muncilor care îi așteptau. Badea
Alexandru își amintește : „Am ajuns în lagăr lihniți de foame și de sete,
vai de capul nostru. Nici acolo nu am primit ceva care să ne astâmpere
foamea, poate nu aveau nici ei, era război, erau săraci și ei. N-o putut fi
mai rău.”
Tot ce a crezut mai înainte badea Alexandru despre bunătatea
umană și despre frumusețea vieții s-a năruit precum castelele de nisip
meșteșugite de copii. Toate apăreau într-o formă inversată,
distorsionată și această teribilă experiență a prizonieratului l-a marcat
pentru tot restul vieții. Prizonieratul a fost mai cumplit decât războiul din
cauza foametei, a frigului, a bolilor și a lipsei de medicamente. Până la
intrarea în lagăr, când a luat act de privarea totală de libertate, fiind
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coborât de la condiția umană la aceea de animal de povară, la aceea
de gunoi fără nici o însemnătate, conta doar ca număr, ca forță de lucru.
„Când am ajun în lagăr, mai întâi am fost cazați într-o baracă, fost
hambar de avion, 1780 de persoane eram puși la un loc. Mai rău nu
cred că există. Apoi, s-au format brigăzi pentru lucru în mina de cărbuni.
În lagăr erau prizonieri români, maghiari, germani, polonezi, italieni,
japonezi și de alte naționalități. Totuși, români erau mai puțini, o parte
din ei s-au înscris voluntari în renumita divizie „ Tudor Vladimirescu”, eu
n-am mai încăput și am fost deportat. În anul 1945, la terminarea
războiului, japonezii și italienii au fost eliberați din lagăr. Oricum, din câte
îmi amintesc, 10.000 de prizonieri de naționalități diferite viermuiam în
lagăr”. Lucrând în acest mediu cosmopolit, pentru a face față situației,
badea Alexandru a început să se descurce a vorbi limbile germană,
rusă, italiană, poloneză, maghiara știind-o din copilărie. Nevoia te învață
multe.
Lagărul era împrejmuit cu gard de sârmă în așa fel încât să nu se
poată evada. Badea Alexandru rememorează : „Aveam voie să ne
plimbăm 8km în perimetrul lagărului. Am mers și la Celiabinsk, oraș mai
mare ca Bucureștiul nostru. Acolo m-am destins oleacă, am văzut pe
prizonierii maghiari cum se tundeau, își făceau freza. Tot acolo, am
ajutat la descărcatul unei mașini cu pâine. Ca răsplată am primit o pâine
însă, această pâine mi-a adus opt zile de carceră. M-a prins patrula și
am plătit scump acest lux.” Aveau de îndeplinit norme de muncă foarte
mari și de aceea, câteodată, erau nevoiți să lucreze și 12 ore, asta în
condițiile în care hrana era slabă caloric și întotdeauna foarte puțină. Se
întâmplau accidente în mină, reziduurile produceau surpări, mureau
oameni, doar o parte din ei erau salvați. Cărau în spate lemne sau le
legau cu sârmă și le târâiau pentru întărirea galeriilor. „Cot la cot cu
bărbații lucrau la lopată, în mine, și femeile germane. Minele aveau o
adâncime de 150m și au fost înființate în anul 1935” își amintește badea
Alexandru. Prizonierii intrau în contact și cu civilii în sectorul miner. Le
dădeau civililor săpun și primeau la schimb pâine. În momentele de
acalmie, povesteau despre cei dragi de acasă și laitmotivul discuției era,
fără doar și poate, mâncarea. Vorbeau și salivau abundent, enumerând
delicioasele feluri de bucate românești.
Cei mai tineri sperau din toată inima la reîntoarcerea în locurile
natale. Cei mai în vârstă și cei bolnavi nu mai aveau în ochi scânteia
speranței și alcătuiau o imagine greu de privit. Badea Alexandru
povestește că „așa se rugau oamenii : Doamne, liberează-ne de aici,
din acest iad de pe pământ. Până a se termina războiul deportații erau
bătuți și chinuiți. După 1945, condițiile de trai și de muncă au devenit
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oleacă mai umane. Deh, opinia publică internațională era cu ochii pe
Rusia bolșevică”, este de părere Alexandru Iuhoș.
Românii din țară nu se puteau interesa de confrații lor luați
prizonieri, ar fi fost considerați dușmani de către Uniunea Sovietică și
de către proaspeții comuniști de la noi. S-ar fi șifonat imaginea Rusiei
comuniste atât de atent fabricată. Foarte rar deportații puteau trimite
vești acasă. Rudele mai aflau noutăți de la cei mai norocoși care, totuși,
erau eliberați. De cele mai multe ori nu se știa nimic despre cei înghițiți
de Siberia Rusiei. Multe familii le făceau acasă înmormântarea după
datina străbună, crezându-i morți. Pe cei care au murit în lagăre îi
îngropau în afara lor și la doi-trei ani trimiteau o carte poștală în
România, cu vestea cea neagră. „La întoarcere, condițiile au fost mai
bune. Tot în vagoane de marfă am călătorit, numai că aveau pat cu
cearșaf, pătură și pernă”, relatează Alexandru. La Prut au fost îmbarcați
în trenuri de-ale noastre, ecartamentul căilor ferate rusești fiind mai lat.
La Focșani li s-a făcut deparazitare și fiecare a mers în județul lui, la
casa lui, o parte au primit bani pentru drum, alții foi de drum. La sosirea
în țară, Alexandru Iuhoș mărturisește că „eram atenționați să păstrăm
tăcerea, să nu povestim prin ce-am trecut, dacă vrem să trăim în liniște
și pace”.
Soarta eroului nostru în următorii cinci ani de trai și muncă în țară
nu s-a schimbat mult, a lucrat din greu la canalul Dunărea – Marea
Neagră. Norocul i-a surâs când s-a stabilit la Bicaz-Chei, găsindu-și o
parteneră de viață de toată cinstea. Din dragostea lor au rezultat trei
copii, doi băieți și o fată. Unul dintre băieți, ca și soția lui Alexandru,
veghează din înălțimea stelelor asupra celor rămași în viață. Aici, pe
pământ, fiica sa Maria are o grijă, fără cusur, de tatăl ei atât de încercat
la tinerețe de întorsăturile sorții. Badea Alexandru a ieșit la pensie la
vârsta de 50 de ani, cu grupa I de muncă, ca miner subteran. I-a folosit,
desigur, și experiența de muncă din lagăr. „A fost bine, am fost bine
remunerat cât am lucrat. Am primit și pensie frumoasă, am primit și
pensie de prizonierat”, mărturisește eroul povestirii noastre. Se simte
că acum, spre sfârșitul vieții sale zbuciumate, s-a împăcat cu toate câte
le-a îndurat.
A fost toată viața sa un împătimit de lectură, un autodidact. În
decursul vieții sale a avut abonament la revista „Magazin istoric”, fiecare
număr studiindu-l din scoarță în scoarță. A avut o pasiune pentru cărțile
și tratatele de istorie, i-a plăcut să fie la curent cu tot ce se întâmplă în
țară și peste hotarele ei. Și acum ar fi un partener bun de discuții
interesante dacă nu ar avea probleme cu auzul. Se bucură de o
memorie bună, însă. E înconjurat de dragostea copiilor săi și de
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considerație și respect din partea consătenilor. La vârsta sa de 96 ani,
încă reprezintă o demnă lecție de voință și viață pentru noi toți.
Dacă mai-marii lumii ar medita sincer și onest la toate grozăviile
întâmplate până acum în istoria popoarelor lumii, poate nu s-ar mai
repeta, pe mai departe, ororile pe care atâția oameni au fost forțați să le
trăiască. Să nădăjduim că viitorul copiilor noștri nu va fi atins de
nelegiuiri și războaie!

Bibliografie :
Avădănei Vasile ; Horlescu Gabriela Brândușa ; Avădănei Lidia –
„Civilizația montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei
generații”,Piatra Neamț, 2016 ;
Opișan I – „Infernul prizonierilor români în Rusia Sovietică”, vol.I și
vol.alI-lea, București, 2014 .
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CĂLĂTORI ROMÂNI ŞI STRĂINI LA POALE DE CEAHLĂU 3
Să dăm cuvântul pentru început unuia dintre marii iubitori ai
frumuseţilor montane, geograful şi profesorul universitar Ion
Simionescu, care scria într-o lucrare din anul 1945 „Privelişti şi locuri din
România”: “Pe tot întinsul ţării, nu este alt munte mai cunoscut, mai
căutat, mai des pomenit. A dat naştere la povestiri ori legende în popor,
la descrieri minunate din partea multor scriitori”. Şi, într-adevăr,
nenumăraţi autori, anonimi sau cu nume şi renume scriitoricesc, români
sau străini, au acordat loc în paginile lor descrierilor frumuseţilor Pionului
(cum îl numea pentru prima dată Dimitrie Cantemir, domnitorul-cărturar)
sau legendelor culese de pe meleagurile din jurul său. Ceahlăul şi
Bistriţa au fost leit-motivul a multor lucrări ale scriitorilor moldoveni şi nu
numai. Dar, parcă mai mult Ceahlăul şi lui îi dedicăm rândurile
următoare, trecând în revistă pe călătorii şi scriitorii care s-au abătut pe
aceste locuri, de voie sau de nevoie,prieteni sau neprieteni ai neamulu
nostru. Dar, în general, ce-i ce au cunoscut Ceahlăul l-au iubit şi odată
cu el şi pe oamenii săi.
O primă mărturie datează de la începutul secolului al XVII-lea,
când, un medic sefard (evreu meridional cu origini în Spania), Iosif
Solomon Del Medigo, fost discipol al lui Galileo Galilei şi al învăţatului
ieşean Solomon ben Arayo (Arvi), unul dintre oamenii de seamă ai
Renaşterii, ajunge şi la poalele Ceahlăului, scriind despre cele ce l-au
impresionat. Notele sale de călătorie au fost publicate de H.S. Brucker
în cartea „Locuitorii bătrânei păduri; o poveste istorică”, în care se
aminteşte despre o apă vindecătoare aflată pe munte, numită “Lacul
veacului”, pe care “locuitorii bătrânei păduri” o cunoşteau şi foloseau. El
îi pomeneşte pe “oamenii de la muntele Pionului şi călugării cunoscători
ai multor legende şi poveşti”. Interesul său pentru acest munte este dat
de existenţa unui conetnic al său, cărturarul evreu Hachiv di Honori,
av\nd v\rta de peste 80 de ani ;i tr[ind aici ]mpreun[ cu familia sa, fugit
din Olanda de frica Inchiziţiei şi stabilit pe aceste locuri. Tradiţiile
evreieşti atribuie “Izvorului Rece” de pe platoul muntelui numele de
“Fântâna Rabinului”, în memoria lui di Honori, trăitor pe aceste locuri,
care se îmbăia aici, adeseori. Se spune că pe aceste locuri ar fi locuit o
vreme şi legendarul întemeietor al hasidismului (curent religios în sânul
mozaismului) – Israel Baal Sem Tov şi, de asemenea, se spune că
prezenţa sa ar fi dat numele de Valea Jidanului.
Un alt călător prin Moldova medievală, în timpul lui Vasile Lupu,
3

Studiu relizat de Monica Dieaconu, Biblioteca „Constantin Turcu” Grinţieş şi Daniel
Dieaconu, Şcoala Grinţieş
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misionarul catolic Marco Bandini, ajunge la Piatra-Neamţ şi la marile
mănăstiri ale ţinutului: Bistriţa şi Neamţ, cu scop de converti spre
credinţa catolică sau pe a-i sprijini pe coreligionarii săi. Află despre
micile schituri de sub Ceahlău, dar nu ajunge până la ele. În al său
“Codex Bandinus”, cercetat şi de nemţeanul V.A. Urechia, pomeneşte
despre: “vestita vale a Hangăului, adică a Ecoului, pe care Bistriţa
prăvălindu-se peste pietre şi stânci, o face să răsune de murmurul său
şi de unde glasul cântecului vine repetat de nouă ori”. Marco Bandini
aminteşte şi de şederea sa la Piatra-Neamţ, unde a căutat credincioşi
catolici, unguri la origine, despre care auzise că au trăit în număr mare
pe aceste locuri. Nu află decât câteva familii şi în locaşul bisericii află
vite. A rămas impresionat de traiul aspru pe care îl duceau călugării din
munţi şi care s-au arătat ospitaliri, împărţind din puţinul pe care îl aveau.
Marele cărturar umanist Dimitrie Cantemir (1673–1723), domn
al Moldovei (1710–1711), în lucrarea sa „Descriptio Moldaviae”, prima
monografie a acestei ţări, face referiri la zonele montane ale ţării sale
şi bineînţeles şi la Ceahlău, dar, se pare, doar din cele auzite de la alţii.
El este primul care îl localizează pe o hartă, cea dintâi a Moldovei. El
scria despre Ceahlău astfel: “Cel mai înalt dintre munţi este Ceahlăul,
care dacă ar fi intrat în basmele celor vechi, ar fi fost atât de vestit ca şi
Olimpul, Pindul şi Pelias. Este aşezat în părţile Neamţului, nu departe
de izvorul Tazlăului şi mijlocul este acoperit de zăpezi veşnice; pe vârful
lui nu se găseşte nici un pic de nea, fiindcă pare să fie deasupra norilor
de zăpadă. Din vârful său, care se înalţă ca un turn, se prăvale un pârâu
foarte limpede ce se năpusteşte cu mare larmă peste stânci abrupte”.
Într–adevăr, este cel mai înalt munte al Moldovei, dar situat la 40 de km
de izvoarele Tazlăului şi zăpezile de pe munte nu sunt veşnice. În ciuda
unor inexactităţi, menţiunile lui Cantemir se constituie într-o primă
caracterizare a Muntelui Ceahlău. El afirmă rolul muntelui de “far
călăuzitor”, fapt menţionat de unii dintre urmaşii eruditului domnitor,
călători străini sau locuitori ai Moldovei. Cărturarul moldovean mai scria:
“Înălţimea cea mai mare a muntelui se poate vedea mai cu seamă atunci
când pe timp senin, la asfiinţitul soarelui el poate fi zărit de la Cetatea
Albă, cetate ce se află la 60 de ceasuri depărtare”. Lucru pe care nu
prea suntem îndemnaţi a-l crede, dar un geograf originar de pe aceste
locuri povestea că pe timp de iarnă a văzut Ceahlăul de pe Bucegi.
Naturalistul german Iulius Edel călătoreşte prin Moldova la 1835,
însoţit de farmacistul Iosef Szabo, în scopul de a cerceta plantele, în
special cel cu proprietăţi curative. În notele sale scrie şi despre o
călătorie pe Ceahlău menţionând flori şi stânci ale muntelui. Străbate
valea Bistriţei, remarcă bogăţia de lemn al masivului păduros, dar
consemnază şi faptul că tot negoţul atât de bănos cu lemn este în
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nmâna străinilor: turci, evrei, austrieci, greci, armeni.
Gheorghe Asachi (1788–1869), cărturar moldovean, industriaş
(a fondat prima fabrică de hârtie a Moldovei la Vânătorii Pietrei), om
politic, a fost un mare iubitor al muntelui şi al folclorului; a urcat pe
Ceahlău şi a cules şi publicat două dintre cele mai frumoase legende
ale muntelui: Dochia şi Traian, sub forma unei balade în versuri sau
Legenda Serafimei. Notele de călătorie le-a strâns în lucrarea „Itinerariul
sau călăuzul la Pion”, şi în ciuda unor inexactităţi, exagerări şi naivităţi,
se constituie într-un prim îndrumător turistic al muntelui, realizat la
1838, la peste 100 de ani după Dimitrie Cantemir. El scria: “Din
depărtările răsăritului oamenii văd apusul Soarelui în spatele lui, iar
păstorii nomazi, ţuţuienii, după ce şi-au iernat oile în Câmpia
Bugeacului, se întorc la locurile lor, călăuzindu-se după măgura
Ceahlăului ca şi corabia care-şi caută portul după lumina farului”. A fost
însoţit de un pictor, Schiavoni şi astfel au rămas şi câteva tablouri ale
acestor locuri.
Bunicul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, Tadeus Hâjdeu, conform
cercetătoarei E. Linţa, a cules o legendă a Dochiei şi a lui Traian înainte
de 1835 (anul morţii sale), ceea ce ne confirmă faptul că această
legendă nu este o scorneală a lui Asachi, cum au afirmat unii autori. Al.
Pelimon scrie lucrarea „Jidovul cămătar”, numită şi „Pelerinagiu la
Ceahlău”, în care protagoniştii ajung în regiune şi chiar urcă pe munte,
fiind amintite Fântâna Mitropolitului, Bâtca lui Ghidion, Peştera lui
Ghidion (a publicat-o în anul 1865).
Revoluţionarii paşoptişti au fost pe aceste locuri în 1848, dar şi
înainte, când se pregăteau mişcările de revoltă: Alecu Russo, Vasile
Alecsandri, J.A. Vaillant, W. de Kotzebue. Alecu Russo, datorită funcţiei
pe care o deţinea ca membru al tribunalului din Piatra-Neamţ din anul
1834, a avut posibilitatea de a fi aproape de muntele Ceahlău, de a
cutreiera regiunea, de a cunoaşte folclorul locurilor. El scria într-o
lucrare din 1840: “Rege între crestele munţilor care-i alcătuiesc o
cingătoare ca o pază de cinste, Ceahlăul măreţ, care şi-a păstrat numele
lui de botez dac, de abia cunoscut în unele colţuri neştiute ale geografiei
moderne sub numele de muntele Pionului, îşi înalţă capul pleşuv către
cer şi aruncă apoi cu dragoste bogăţiile bătrânelor coaste înverzite...”
Vasile Alecsandri a poposit de mai multe ori la poale de Ceahlău,
în scop pur turistic, pentru pregătirea revoluţiei paşoptiste sau pe drum
de pribegie după înfrângerea revoltei de la Iaşi din martie 1848. În 1843
şi 1844 publică notele de călătorie într-o lucrare intitulată O primblare în
munţi, efectuată cu un tânăr “giudecător” (Alecu Russo). El îşi nota: “...
Ceahlăul ni se arată în toată mărirea lui ca un urieş ce şi-ar fi întins capul
pe deasupra munţilor ca să privească apusul soarelui. Umbrele se
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suiseră treptat, ascunzând în întuneric stâncile mari şi codrii sălbatici de
pe coastele lui, şi numai Panaghia, stânca cea piramidală de pe
creştetul său era încă luminată de razele aurite ale soarelui. Unul dintre
noi privind Ceahlăul în minutul acela, îl aseamănă cu un urs negru,
purtând pe cap un coif de aur.” V. Alecsandri n-a făcut doar descrieri în
proză ale Ceahlăului’, ci i-a aflat loc şi în poeziile sale cu caracter
patriotic şi militant. Amintim poemul “Răpirea Bucovinei”, în care
Ceahlăul, martorul tăcut la atâta nedreptate şi jale, este invocat să dea
un răspuns:
“De ce astă serbare
Deşteaptă în Suceava o lungă văetare?!”
Poetul i se adresează aşa cum o vor face peste ani şi Octavian Goga şi
George Coşbuc ca unui munte ce străjuieşte nedrepte graniţe:
“Ceahlău, bătrân gigante al Munţilor Carpaţi!
Priveşte peste norii în juru-ţi adunaţi!
Ce zgomot, ce contraste pe laturile tale:
De-o parte veselie, de-o parte lungă jale!”
Să amintim şi prelucrarea unei legende a locului, numită Biserica risipită,
care începe cu versurile:
“Sus pe muntele Ceahlău
Stă la pândă Duhul rău”.
Revoluţionarul şi omul de cultură francez J. A. Vaillant a fost şi
el pe Ceahlău în 1841 şi a rămas ”cutremurat de frumuseţile naturii
privită în toate zările”.
J. A. Vaillant, “un mare prieten al românilor”, scria: “... în această
stare, înţeleg perfect cum acest munte a fost sacru la daci, cum marele
preot şi-a aflat aici un refugiu”.
W. de Kotzebue, ginerele cneazuluiGheorghe Cantacuzino,
stăpânul de Hangu, a poposit deseori la poale de Ceahlău, la Palatul
Cnejilor, împreună cu soţia sa, Aspasia. A efectuat, înainte de a se
înrudi cu Cantacuzinii, o excursie pe Ceahlău, pornind de la mănăstirea
Slatina, peste Munţii Stânişoarei, prin Valea Bistriţei, împreună cu 40 de
tovarăşi. El nota: “Îndată ce am ieşit din Hangu, se şi începe poala cea
mai de jos a Ceahlăului, care ne zâmbea din nouri cu maiestate urarea
de bună venire. Piedestalul lui nu este poncişet; fără nici o greutate neam suit pe înălţimile şi munţii mai mici din jurul lui; pe unele locuri am
găsit fânaţuri de curând cosite şi păduri frumoase. Dar cu cât înaintam
mai mult cu atât mai sălbatice deveneau locurile şi cu atât mai mare mai
întinsă se înfăţişa ochilor priveliştea”. După un urcuş descris ca fiind
destul de greu au ajuns şi pe Toaca: “ajungând în vârf, am strigat din
inimă un obştesc ura! Şi de pe acest strămoş al Carpaţilor Moldovei, din
ameţitoarea înălţime, ochii noştri se desfătau cu prisosinţă la măreţele
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scene ale naturii, care se făcea şi mai frumoasă, luminată fiind de
soarele ce asfinţea”.
În lucrarea „Din Moldova. Tablouri şi schiţe din 1840” descrie o
„Vânătoare în Moldova”, organizată de boierul Leoan Cantacuzino şi
care se desfăşoară pe muntele Grinţieşului. Vasile Alecsandri
povesteşte şi el o vânătoare în muntele Grinţieşului, cel mai mare din
munţii Bistriţei, la care participă şi doi gentelman-i englezi ce rămân
foarte impresionaţi.
O altă călătoare, iubitoare a muntelui, scriitoarea franceză Marie
Boucher, ajunge şi pe muntele Ceahlău. Inspirată de călătorie, scrie
două romane: Loupo şi Omul muntelui–1856, în care eroinele sale urcă
pe munte. Scriitoarea engleză Marie Adelaide Walker poposeşte în
regiune la 1848, vizitând mănăstirile şi schiturile, realizând frumoase
descrieri în proză şi desene. Ajunge şi la Durău, dar nu urcă pe munte,
ci trimit pe interpret şi pe o călăuză, notând apoi cele povestite de către
ei. Lucrarea ei intitulată „Părţi necunoscute din România, cu 77 de
planşe”, este publicată la Londra în 1888.
Un alt călător pe aceste locuri a fost ieromonahul Partenie care
şi-a notat impresiile în patru volume, amintind şi de muntele Ceahlău.
“Am umblat mult prin munţii Carpaţi; dar mai presus de toţi munţii, stă
ca un tată între fii săi, Slăvitul Sciaglu, cu vârful său pleşuv. Pe munte e
foarte frig şi adesea vara este omăt”.
Alexandre Dumas, prin lucrarea saStrigoiul Carpaţilor, pare că
a fost unul dintre oaspeţii Palatului Cnejilor de la poale de Ceahlău, în
perioada sa de fast (1830–1840). Am enumerat pe câţiva dintre cei care
au fost pe Ceahlău şi au scris despre el.
Se pare, însă, că primele personalităţi care au vizitat muntele au
fost mari feţe bisericeşti, în cadrul unor pelerinaje religioase: mitropolitul
Varlaam, însoţit de numeros sobor de episcopi, preoţi şi călugări, pe la
1640, dar învăţatul cărturar n-a scris despre cele ce le-a văzut. La fel a
făcut şi mitropolitul Veniamin Costache, două veacuri mai târziu, care a
păstorit Moldova în două rânduri şi care a fost un apropiat al ţinutului
Neamţului şi al Durăului. În anul 1809, când se retrăsese la Mănăstirea
Neamţ, a făcut o călătorie pe muntele Ceahlău şi cu această ocazie a
sfiinţit izvorul de pe platoul muntelui, situat astăzi lângă schit şi care în
memoria sa a primit numele de Fântâna Mitropolitului. În cea de-a doua
sa păstorire a creştinilor ortodocşi din Moldova l-a însoţit pe domnitorul
Mihail Sturdza într-o călătorie în ţinutul Neamţului, în anul 1835; au
făcut şi o ascensiune pe muntele Ceahlăuca să poată privi în
Transivania şi Modova. Despre vizita sa, despre vânătoarea ţinută în
munţii Neamţului a scris un studiu interesant Gheorghe Ungureanu, un
fiu al locurilor, dar din păcate prea puţin cunoscut.
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Trebuie să remarcăm faptul că până în cea de-a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, la poale de Ceahlău se ajungea destul de greu,
datorită drumului greu de munte, iar Bistriţa nu avea un curs liniştit, pe
lângă albia sa putându-se merge greu; la vale, în schimb se putea
coborî până la Piatra Neamţ şi Bacău. Drumul de întoarcere era mai
greu, se numea “drumul plutaşilor” şi nu era accesibil carelor. “Calea
Mare” era singurul drum folosit şi de care, făcând legătura între PiatraNeamţ, Târgu Neamţ şi Hangu, de aici putându-se continua călătoria
spre Răpciuni, sau spre Tulgheş, şi de acolo la Topliţa şi Gheorghieni,
prin pasurile Creanga şi Ditrău. Un alt drum făcea legătura între Târgu
Neamţ şi Largu şi trecea peste Dealul Petru Vodă. Aceste drumuri erau
cele care făceau legătura între Moldova şi Transilvania, dar nu erau cele
mai folosite. Şi din acest motiv, abia spre sfârşitul secolului al XIX-lea
apar cei mânaţi de curiozitate, de dorinţa de a cunoaşte stâncile, flora,
fauna, legendele Ceahlăului. Printre cei care au gustat “deliciile” unei
călătorii cu o trăsură tare şi fără arcuri de la Piatra-Neamţ şi Târgu
Neamţ spre Hangu au fost V. Alecsandri, A. Russo, W. de Kotzebue,
sau farmacistul D. Scavinschi, ultimul numit călăuzind un grup de boieri
ieşeni până la Borsec. În lucrarea Ferestrele Borsecului relatează o
astfel de călătorie peste Dealul Doamnei, de la Târgu Neamţ la Hangu
cu o trăsură.
Peste Dealul Petru Vodă, de la Târgu Neamţ la Largu se
construieşte “un drum tare”. Primul care acordă o atenţie deosebită
construirii de drumuri, reparării şi lărgirii lor este ispravnicul de Neamţ,
Gh. Rosseti-Roznovanu. Urmaşul său Nicu Albu, continuă această
activitate; în 1888, se realizează drumul de la Tarcău la Hangu,
continuat până la graniţa cu Ardealul la Prisecani. Tot acestui om politic
i se datorează construcţia unei şosele de la Răpciuni la Durău, la
cererea amicului său şi colegului politic, junimistul George Panu, lucrare
încheiată la 1900. De mare însemnătate sunt şi desenele realizate de
unii dintre călătorii pe Ceahlău şi amintim pe M. A. Walker, Schiavoni,
M. Bouquet. Ultimul a urcat pe Ceahlău în 1840, era un grafician francez
cu renume în ţara sa şi a realizat două desene: Sur le Tchack Leo. La
plus haute tete de Carpates Moldaves şi La Panaghia, sommet des
Carpathes Moldaves. Alţi turişti pe munte la jumătatea secolului al XIXlea au fost Johan Michael Salzer din Mediaş, în 1860, şi englezul Leslie
Stephen, alpinist, însoţit de compatriotul său Bryce, în anul 1866, care
au efectuat ascensiuni pe traseele cele mai dificile ale muntelui. Ei
amintesc despre satul Grinţieş, unde au participat la o nuntă şi au
remarcat costumele populare deosebite şi tradiţiile ce se constituiau
într-o noutate deosebită.
Despre muntele Ceahlău a scris şi stareţul mănăstirii Durău din
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cea de-a doua jumătate a secolului a XIX-lea, Varahil Lateş, autor al
unei lucrări intitulate „Muntele Ceahlău şi Schitul Durău”, publicată în
1885 la Iaşi. El aminteşte de începuturile turismului pe munte, despre
acţiunea cnejilor Cantacuzini, care “au îndreptat cărarea mai întâi către
Schitul Durău (între 1833-1835) apoi şi către vârful muntelui ca să
înlesnească excursia pe Ceahlău care înainte era foarte grea şi
periculoasă, aşa încât astăzi, bărbaţi şi femei pot sui pe cai sau pe jos
fără nici un pericol”.
Călătoria lui Mihail Sturdza în anul 1835 a dus la realizarea unei
cărări de către călugări la Pârâul lui Martin: “când au fost scoşi călugării
de la Durău să lărgească şi poteca pe la Pârâul lui Martin şi Jgheabul
lui Vodă”. În 1876, subprefectul Plăşii Muntelui lărgeşte cărarea DurăuFântânele, până în vârful muntelui, făcând şi un mic adăpost la
Fântânele, în poiana cu acelaşi nume. Se constată un început al
turismului în regiune, susţinut de oameni de cultură moldoveni şi nu
numai. Faptul că de la Piatra Neamţ la Prisecani s-a făcut o şosea
pietruită a permis iubitorilor de munte să ajungă mai uşor în regiune.
Oamenii locului s-au dovedit călăuze iscusite. La Durău s-au construit
adăposturi pentru călători, la mănăstire sau în poieni. Odată cu
dezvoltarea turismului şi a comerţului s-au făcut şi primele hanuri la
Hangu şi la Răpciuni.
Unii oameni politici sau de cultură şi-au făcut case de odihnă la
Durău, aşa precum şef al Partidului Radical, George Panu, un apropiat
al lui N. Albu, (prefectul de Neamţ), care şi-a construit casă în Durău,
după ce o lungă perioadă petrecuseverile în satul Răpciuni. El a locuit
multe veri la Durău, prezenţa sa aducând personalităţi politice şi
culturale, iar influenţa sa a contribuit la modernizarea căilor de acces
spre munte. În perioada 1891-1893, ziarul său, “Săptămâna” era
oaspeţii săi la Durău redactat la Durău. “Conu Guţă”, cum era numit şi
de localnici, colinda judeţul cu “docarul lui Buzavric”, cărăuşul bogaţilor.
În Răpciuni venea la început la evreul Steuerman şi se împrietenise cu
stareţul Teofan de la Durău, amiciţia dintre cei doi aducând însemnate
foloase mănăstirii. Printre preferaţii lui G. Panu se afla şi tânărul
Caragiale, care era revizor şcolar în judeţul Neamţ în perioada 1880–
1881. El se afla deseori printre oaspeţii lui Panu, fie la Răpciuni, fie apoi
la Durău. D. Hogea îşi amintea o vizită făcută cu I. L. Caragiale la Durău
la vila lui G. Panu, când acesta l-a certat pe scriitor că nu-şi onorase
promisiunea de a scrie O istorie a românilor pentru care primise o sumă
mare de bani de la Spiru Haret la cererea lui G. Panu. Caragiale a stat
în perioada 1897–1908, mare parte a vacanţelor la Piatra Neamţ, la C.Z.
Isăcescu sau la Nicu Albu. De fiecare dată când îl vizita pe Panu îi
spunea că deja e redactată, lucra la unele retuşuri, dar lucrarea n-a
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văzut lumina tiparului.
Nicu Gane (1838–1918), originar din Fălticeni, a fost un bun
cunoscător al văii Bistriţei şi al Ceahlăului, peregrinările personajelor din
nuvelele sale ajungînd şi pe aceste locuri. În nuvela Câinele bălan, din
1876, scrie: “... iată colo mai în depărtare şi Ceahlăul, împăratul
Carpaţilor, cu Mănăstirea Durăul pe coaste şi cu Panaghia pe frunte,
despicând falnic albastrul cerului”. În „Duduca Bălaşa” face o altă
descriere a Ceahlăului:
“... De nalt ce era muntele acela s-ar fi zis că creasta lui aurită atinge
bolta cerului şi că toţi ceilalţi se umilesc înaintea lui: era bătrânul
Ceahlău, stăpânul furtunilor, care de mii de ani vede în toate serile cel
din urmă asfiinţitul soarelui”.
Mihai Eminescu a trecut pe aceste locuri, pe Valea Bistriţei şi
Bistricioarei spre Tulgheş şi Borsec, în peregrinările sale din tinereţe. A
poposit şi la poale de Ceahlău şi se pare că a urcat şi pe munte. Aici ar
fi scris poezia „Strigoii”, inspirat de legenda lui Budu şi Ana, realizând
cu măiestrie un portret al unui bătrân pustnic al muntelui. Poezia
„Muşatin şi codrul” a fost scrisă inspirat de priveliştile văzute în regiune,
ilustrând şi “Bistriţa ce-n stânci se bate”.
Aşa cum am încercat a ilustra în articolul din numărul precedent
al ziarului nostru, muntele Ceahlău a fost prezent în literatura română
(dar nu numai) din vechime şi şi-a aflat un loc binemeritat în opera unor
mari scriitori, de la Dimitrie Cantemir şi până la Adrian Păunescu. Şi
fascinaţia pentru Ceahlău continuă să facă noi “victime” din lumea
literară contemporană. Am amintit până acum nume ilustre, dintre care
Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Gheorghe Asachi, J.A
Vaillant. S-a scris şi se va mai scrie, mai bine sau mai rău, dar fiecare
efort aduce o nouă fărâmă de cunoaştere, de înţelegere şi astfel
justificăm demersul nostru.
Continuăm periplul nostru spiritual prin pana lui Calistrat Hogaş,
„un mare scriitor minor”, conform spuselor lui George Călinescu, sau un
“Creangă trecut prin cultură”, cum îl vede Tudor Vianu şi care a fost un
mare iubitor al muntelui. Era originar din sudul Moldovei, dar a funcţionat
o lungă perioadă de timp la Liceul Petru Rareş din Piatra Neamţ, fiind
unul dintre fondatorii şi edificatorii săi, dintre cei ce l-au transformat în
una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ din ţară. Mânat
de dorinţa de călătorie, de dragostea de munte şi de cunoaştere,
străbate Neamţul şi munţii săi împreună cu eternul său tovarăş, Pisicuţa,
realizând deosebite descrieri, din care nu putea lipsi Ceahlăul: “...
Panaghia Ceahlăului, ca o săgeată de aur, spintecă deşerturile albastre
şi fără de fund ale cerului”, iar privind de pe Munţii Stânişoarei, de pe
cealaltă parte a Bistriţei, scria: “Pe stânga, Ceahlăul, cu nenumăratele
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lui turnuri de stânci, săpate pe adâncul cerului, se înalţă în aer ca un
fantastic castel de aur zidit de mâna fermecată a vreunui vrăjitor din
poveşti”. El a fost cel care a cules una dintre cele mai frumoase legende
ale locului, povestea Panaghiei, preafrumoasa fată ce s-a îndrăgostit de
Soare.
Nicolae Xenopol, fratele mult mai cunoscutului A.D. Xenopol
(istoric, om politic, publicist), originar din Iaşi, scrie în 1880, romanul
„Brazi şi putregai”, alegându-şi personajele din judeţul Neamţ.
Protagonistul romanului (numit “de moravuri provinciale”) era un boier
cu moşii la poale de Ceahlău. Autorul, descriind locurile nota: “... dar
peste toate dealurile şi peste toată valea, domneşte Ceahlăul cu trupul
său de uriaş şi piscul său înalt te urmăreşte pretutindenea. Pe vârful său
trec mereu nori, cari se răspândesc peste ţară şi din poalele sale, mereu
alţi nori se ridică.” Îndemnăm pe cititori să parcurgă paginile acestui
roman, prea puţin cunoscut, dar care merită din plin atenţia noastră şi
nu doar pentru că şi-a ales ca „scenă” a romanului său, judeţul nostru.
Nicu Gane (pe care l-am mai pomenit şi anterior pentru nuvelele
sale ce ilustrează valea Bistriţei), scriitor şi om politic apropiat lui I.C.
Brătianu (liderul liberal, în mai multe rânduri prim-ministru), a organizat
în 1887 o călătorie pentru fiica şefului liberal, Sabina Cantacuzino, cu
pluta de la Vatra Dornei, incluzând şi o ascensiune pe Ceahlău şi
vizitarea mănăstirilor nemţene. În jurnalul ei, fiica cea mare a fostului
prim ministru de la 1866 şi 1877 scria despre: ”acele privelişti
incomparabile ale împrejurimilor (...) treceam de la o minune la alta,
încântaţi şi entuziasmaţi, mândri de frumuseţile ţării noastre, ai cărei
munţi mari îi vedeam de aproap pentru prima oară.” Ea continua: “De
pe Ceahlău, am văzut în depărtare Cetatea Neamţului, în care, parcă
vedeam în fiinţă pe pe domnul Ştefan cu mama lui, Oltea Doamna”.
Nicolae Iorga a fost una dintre cele mai mari personalităţi ale
culturii româneşti, un spirit enciclopedic, cu o nemăsurată putere de
muncă, ce s-a implicat în cele mai variate domenii şi care a fost denumit
de către contemporani – “un apostol al neamului”, pentru înaltele sale
sentimente patriotice şi pentru lupta sa pentru propăşirea neamului său.
Pe lângă nenumăratele scrieri istoriografice, a făcut şi poezie şi teatru
şi a lăsat posterităţii şi o bogată operă memorialistică şi de călătorie,
dintre acestea menţionăm: „Neamul românesc din Bucovina”, “România
cum era până la 1918”, „Neamul românesc din Basarabia. El realizează
frumoase descrieri ale Neamţului, cu “Ghistriţa” cea năvalnică, cum i-o
prezenta un moş al locurilor, cu mănăstirile cele vechi, cu Cetatea,
Târgu şi Piatra–Neamţ. Nu putea lipsi Ceahlăul: “Deasupra unui vârf
care întrece cu câtva pe celelalte, stă o cunună zimţuită de piatră goală,
sură: acesta este Ceahlăul”. Porneşte pe Ceahlău şi descrie un urcuş
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anevoios: “călătorul nu merge aici, el luptă”, dar “privelişti se deschid,
răsplătitoare”. Părăsind locurile “prin minunatul ţinut al munţilor
împăduriţi, trecem, încet, încet la Hangu”. De lângă “frântura de stâncă,
zvârlită pe malul apei, Piatra Dracului”,el scrie: “Peste tot ce se vede, în
dreapta stă străjuind, două ţări, Ceahlăul cu muchea sură”. Să mai
adăugăm şi o mică descriere a zonei înalte care l-a impresionat prin
bogăţia de flori şi de stânci: “Pare că deosebeşti trei rânduri de zid de
înălţimi deosebite dintr-unul singur au rămas colţii, din altul un larg
părete drept, din celălalt tocmai sus, frânturi de stânci cum nici pe a
cincea parte nu le poate clădi omul.”
Dintre poeţii care au dedicat versuri muntelui Ceahlău, au fost şi
marii clasici George Coşbuc şi Octavian Goga, ce au poposit la poalele
sale. G. Coşbuc a fost în Neamţ ca inspector cultural de câteva ori, în
Piatra-Neamţ sau în localităţile din împrejurimi, vizitând şi şcolile. Cu
ajutorul lui G. Panu, pe care l-a vizitat la Durău, a obţinut o bursă de
10.000 de lei de la Spiru Haret, pentru care a realizat volumul de poeme
„Cântece de vitejie”. În 1892, în urma unei astfel de călătorii a scris
poezia „Vara”:
“Priveam fără de ţintă-n sus
Într-o sălbatică splendoare
Vedeam Ceahlăul de apus
Departe-n zări albastre dus
Un uriaş cu fruntea-n soare
De pază ţării noastre pus.”
La fel ca şi N. Iorga, Coşbuc îl vede ca pe un străjer al Moldovei,
Octavian Goga, însă, într-o poezie militantă a instinctului naţional,
precum toate cele din volumul „Cântece fără ţară”, vede Ceahlăul martor
al fărâmiţării neamului nostru. În 1916, când a scris acest poem, munţii
Moldovei fuseseră ocupaţi de trupele germano-austro-ungare. Ceahlăul
era şi el dincolo de “graniţa cea nouă”. Poetul îşi exprimă speranţa cu
profetice cuvinte:
“Ca o sălbatică urgie,
Strigând spre granţa Moldovei
Un munte s-a pornit să vie...
Şi va să-nsemne cronicarul
Atunci o zi vijelioasă
Ceahlăul n-a rămas la duşmani
Ceahlăul s-a întors acasă”.
Barbu Delavrancea a poposit deseori în judeţul Neamţ, legat
fiind de relaţiile de prietenie şi politică cu George Panu sau Nicu Albu.
N-a lăsat însemnări despre o călătorie pe Ceahlău, dar personajele sale
din trilogia dramatică a Moldovei medievale, fac referire la aceste locuri
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sau ajung aici în peregrinările lor. În drama „Apus de soare”, sfetnicul
Moghilă se adresează domnitorului Ştefan cel Mare, astfel: “Voinţa ta,
Doamne? Ca apele Ceahlăului când se umflă primăvara. Ce zăgaz n-ar
rupe!? Cine să puie pieptul!?”. În cea de-a doua piesă a trilogiei,
dedicată nepotului marelui Ştefan, Ştefăniţă-Vodă, una dintre
dramaticele scene prezentate cu măistrie de autor pentru reda
zbuciumata domnie, se petrece pe muntele Ceahlău, într-o poiană,
unde voievodul ordonă uciderea fiilor lui Luca Arbore, fostul său tutore.
Aceştia sunt aruncaţi într-o prăpastie.
În drama „Luceafărul”, ce încheie trilogia, talentul oratoric al lui
Barbu Delavrancea dovedit de atâtea ori de la tribuna Parlamentului
românesc antebelic, mai ales în sprijinul războiului de reîntregire
naţională, este “împrumutat” lui Petru Rareş, care spune: “Eu m-am suit
pe Ceahlău şi mi-am făcut ochii roată şi-am plâns, ascultând, ca în vis,
jalea aceluiaşi neam risipit la coaroane deosebite.”
Al. Vlahuţă a fost puternic legat de ţinutul Neamţului, de
mănăstirile sale găsind adăpost la Văratec, Agapia sau Durău. La Durău
a stat la casa lui Veniamin Costache şi a străbătut cărările muntelui
notându-şi impresiile în cartea „România pitorească”, sprijinită financiar
de la Spiru Haret şi G. Panu. În 1901, scria din Durău: “Deasupra
noastră, Ceahlăul iese din neguri, soarele pune hlamizi de argint pe
umerii stâncilor.” A descris urcuşul, poienile, cascada, platoul, stâncile,
Durăul. De asemenea, călătorind cu pluta pe Bistriţa, nu putea să nu
rămână impresionat de imaginea Ceahlăului pe care Bistriţa îl înconjura
de la Largu la Bicaz. “Singur şi posomorât trufaş şi stăpânitor peste un
popor de munţi, ce par pe lângă dânsul muşuroaie, înălţându-şi creştetul
spre cer, scărmănând norii în raghila de stânci înfipte pe fruntea-i
pleşuvă, mândrul uriaş farmecă râul, cu puterea măreţiei lui şi-l face săşi uite dorul de câmpie.”
Scriitorul Emil Gârleanu a poposit la Durău şi în lucrarea « Pe
potecile Ceahlăului”, ilustrează imaginea muntelui văzut de la schitul
unde a aflat adesea adăpost: “Ceahlăul îşi tiveşte, fumurii, crestele pe
cer; cu mijlocul încins într-un văl des de ceaţă pare că-şi strânge şalele
stâncoase într-un brâu de lână”.
Scriitorul şi criticul literar Garabet Ibrăileanu a fost pe Ceahlău
înconjurat de prieteni de nădejde şi de mare valoare: Constantin Stere,
scriitorul şi omul politic, Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş, I.I.
Mironescu (originar din Tazlău, pe care l-a descris cu dragoste şi cu
umor). N-avea cum să nu exclame: “Alteceva nu există! Ai douăzeci de
ani, o pelerină pe umeri, nu crezi în microbi şi eşti pe Ceahlău... Dar ca
să ajungi pe Ceahlău trebuie să ştii cum şi cu cine”. Ca să putem afla
asta vă invităm a citi minunata carte a Bucurei Dumbravă numită „Cartea
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Munţilor”, realizată în anul 1910. G. Ibrăileanu, în romanul „Adela”,
menţiona: “... deodată cerul asfiinţitului se umplu emoţionantcu trupul
Ceahlăului, mistreţ uriaş şi hidos, cu capul luminat de soarele cere se
îndrepta spre fundul zării. Muntele nemăsurat şi diform, în tristeţea
indescriptibilă a sfîrşiturilor de zi pe munţi inspira neîncredere şi
nelinişte”.
Mihail Sadoveanu, moldovean din târgul Paşcanilor, a fost legat
de ţinutul Neamţului prin şederea sa la Vânători, prin descrierile sale
meşteşugite ale locurilor, prin personajele reale sau de legendă ce-i
însufleţesc romanele sau nuvelele. „Baltagul”, un roman al omului de
munte, inspirat de de realităţile locurilor pe care Sadoveanu a ajuns să
le cunoască ca urmare a numeroaselor peregrinări, îşi poartă
protagoniştii la poalele Ceahlăului, la Călugăreni şi Bicaz, înconjurândul de-a lungul Bistriţei. De asemenea, el a cules şi din legendele locurilor,
cea a Pietrei Teiului şi cea a Dochiei, o bătrână vrăjitoare care a îngheţat
pe munte de nerecunoştinţă şi singurătate. În „Istoria lui Ştefan cel
Mare” şi în „Fraţii Jderi” nu lipseşte Ceahlăul , unde trăia un bătrân
pustnic sau unde se organiza o vânătoare de bouri. El scria, pătruns de
admiraţie: “Ce linie măreaţă are acest munte şi ce aproape este de
Dumnezeu stă săgeazata lui cea mai de sus. (...) Calea păstorilor
coborâţi la păşinile câmpiilor s-a întins până la hotarul unde ciobanii îl
puteau vedea. Acolo, în urmă era obârşia neamului; Ceahlăul era
Domnul din Veac”.
Şcoala românească de geografie de la începutul secolului al XXlea, prin reprezentanţii ei iluştri, n-a ocolit masivul Ceahlău ce prin toate
ale sale era un nesecat izvor de cercetare ce incită mereu spre
descoperire, spre contemplare. Amintim pe V. Mihăilescu, G. Vâlsan, I.
Atanasiu, I. Simionescu. Cel de-al doilea numit scria: “Ceahlăul e, în
adevăr, un munte impozant, cu forme pitoreşti, aşezat aşa de bine, că
îţi impune admiraţia, fie că îl priveşti de aproape de pe renumita vale a
Bistriţei, fie că îl zăreşti din depărtare, de pildă, din împrejurimile Iaşilor,
de unde, în apus, se desprinde ca o coroană de ametist aşezată pe
fruntea Moldovei”.
Geograful Ion Simionescu în notele sale de călătorie („Prin
munţii noştri”), cu exaltare mai puţin specifică omului de ştiinţă, scria:
“Cu cât te apropii de el, ori din ce direcţie, te uimeşte bogăţia în
amănunt, întrecând, fără exagerarea închipuirii, opera omului din jurul
acoperişul de la Domul din Milano”.
Şt.O. Iosif a fost şi el la poalele muntelui, pe valea Bistriţei, după
cum reiese dintr-una din cele mai frumoase poezii ale sale–„Doina”,
zugrăvind un peisaj desprins parcă din penelul lui Grigorescu:
“Se tânguiesc
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Tălăngi pe căi
Şi neguri cresc
Din negre văi
Plutind pe munţi...
La Făgădău,
La Vadul Rău
Sus la răscruci
Vin trei haiduci
Pe cai mărunţi...”
Continuând cu poezie, ne oprim la Demonstene Botez, care în
volumul „Munţii”, apărut în 1918 la Iaşi, se opreşte asupra munţilor ce îi
despart pe românii fraţi, la fel ca O. Goga. Nu putea lipsi Ceahlăul. Îşi
începea periplul montan cu versurile:
“În serile târzii de vară
Umbra lor ne mângâie pe frunte
Şi simţim cum fiecare munte
Trece graniţa în ţară...”
Negoiul, Urlătoarea, Ceahlăul... Munţii nu mai erau ai noştri şi poetul îşi
plânge dejnădejdea în versuri:
“Să nu zâmbim
De dincolo de zare
Ceahlăul ne priveşte
Cu mustrare.
Şi peste-al ţării ţintirim
Sporeşte-n umbra lor melancolia
Să nu zâmbim:
Ne văd străinii de pe Panaghia
Şi nu ştiu cum, dar înspre seară
Luceafărul prea timpuriu,
Veghind deasupra pe Ceahlău
Îmi pare-o candelă bizară.
Deasupra unui vast sicriu...
Şi-mi pare rău...”
Dintre cei care au cules legendele locurilor am amintit pe Asachi,
Russo, Vlahuţă, Hogaş, Sadoveanu. Îl adăugăm şi pe neamşeanul
Dumitru Almaş; în numeroasele lui scrieri cu subiect istoric este amintit
Ceahlăul: în „Meşterul Manole” este pomenită legenda Scăldătorii
vulturilor, iar în romanul „Oana” este amintit un bătrân vraci de pe munte,
cu nume vecchi de dac: Marcipor. Povesteşte urcuşul pe la Fântânele,
şi din vârf vede: “am urmărit de lângă Panaghia, asfiinţitul împurpurat
copleşitor de duios, parcă în clipa aceea cerul şi pământul s-ar fi strâns
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în braţe şi s-ar fi sărutat.”
Poetul contemporan Aurel Rău intitulează o poezie „Vedere de pe
Ceahlău”, prefigurând un munte al viitorului:
„Bizarele forme ale stâncilor
Seamănă şi acum cu nişte zei păgâni
Desfiguraţi de ploi şi de sfârlezele vântului
Cine ştie...
Dar înainte totul se-arată clar,
Liniştit,
Prevestind şi mai înalte creste”.
Toader I. Ştefan, “un ţăran memorialist din GhindăoaniiNeamţului”, cum a fost numit, a dovedit un real talent literar deosebit, şi
lucrarea Memoriul meu o confirmă. Nu puteau lipsi din paginile sale
Bistriţa şi Ceahlăul. Descriind o drumeţie din 1896 pe Ceahlău, nota:
“Am plecat la deal pe strâmtul şi cotitul drum ce duce la vârful
Ceahlăului. Pădurea era de brazi aşa deşi că nu puteai trece printre
ei.Mai spre nord puţin mai jos este o cruce de lemn ce are în trunchiul
ei o scobitură în care se începe de mai jos în care este închisă o iconiţă
cu chipul Schimbării la faţă Este stânca Panaghiei care se începe mai
de jos şi are o înălţime colosală Spre nord vest sunt prăpăstii
îngrozitoare. Toate stâncile, cât de mari, nu sunt dintr-unsingur bolovan,
ci sunt zidite din unii bolovani mari, iar alţii, cu totul mici, aşa că ele
seamănă a ruine de vechi cetăţi.”
Ion Donisă, în lucrarea Valea Bistriţei dedică un spaţiu un capitol
“Ceahlăului, domn al munţilor Moldovei” şi îl vede “dominând toţi munţii
din jur şi având un profil de arcă imensă. Ceahlăul parcă pluteşte
maiestuos pe valurile împietrite ale culmilor ce-l înconjoară.”
Emil Bucureşteanu, profesor de liceu din Piatra–Neamţ, a fost
autorul a mai multe scrieri, în care personajele, fie sunt oameni ai
locurilor, fie ajung aici, pe munte sau la poalele sale. Amintim Raşela, o
poveste de dragoste între un cioban de munte şi fiica unui evreu din
Bicaz. În 1988 a scris Muntencele în care este prezentată povestea unei
fete de la oraş care îşi află rădăcinile la poale de Ceahlău, şi frumuseţea
unui trai patriarhal. Venirea iernii este descrisă astfel: “Dimineţile erau
tot mai răcoroase. Cerul era mai plin de stele. Pe crestele Ceahlăului se
lăsară neguri ce învăluiră Toaca învăluind-o într-o cuşmă imensă. Iarna
la munte are un farmec aparte. Soseşte întâi pe creste. Apoi, încet, încet
coboară până-n vale. Pădurile de brazi devin imense decoruri
schimbătoare fără să te pţi convinge când sunt mai frumoase: atunci
cândsunt acoperite de zăpada moale sau când sunt ornate cu miliarde
de cristale de promoroacă sub un soare strălucitor, dar rece şi fără
putere.”
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Paul Decei, Străbătând văile carpatine în 1977 ajunge la Poiana
Durăului, “peste care domneşte de veacuri, mândru şi plin de farmec,
bătrânul munte a lui Zalmoxis” şi “atunci când soarele scapătă peste
muchea de dincolo de Pârâul Pintec” vede “Panaghia ce se îmbracă în
haină roşie ţesută din raze de soare. Toaca trimite spre alte lumi valuri
subţiri de ceaţă”, doar “Dorobanţul îşi afundă pe cap căciula înnegriră
de umbrele înserării şi peste toate tronează discul alb al lunii ce se
înfruntă cu utimele raze ale Soarelui, ce se călătoreşte învăluind
Ceahlăul într-un albastru ireal ca în poveştile cu smei şi feţi frumoşi”.
Poetul Adrian Păunescu scria în 1980, din Piatra Neamţ,
„Colindul Ceahlăului” începând prin a-i defini un rol primordial pentru
românitate:
“Tot ce e bine mereu va fi bine
Va fi bine şi tot ce e rău
Când românul crede în sine
Şi-n Dunăre şi-n Ceahlău”.
În viziunea sa “Ceahăul e Olimpul Carpaţilor”, Olimpul românilor
şi mai mult:
“Ceahlăul e un loc unde Soarele
Sărută pe frunte planeta ”.
Preotul C. Mătasă, originar din satul Răpciuni scria în 1929 în
„Călăuza Judeţului Neamţ”: “Ceahlăul este regele munţilor din întregul
şir al Carpaţilor Orientali (dacici) şi aceasta nu doar pentru că ar fi
covârşitor de înalt, are 1911 m altitudine, dar pentru că creasta lui este
de o măreţie în adevăr fermecătoare prin panorama largă nesfârşită şi
aşa de variată ce ţi se desfăşoară de pe creştetul său de jur împrejur”.
În lucrarea sa din 1933 numită „Palatul cnejilor”, în care dedică un
capitol “Ceahlăul, munte sfânt al românilor”, scria: “acest munte te
cheamă, te atrage de la depărtare de sute de kilometri: din inima
Transilvaniei, de pe Munţii Vrancei, de pe Dealurile Iaşilor ca şi de pe
culmile Călimanilor, şi-n chemarea lui este atâta vrajă şi ademenire, că
şi cele mai slăbănoage picioare capătă aripi şi însufleţire”.Se dovedeşte
un vizionar: “Ceahlăul va deveni în curând unul dintre cele mai
interesante puncte de atracţie pentru toţi călătorii iubitori de natură”. Şi
realitatea o confirmă, anul acesta au sosit pe aceste locuri ca spă vadă
frumuseşile muntelui peste 30.000 de turişti, după cum sunt ei
înregistraţi de către administraţia Parcului Naţional Ceahlău (care au
amintit prezenţa unor turişti din ţări îndepărtate precum China, Coreea
sau chiar Argentina). Şi credem că numărul lor va creşte an de an.
Constatin Tănase-Teiu, un rapsod popular născut în satul Coroiu
pe la 1909 (astazi satul Petru Vodă, comuna Poiana Teilui), a cules sau
a scris antologii de folclor, balade, strigături, schiţe închinate Văii
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Bistriţei şi în special plutăritului, ele fiind adunate într-o antologie din
anul 2007, de către regretatul învăţător Teoctist Gainescu din satul
Chiriţeni, comuna Hangu. În schiţa „Baciul Grigoraş” scria: “Dar în timp
ce Hălăuca, Grinţieşul, Pietrele Doamnei, Jneapănul, Pietrosul... Îşi
ascund fruntea în pâcle de nori, Ceahlăul, falnic şi bătrân, îşi scoate
căciula peste neguri de iezer.” Baciul Grigore, văzându-l, îi cânta aşa:
“Măi Ceahlău, munte frumos,
Pleacă-ţi Panaghia-n jos,
Să ma sui pe coama ta,
Să privesc în ţara mea...”
Încheiem cu un fragment al aceluiaşi autor din „Plutaşii pe
Bistriţa” (1934):
“De-aici gândul meu şi-al tău
Zboară sus către Ceahlău,
La a sa Duruitoare,
La drum lung de căprioare
Şi la stâni cârlănărie
Şi la mândra Panaghie,
La izvorul de la Toacă
Şi la cabana cea dragă
La casa de poposire
Şi la sfânta mănăstire”.
Încheiem acest periplu spiritual dedicat Ceahlăului cu un îndemn
la a căuta aceste descrieri din care am prezentat mici fragmente în
lucrările originale. Dar, mai mult, vă îndemnăm să cunoaşteţi frumuseţile
muntelui nostru de pe cărările, de pe stâncile sale. Din păcate, am avut
ocazia a afla că sunt mulţi nemţeni care n-au urcat nicidată Ceahlăul şi
am aflat bucureşteni sau dobrogeni care îl ştiau prea bine. Nu este de
ajuns să-l vezi de la Hangu, Bicaz sau Piatra-Neamţ; avem acest
privilegiu mulţi dintre noi, dar nu trebuie să ne sature.
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GHEORGHE URSU SAU MEȘTEȘUGUL SCULPTURII RELIGIOASE ÎN LEMN4
Pentru ca un popor să poată progresa, acesta trebuie să își
cunoască foarte bine zestrea culturală, tradițiile care i-au modelat
caracterul și evoluția în timp. În contextul actual în care se află țara
noastră, ca membră a Uniunii Europene, trebuie să ne conservăm
propriile valori, calitățile cu care contribuim la dezvoltarea acestei
structuri supra-naționale. Unul din principiile de bază ale Uniunii
Europene este ,,unitate în diversitate”, aceasta punând un accent
deosebit pe cultură, ca element care sintetizează identitatea unui popor.
Lectura, pictura și sculptura au mișcări vibratoare de aceeași frecvență,
adesea. Culoarea poate exploda cu intensitatea unui cuvânt și invers.
Din cuvinte și culori, oamenii își scriu trăirile, depozitându-le în biblioteci.
Bibliotecile sunt comori ale artei scrise sau imaginate vizual; ele se
îmbogățesc din expierența umană și implicit a valorilor omului.
Biblioteca este un epicentru al acumulării și cunoașterii pentru că de aici
asimilăm cunoștințe, ne informăm pentru a explora ce ne înconjoară.
Dintre toate nevoile umane, estetica este indispensabilă, ea dând
repere despre cum să-ți faci viața frumoasă și confortabilă. Etica și
estetica sunt valori ale existenței pe care ne bazăm, visând la o lume
mai bună, iar prin imaginația copiilor lectura, sculptura și pictura se
completează în actul creativ.
Țara noastră este recunoscută pe plan internațional pentru
păstrarea meșteșugurilor tradiționale, acestea reprezentând un element
de originalitate în societatea hipertehnologizată și globalizată din
prezent. Satele românești reprezintă importante centre ale moștenirii
culturale (păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, arta meșteșugurilor,
ansambluri de biserici, situri arhiologice, centre istorice, etc.) și
adăpostesc o bogată cultură populară și un mod de viață bazat pe valori
tradiționale. Meșteșugurile populare sunt adevărate tezaure vii, punți
între trecut și viitor, reprezentative pentru diversitatea lor și pentru
exprimarea artistică de înaltă calitate.
Fiind o comună de tip montan, acoperită, în cea mai mare parte,
cu păduri, fâneţe naturale şi păşuni, se înţelege de la sine că viaţa
economică în Crăcăoani se bazează pe exploatarea şi prelucrarea
lemnului, pe creşterea animalelor şi cultivarea pământului. Exploatarea
lemnului îşi are rădăcinile în cele mai vechi timpuri, iar unul dintre
meșteșugurile tradiționale practicate pe meleagurile noastre este

4

TEODORA ANDRIȘOAIA – Biblioteca comunală ”Calinic Argeșeanul” Crăcăoani
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sculptatul lemnului. O analiză a situației practicării sculpturii în lemn în
prezent pe meleagurile noastre, relevă următoarele aspecte:
- există potențial creativ
- există vectori ai transmiterii creației populare, respectiv meșteșugari
- materia primă folosită tradițional poate fi relativ ușor asigurată
- puțini meșteri mai cunosc tehnicile populare străvechi
- scade constant motivația reală a realizării produselor tradiționale
Din păcate, în zilele noastre, sculptura în lemn se practică tot
mai puțin și se întâlnește numai în zone geografice restrânse. Printre
cauzele dispariției lente a acestui meșteșug se numără
Evoluția economică bazată pe tehnologie, care nu favorizează
păstrare tradițiilor și a meșteșugurilor populare;
Interesul tot mai scăzut al tinerilor pentru această formă de exprimare
artistică.

Deși inițial au constituit impresionante reprezentări simbolice,
lucrările sculptate în lemn încep să își piardă esența ideatică, devenind
simple mijloace decorative, realizate cu fantezie, dar lipsite de valoare
spirituală. Simbolismul sculpturii în lemn se mai păstrază încă în mediul
bisericesc. Sculptura religioasă în lemn abordează un repertoriu
decorativ și figurativ în care abundă stilizările vegetale de mare
circulație, cum sunt pomul vieții, vița de vie cu frunze și ciorchini, ghinda
și frunza de stejar, trandafirul și laleaua, cărora li se adaugă o variată
gama de motive zoomorfe, reprezentând păsări, cai, lei, bouri, precum
și o numeroasă galerie de figuri antropomorfe biblice, clericale și mirene
– în posturi izolate sau în scene complexe. Sculptate în lemn de stejar,
de nuc ori de tisă, aceste reliefuri sunt adeseori colorate și aurite,
dobândind aspecte strălucitoare, cu pâlpâiri scânteietoare și
somptuoase.
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Majoritatea meșteșugarilor în lemn din prezent nu mai cunosc
arta străveche a prelucrării lemnului, piesele realizate de ei nu sunt de
calitate și nu rezistă în timp. Cu toate acestea, Meșterul Ursu, din satul
Cracăul Negru, comuna Crăcăoani, practică sculptura în lemn din
copilărie, preluând acest meșteșug de la strămoșii săi. El reprezintă a
treia generație din familia sa care practică această artă tradițională.
Astfel acesta păstrează uneltele tradiționale folosite de bunicul și
străbunicul său, unelte care cu greu se mai gasesc în prezent. Fiind
complet dedicat artei sale și dorind să-și îmbunătățească performanța
artistică, sculptorul a efectuat și un stagiu de perfecționare la o școală
de arte și meserii.

Creator al unei arte de o mare bogăție și originalitate, meșterul
Gheorghe Ursu a făurit valori artistice pline de fantezie în domeniul
sculpturii lemnului. Cu unelte simple ca securea, ferăstrăul, tesla, horjul,
scoaba, cuțitul, dalta, compasul, potricala, ghinul și tiparul de pirogravat,
a creat de-a lungul timpului forme și figuri diferite. Compozițiile
ornamentale ale meșterului suntoriginale, reprezentând o combinație de
motive geometrice și florale (frunza de vie, strugurii, frunza de stejar și
floarea soarelui), în principal, dar sunt utilizate și motive zoomorfe sau
antropomorfe. Operele realizate de meșterul Ursu Gheorghe prin
sculptura lemnului au o valoare simbolică deoarece ele încifrează
sensuri adânci referitoare la viață și moarte, la originea și organizarea
universului, a societății omenești și a rosturilor ei.
Creațiile sale se remarcă prin autenticitate și originalitate.Acesta
nu realizează lucrări de serie, ci fiecare piesă realizată încorporează
măiestria, creativitatea și inspirația sa la momentul respectiv.

31 | b i b l i o t e c i

nemţene

Ghidul memoriei culturale locale
În realizarea unei lucrări intră multă migală, răbdare, trudă,
muncă, în special manuală, ceea ce determină unicitatea creațiilor sale.
Din acest motiv, operele sale sunt recunoscute ca fiind deosebit de
valoroase atât în țară, cât și peste hotare.
În operele sale sunt folosite motive populare românești : frunza de vie,
strugurii, frunza de stejar și floarea soarelui. Printre lucrările sale putem
enumera:
-Catapitesme
-Suporturi pentru icoane
-Analoguri de citit Evanghelia
-Sfeșnice
-Scaune arhierești
-Străni
-Mobilier de interior pentru biserici
-Uși de biserică
-Cruciulițe
-Sculptarea porților cu motive tradiționale
-Diferite obiecte de artizanat: păhărele, farfuriuțe, linguri atc. cu
crestături originale care le dau valoare artistică.

Gheorghe Ursu s-a remarcat în arta religioasă românească, fiind invitat
de nenumărate ori să participe la Târgul Internațional de Obiecte
Bisericești. De asemenea el a primit de-a lungul timpului diferite distincții
pentru valoarea operelor sale, de la înalți prelați.
Distincție de vrednicie de la Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul
Moldovei și Bucovieni în anii 1999, 2002, 2004, și 2007
Distincție de vrednicie de la Episcopul Argeșului și Musceluluiîn
anul 2000
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Meșterul popular Ursu Gheorghe a realizat lucrări a peste 50 de
lăcașe de cult, printre care se numără :
În județul Iași : Mănăstirea Hadâmbu, Biserica Sfinții Petru și
Pavel din Iași, Biserica Sfântul Nectarie din Iași.
În județul Neamț : Mănăstirea Horaița, Mănăstirea Almaș;
În județul Suceava, Mănăstirea Moldovița,
În județul Argeș , Mănăstirea Curtea de Argeș
În județul Sibiu, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul
În București și împrejurimi: Mănăstirea Căldărușani, Biserica
Sfântul Antonie cel Nou, Biserica Sfântul Nectarie, Mănăstirea Țigănești
Valoarea comorilor meșteșugite de mâinele pricepute ale sculptorului
popular a fost recunoscută și în străinătate. Acesta a realizat o
adevărată operă de artă pentru Biserica Sfânta Ecaterina din Genova,
Italia, iar obiecte sculptate lemn create de el au ajuns și în Germania.
În primul rând, contează foarte mult tipul de lemn prelucrat, anumite
esențe lemnoase precum salcia, teiul sau paltinul fiind considerate
sfinte. Ritualul începe chiar de la tăierea lemnului când trebuie spusă o

rugăciune. Altfel, lemnul rămâne fără spirit - ne spune Dl Ursu - și nu
poate fi prelucrat în mod creator. Apoi se taie buștenii cu ferăstrăul sau
cu drujba, se spintecă lemnul și se finisează. În continuare se trece la
cioplit cu tesla, cuțitul, scoaba, barda .
El este singurul meșter din zonă de la care tinerii pot deprinde
tainele sculpturii. Astfel, bucățile de lemn prind viață în mâinele tinere
care le meșteresc, trnspunând arta populară specifică ținutului
Neamțului într-o varietate de forme care bucură ochii și sufletele.
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De asemenea, s-a întâmplat ca, de multe ori, tinerii ucenici să-l
însoțească pe maestrul lor la realizarea de lucrări pentru diferite lăcașuri
de cult, având posibilitatea să observe îndemânarea deosebită și migala
inegalabilă cu care meșterul Ursu sculptează o catapiteasmă sau o ușă
de biserică.
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ARISTIDE CARADJA5
Venind dinspre Humuleştii lui Creangă, un călător pripeag va fi
găsit odinioară o bucăţică din ,,România
pitorească”.
Binecuvântată,
cum
mai
remarcaseră şi alţii, de o aură ştiinţifică, comuna
Grumăzeşti, situată în depresiunea Neamţului,
va deveni pentru Aristide Caradja ceea ce fusese
Weimarul pentru Goethe (constata Traian
Săvulescu), loc de tihnă şi îndelung prilej de
meditaţie pentru o bogată operă care nu se
limitează doar la pragmatismul ştiinţific, ci
înregistrează cu minuţiozitate reflecţiile unui
entomolog cucerit de minunile naturii. Născut
la 28 septembrie, în Dresda, într-o familie de
origine greco-bizantină ai căror membri au ocupat de-a lungul timpului
importante funcţii în Imperiul Otoman, prinţul Aristide Caradja,
entomolog şi autor al unei lucrări despre evoluţia universului, adună un
veritabil tezaur de lepidoptere unic în întreaga lume.

La dorinţa tatălui său urmează cursurile de drept ale Universităţii
din Toulouse, însă chemarea firii îl determină să studieze în taină
zoologia, botanica, paleontologia şi geologia, putând fi numit ,,un
naturalist clandestin”, după cum bine observa elevul său A. PopescuGorj, pentru care misterul descoperirii naturii s-a revelat departe de ochii
lumii.
5

NICOLETA IACOB – Biblioteca comunală Grumăzești
PAVĂL IOANA-ANDRA - Colaborator
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În 1887, când tatăl său moare, întreaga familie este nevoită să se
mute în satul Grumăzeşti, iar ţinutul acesta din Munţii Neamţului,
împrejmuit de dealuri, va fi locul cel mai potrivit pentru muzeul lui
Aristide Caradja.
Despre copilăria prinţului Caradja nu ştim prea multe, dar ne
putem închipui că un om care avea să păstreze până în ultimele sale clipe
o smerenie în faţa vieţii, nu putea fi decât, întocmai ca poetul Lucian
Blaga, un copil atent şi pe deplin conştient de participarea sa la
spectacolul acestei lumi. Timid peste măsură, acesta refuza să vorbească
în faţa unei audienţe. De altfel, era cunoscut la acea vreme un episod ce
ar stârni poate amuzamentul multor pedanţi şi însetaţi de urale: fiind
vorba să susţină o conferinţă în aula Universităţii din Iaşi cu prilejul
adunării de fonduri pentru studenţii săraci, acesta mărturiseşte că nu a
fost niciodată în stare să vorbească în faţa mai multor persoane, dar
confirmă participarea şi spune că va pregăti un discurs care însă doreşte
să fie citit de către altcineva.
Având accces la un loc care-i prilejuieşte idei strălucite ivite mai
degrabă din conştiinţa unui eu predispus către reverie, care refuză să
guste din plăcerile vulgare oferite de înalta societate de la vremea
respectivă, Aristide Caradja va fi cucerit de ivirea treptată a miracolului
natural... Pasionat de ,,petalele colorate”, după cum însuşi mărturiseşte,
acesta adună în conacul său din Grumăzeşti, devenit veritabil cabinet de
curiozităţi (după cum fusese moda secolelor trecute), o impresionantă
colecţie de lepidoptere cunoscută în întreaga lume. Fiind un spirit nobil
şi rafinat, acesta se bucură şi de afinităţile elective specifice marilor
familii cu tradiţie; în tainele muzicii a fost iniţiat de către prietenul şi
discipolul lui Wagner, Hans von Bülov, însă tot firea sa timidă avea să-l
determine să nu împărtăşească cu ceilalţi din virtuozitatea sa.
Despre Aristide Caradja nu se putea vorbi decât elogios. Astfel,
academicianul Traian Săvulescu, în memorabila şedinţă a Academiei
Române, îşi încheia discursul cu următoarele cuvinte: ,,Şi acum,
învăţatul care a cuprins pământul cu agerimea minţii sale, cercetătorul
meticulos şi de precizie ajuns până la universul unei autorităţi mondial
recunoscute, gânditorul îndrăzneţ care a proiectat lumină peste viitor,
omul care nu a cerut nimic de la nimeni, dând în schimb tot ce a avut mai
bun în sufletul lui, sacrificându-şi întreg avutul ce i-ar fi asigurat zile
tihnite la bătrâneţe, nobilul care nu s-a coborât o clipă din empireul unde
străluceşte soarele ştiinţei adevărate…i se poate conferi, fără teamă de a
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fi abolit de vreo împrejurare socială, titlul de Princeps Biologorum
Romaniae”.
Exemplarele
din
colecţia sa pentru care şi-a
,,risipit” cea mai mare parte din
avere au fost obţinute prin
subvenţionarea parţială a unor
expediţii (expediţia lui Stauder
în Sicilia, a lui Fassel în
America de Sud, a lui Höhne în
China- una foarte profitabilă de
pe urma căreia ,,s-a ales” cu
100.000 de exemplare de
Fyralide) sau prin achiziţionarea unor piese din diverse colecţii. Parte din
colecţia sa, bineînţeles, sunt şi exemplare pe care le-a colectat singur,
majoritatea din ţara noastră, din jurul oraşelor Piatra-Neamţ şi Iaşi,
mănăstirile Văratec şi Neamţ, muntele Ceahlău, Slănic- Moldova,
litoralul Mării Negre etc. Revelatoare pentru colecţie şi, mai ales, pentru
concepţiile referitoare la evoluţia speciilor studiate, este vara anului 1928
când părăseşte satul Grumăzeşti la recomandarea medicului pentru a
merge la tratament pe litoralul Mării Negre, acolo unde avea să
descopere, după cum însuşi mărturiseşte, o zonă virgină din punct de
vedere entomologic. Considerând că există o strânsă legătură între fauna
şi flora dobrogeană, această zonă prezentând anumite particularităţi care
o califică drept una dintre cele mai interesante regiuni ale Europei, acesta
observă faptul că forme stepice s-au revărsat în postglacial peste
elemente relicte cu origine într-o faună pontică veche, reuşind să domine
asupra speciilor autohtone. După o perioadă închinată adunării
materialului necesar, după ce crede de cuviinţă că exigenţele spiritului
său lucid sunt în acord cu vibraţiile interioare, el îşi aşterne ideile în scris,
prefigurând zorii entomologiei româneşti. Convins de faptul că viaţa
lepidopterelor depinde de un cumul de factori şi că importantă este
studierea în ansamblu a elementelor vieţii biologice, entomologul
consacră un important număr de pagini microlepidopterelor din România
în lucrările Lepitopterologischen Mitteilungen aus Rumänien şi Die
Grosschmetterlinge des Kömreiches Rumänien.
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Maturitatea sa în domeniul entomologiei este confirmată de o
trilogie scrisă între anii 1903 şi 1920, trilogie ce reflectă munca de peste
ani şi mintea scrutătoare a omului de ştiinţă pasionat care ,,a studiat, a
determinat, a catalogat şi a meditat adânc asupra întregului material de
microlepidoptere din vasta sa colecţie, descifrând subtilele implicaţii de
geneză, de evoluţie, de biogeografie, de bioclimatologie, de
paleoclimatologie, de paleogeografie etc.”(I. Remeriţă). În felul acesta,
trilogia va atrage laudele unui public profesionist entuziast şi îi va conferi
pentru totdeauna un loc binemeritat în galeria personalităţilor din
domeniul entomologiei, ,,aura mitică instalându-se definitiv asupra
frunţii marelui entomolog de la Grumăzeşti-Neamţ.”
Comparat cu Linné în ce priveşte numărul şi diversitatea
exemplarelor studiate (aproximativ 400.000), el a adus importante
contribuţii referitoare la apariţia şi evoluţia vieţii pe Terra; în concepţia
sa, specia apare în urma fenomenului cosmo-biologic, fenomen ce
presupune întrepătrunderea câmpurilor energetice telurice şi cosmice.
De asemenea, el consideră că în ecologia ecosistemelor intervine drept
factor integrator conformaţia scoarţei terestre şi istoria geologică a
regiunii. În domeniul lepidopterologiei, acesta emite teoria conform
căreia Asia Centrală este spaţiul în care s-au format şi s-au dezvoltat
speciile ulterioare de fluturi. Începând cu anul 1932, A. Caradja publică
din materialul adunat de Höhne din China, material din care îşi va trage
seva conţinutul a douăzeci şi două de lucrări, ,,care asociate cu tot ce a
publicat mai înainte, fundamentează magnific concepţia de neegalat
entomolog plin de originalitate cu care a revoluţionat ştiinţele biologice
în general şi pe cele entomologice în particular”(I. Resmeriţă).
Reflecţiile omului de ştiinţă singuratic, stăpânite de simţul acut
spre introspecţie, aveau să se concretizeze în lucrarea despre evoluţia
universului. De-a lungul ineditelor sale căutări şi-a îmbogăţit concepţia
de ansamblu, venind cu o serie de teorii şi speculaţii filosofice despre
care primul său biograf C. Motaş va scrie: ,,Aristide Caradja pe lângă
faptul că a lucrat intens la edificarea operei sale entomologice, a avut
răgazul să-şi închege gândirea sa filosofică despre univers în lucrarea
puţin cunoscută Meine Weltanschun. În această lucrare, A. Caradja,
printre altele, combate teoriile după care Universul este un sistem sferic
închis, emise de Einstein, Eddinton şi Flack”. Creând aparențele unei firi
profund îndatorate rațiunii, acesta va găsi inspirat de natură adevăratele
resorturi pentru descoperirea adevărului: ,,Natura este peste putinţa
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noastră de înţelegere un tot indivizibil şi armonic şi numai după ce ai
parcurs-o până la capătul sau culmea ei, o ai în mână în toată amploarea
şi măreţia ei” (va spune el). Modelul de univers conceput de A. Caradja
este o îmbinare între modelul expansionist cu cel pulsant, o concepţie
deosebit de îndrăzneaţă pentru acea perioadă (să nu uităm că Meine
Weltanchauung este publicată în 1936), prin care omul de ştiinţă încerca
să obţină o viziune integratoare despre evoluţia şi configuraţia
cosmosului. De altfel, chiar în dezbaterile actuale din domeniul
cosmologiei, se recunoaşte faptul că nu se poate explica în totalitate
apariţia universului, precum şi expansiunea lui care ar continua la infinit:
,,Gândurile de mai sus ne duc la recunoaşterea că universul în
integraţiunea sa supremă nu poate avea altă structură decât
supranebuloasă; nu este un sistem sferic perfect închis, ci o să spunem
— multitudine quasispiralică rulată, a patra dimensiune extinzându-se în
afară. Într-un univers astfel conceput, entropia, cu toate că tinde să se
dezvolte şi să hotărască săgeata timpului în cursul evenimentelor, nu ar
putea aduce moartea termică. Prin ,,catastrofe” locale (cu ciocniri de
nove şi altele) ea ar contribui la ţinerea în funcţiune în permnanenţă a
ceasului universului şi să-l reînnoiască în multitudinea nemărginită a
fiecărei evoluţii.” În opinia sa, corespondenţa dintre macrocosmos şi
microcosmos s-ar datora existenţei unui model care funcţionează în baza
aceleiaşi legi.
După venirea celui de-Al Doilea Război Mondial, A. Caradja
redactează ultima sa lucrare (rămasă în manuscris) care se referă la
lepidopterele colectate de Fassl din America de Sud. Aceste rânduri din
introducerea lucrării sunt scrise cu împăcarea deplină a omului care a
găsit ,,ştiinţa” de a trăi: ,,Cu această comunicare târzie eu spun adio
scumpei mele entomologii, care a fost bucuria vieţii mele până la adânci
bătrâneţe, ca şi consolare în momente grele din viaţa mea”. Ca dovadă a
pasiunii sale pentru domeniul entomologiei stau următoarele cuvinte,
astfel încât, în discuţia purtată cu I. Simionescu în anul 1931, acesta
mărturiseşte: ,,M-am adâncit în studii până acolo încât am uitat de restul
lumii ... Şi astfel în această atmosferă liniştită şi senină, în afară de
loviturile inerente ale sorţii, moartea mamei şi a celor trei surori, mi-am
desăvârşit ca diletant cunoştinţele mele faţă de progresul uimitor al
ştiinţei”. 1943 este anul în care părăseşte locul cel mai drag, stabilinduse la Bucureşti alături de ceilalţi membri ai familiei.

39 | b i b l i o t e c i

nemţene

Ghidul memoriei culturale locale

,,Opera” prinţului Caradja poartă mărturia unui om care a ales să
se desprindă de contingentul social pentru a reda cât mai fidel universul
mărunt al efemeridelor. Satul Grumăzeşti îşi va căpăta aura ştiinţifică şi
mitică deopotrivă prin corespondenţa pe care acesta o întreţinea cu
familii nobiliare şi cu oamenii de seamă ai vremii. Desigur, în vremea
aceea multe figuri ilustre au călătorit fie şi cu gândul la Grumăzeşti, nu
de puţine ori numele acestui loc fiind pomenit în cuprinsul unor relatări
care sugerau înrăurirea pe care a avut-o mediul asupra activităţii sale.
Atunci când vremea nu era potrivită pentru observarea lumii naturale, se
retrăgea în camerele conacului şi îşi dedica timpul muncii sistematice de
aranjare şi clasificare a meterialului şi, de asemenea, interpreta la pian
compoziţiile muzicale ale lui Wagner şi Beethoven.

Valoroasa colecţie de microlepidoptere îşi căpăta faima peste
hotare printre cunoscătorii din domeniu, ajungând să fie râvnită de
specialiştii de la British Museum din Londra, care se interesează de
conţinutul colecţiei şi sunt dispuşi să ofere o sumă de bani oricât de mare
pentru achiziţionarea ei.
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El refuză oferta, iar colecţia va fi cumpărată, din dorinţa sa, de
către Muzeul Grigore Antipa.
Măiestria de care a dat dovadă în conservarea fluturilor,
rafinamentul unei ,,arte” miniaturale pe care a practicat-o entomologul
vor izbuti să scoată la iveală palpitaţia materiei firave: ,,A. Caradja a
posedat o artă completă în prepararea exemplarelor celor mai delicate,
adeseori Microlepidoptere, formele neavând decât câţiva milimetri, şi
care apar în colecţia sa de parcă nu au fost niciodată atinse de mâna
omului” (M. Ionescu).

Destinul consimte la nevoile sale de studiu bazat pe observaţia
meticuloasă şi plină de rabdare a naturii, astfel încât entomologul îşi va
încheia parcursul prin viaţă la vârsta de 94 de ani, în primăvara anului
1955, la Bucureşti. Colecţia de lepidoptere a lui Aristide Caradja
reprezintă împlinirea unei meniri unice în peisajul cultural românesc;
destinul postum al său îşi află pecetea înscrisă în expoziţia Muzeului de
Istorie Naturală ,,Grigore Antipa”, acolo unde, ,,peste vremi”, vor domni
amintirile imemoriale despre savantul român.
Pentru meritele deosebite aduse la dezvoltarea entomologiei a
fost desemnat, in anul 2011, Cetățean de onoare post mortem al Comunei
Grumăzești.
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OAMENI – DINCOLO DE TIMP : TEOCTIST GALINESCU; GHEORGHE
DRUGĂ 6
În discursul său de recepţie la Academia Română din 5 iunie
1937, intitulat ”Elogiul satului românesc”, poetul şi filosoful român
Lucian Blaga dezvolta de fapt metafora sa poetică "veşnicia s-a născut
la sat" şi argumenta că satul românesc este "singura prezenţă vie încă,
deşi nemuritoare, nemuritoare - deşi aşa de terestră, este unanimul
nostru înaintaş fără nume".
Prozatorul Liviu Rebreanu, în discursul său de recepţie la
Academia Română din 29 mai 1939, intitulat ”Laudă ţăranului român”,
afirma că "la noi, singura realitate permanentă, inalterabilă, a fost şi a
rămas ţăranul.(…) Suntem şi vom fi totdeauna neam de ţărani. Prin
urmare, destinul nostru ca neam, ca stat şi ca putere culturală atârnă de
cantitatea de aur curat ce se află în sufletul ţăranului. Dar mai atârnă,
în aceeaşi măsură, şi de felul cum va fi utilizat şi transformat acest aur
în valori eterne. "Aurul curat” din sufletul ţăranului despre care vorbea
Rebreanu este de fapt spiritualitatea profundă a ţăranului, lumina
credinţei şi a hărniciei, a dărniciei şi a jertfelniciei ca dăruire de sine şi
dăinuire spirituală în timp şi peste vremuri, indiferent de vicisitudini, de
condiții.
După cum observă părintele Dumitru Stăniloae, ţăranul român
vede prezenţa harică şi ocrotirea milostivă a lui Dumnezeu în toate cele
prezente în jurul său: "Vede pe Dumnezeu în taina naturii. Un peisaj
frumos al naturii e pentru el un adevărat Rai. El spune în Mioriţa: "Pe
un picior de plai,/ Pe o gură de rai", un Rai pe care să-l ocrotească, să-l
apere și de care să aibă grijă cum știe el mai bine, pentru a-l păstra și a-l
lăsa moștenire generațiilor viitoare.
Satul nostru românesc a tezaurizat o mulţime de valori spirituale,
morale şi culturale care trebuie aduse din nou în actualitate - fără a cădea
însă într-o nostalgie a trecutului - și a devenit ceea ce este astăzi, datorită
unor oameni luminați, preoți, dascăli, intelectuali și oameni de rând,
adevărați ”gospodari”, preocupați nu doar de bunăstarea comunității, ci
și de identificarea, păstrarea și promovarea valorilor spirituale și
materiale. În limba română, se spune despre ţăranul harnic şi priceput că
6 LILIANA PÎNTEA – Biblioteca comunală ”Teoctist Galinescu” Hangu
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este gospodar, însă cuvântul "gospodar" vine din slavonă şi înseamnă
"domnitor". Deci, într-un fel, un om gospodar este un domnitor pe moşia
sa, cel care are grijă de aceasta, o apără şi o cultivă, bucurându-se de
frumuseţea şi rodnicia ei, prin extensie, preotul, dascălul și, de multe ori,
țăranul de rând au și ei ”moșiile lor” – acele comori imateriale sau
materiale, ce definesc, din punct de vedere istoric, cultural și spiritual, o
comunitate.
”Regiunea Hangului a avut aşezări vechi şi stabile, cu o
populaţie a cărei continuitate poate fi demonstrată din cele mai vechi
timpuri şi până astăzi. Din rândul locuitorilor acestei regiuni s-au
ridicat o seamă de oameni, care, desfăşurând o activitate în interesul
comunității, merită să fie amintiţi în rândul personalităţilor locale. Unii
dintre aceştia au reuşit, prin capacitatea şi talentul lor, să intre în rândul
personalităţilor recunoscute pe un plan mai larg, regional sau naţional.
Este o datorie de onoare a face cunoscute, locuitorilor de astăzi
ai Hangului, aspecte din viaţa şi activitatea acestora:” – afirma domnul
profesor de istorie Gh. Drugă, în volumul domniei sale, ”Istoria
Hangului”.
Prin munca lor, acești oameni de seamă, ne-au demonstrat cât de
negrăit de bogaţi suntem (pentru că ei au adunat, păstrat și promovat
valori neprețuite), că avem o bogăţie pe care nu o poate lua nimeni, dar
pe care noi o putem pierde ușor, rătăcind de-a valma spre uitare.
Iolanda Lupescu consemna, în volumul ”Borca, file de
monografie” – Oamenii care au creat o istorie a locului […], au avut o
putere divină pentru că au luptat cu indiferența și ignoranța. Este o
credință adânc înrădăcinată că omul are misiunea de a duce la
îndeplinire un plan divin, de a evolua, de a face voia divinității către
care trebuie să tindă necontenit.” și tot ea afirma că ”Dacă înaintașii
au construit, cei tineri trăiesc experiențe extraordinare, în vremuri nu
tocmai senine”, în condițiile în care au acces nemijlocit la tezaurul
adunat de acești semnatari ai istoriei, altfel, într-o lume a superficialității,
în care altele ne sunt prioritățile, uitarea își așterne cortina peste
adevăratele valori, lăsându-ne să rătăcim aiurea, într-o căutare continuă
a identității noastre ca neam.
”În adâncul cel mai adânc al sufletului nutrim credinţa că numai
„ţinându-ne locului” suntem „o dimensiune a existenţei”, cum afirma
Mircea Vulcănescu. Părintele Stăniloae merge mai departe, scriind că,
„ţinându-ne locului”, rămânem ce-am fost, sau numai „rămânând ce-
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am fost” ne ţinem locului.”, scria într-un articol din ”Ziarul ”Lumina”,
Elena Solunca Moise, dar cum am putea ”să rămânem ce am fost”, dacă
nu ne cunoaștem trecutul și nu știm ce și cum am fost. Acesta este
argumentul pentru care am ales să scriu despre domnul învățător
TEOCTIST GALINESCU și despre domnul profesor GHEORGHE
DRUGĂ, doi cercetători neobosiți, motivați de același ideal –
redescoperirea trecutului, a istoriei, a tradițiilor și obiceiurilor din ”Țara
Hangului”, pentru a ști ”ce am fost” și ne putea păstra identitatea.
GALINESCU TEOCTIST (24 iulie 1921, în comuna Hangu –
10 august 2008, Hangu, Chiriţeni)
„Nimeni nu e de neînlocuit, dar
uneori e nevoie, de mai multe persoane
pentru a înlocui un singur om.”
Din această categorie de oameni,
greu de substituit face parte domnul
învățător TEOCTIST GALINESCU,
despre care aş vrea să scriu câteva cuvinte,
nu doar privindu-l ca dascăl, ca
întemeietor al spiritualității hanganilor, ci
şi raportându-mă la vocaţia lui de Om,
vocaţie care pare să-i fi dominat întreaga
existenţă.
Domnul Teoctist Galinescu, un om minunat, capabil să sacrifice
tot ce se putea sacrifica material sau moral, pentru înființarea și dăinuirea
unei reviste locale, a numit revista sa de suflet ”Țara Hangului” și a depus
eforturi supraomenești, pentru ca aceasta să ajungă la nr. 47.
Când a trecut în nefiinţă domnul Teoctist - iar eu aveam nu doar
datoria firească, impusă prin natura funcţiei, de a continua să lucrez la
revistă, ci şi datoria morală, faţă de un om, cu sufletul aşezat pe altarul
propovăduirii tradiţiei şi obiceiurilor culturale locale, un om care a
constituit, pentru mine, întotdeauna un model - m-am trezit, dintr-o dată
singură şi oarecum rătăcită într-o lume aproape străină. Domnul profesor
Dorel Rusu m-a ajutat, adunând o parte din materiale, eu am încercat să
strâng altele, iar revista a continuat să existe, în format on-line, însă, abia
atunci am înţeles tot zbuciumul, toate eforturile şi sacrificiile domnului
Galinescu.
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Felicia German, fiica soților Galinescu, ce le-a călcat pe urme și
a devenit dascăl în București, a continuat editarea revistei ”Țara
Hangului”, după numărul 50.
Respectul meu faţă de domnul Galinescu, un om profund,
motivat, plin de imaginație și neobosit, a căpătat contur şi s-a creionat
din ce în ce mai accentuat, cu fiecare întâlnire și cu fiecare idee
împărtășită. Amintirile lui, de cele mai multe ori triste şi pline de
resentimente pentru anii pierduţi după gratii, în care ar fi putut realiza
lucruri care să-i bucure sufletul, gânduri pline de frustrări pentru anii în
care comunismul i-a frânt aripile, în care idealurile lui care semănau
desigur, cu ale fiecărui tânăr, la vârsta la care totul pare posibil, au murit
încet acoperite de mocirla un regim draconic, care a distrus cu tăvălugul,
nu doar visele domnului Galinescu, ci o mulţime de intelectuali despre
existenţa cărora ştiu doar carcerele întunecoase şi celulele închisorilor,
unde sfârşeau suferind îngrozitor, în chinurile inventate de cei mai sadici
inchizitori. Consider că e nevoie de mult curaj ca să poţi să te întorci în
timp, la zilele în care fiecare secundă însemna spaimă, întuneric, foame,
frig, teroare şi pedepse nemeritate, zile în care cel mai crud şi mai greu
de înfrânt era psihicul bântuit de nedreptatea regimului comunist care
muşca din fiecare nevinovat aflat după gratii cu o cruzime şi o
perseverenţă greu de egalat şi să povesteşti totul amănunţit. Bănuiesc că
nevoia şi dorinţa de răzbunare monopolizau fiecare moment, istovind
trupurile şi sufletele celor închişi, până la dezumanizare, până în pragul
nebuniei. Câtă suferinţă, cât zbucium interior, câte trăiri duse la paroxism
au străpuns sufletele celor nevinovaţi! Pe unii i-au ucis, pe alţii i-au
mutilat psihic, au fost puţini cei care s-au ambiţionat să-şi urmărească
idealurile, după ce au fost eliberaţi.
Ştiu că doar oamenii cu caractere puternice, cărora logica absurdă a
hazardului le aşează în calea existenţei hăţişuri şi cotituri greu de depăşit,
pentru care nici o zi nu seamănă cu cealaltă, iar iubirile din existenţa lor,
dacă există se transformă în mari evenimente sentimentale care ard, care
mistuie uşor dar sigur, sufletul şi aşa zdrenţuit de idealuri greu de
îndeplinit, devin convingători și perseverenți. Doar oamenii care trăiesc
fiecare zi ca şi cum ar fi ultima, pot fi înlănţuiţi de fiecare secundă a
prezentului, dar cu rădăcinile adânc înfipte în trecutul pe care şi-ar dori,
uneori să-l uite, doar asemenea oameni pot aşterne pe hârtie, amintiri
dureroase, triste şi pline de sentimente stranii. Domnul învățător face
parte, fără nici o excepţie, din această categorie. Nu ştiam atunci când
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îmi povestea despre înființarea Fundației Culturale ”Gavril Galinescu”,
formată dintr-un grup restrâns de oameni care să țină sus stindardul
obiceiurilor și tradițiilor acestor locuri, și, mai apoi, când îmi spunea
despre importanța unei reviste locale, privită ca un pod peste timp, în
care trecutul să se întâlnească cu prezentul și să pună împreună umărul
pentru viitorul nostru, al hanganilor, că intuisem exact Omul – Teoctist
Galinescu, a cărui viaţa a fost mai mult zbuciumată şi plină de
neprevăzut, decât liniştită şi lipsită de griji. Dumnezeu i-a oferit însă, în
compensare, pentru toate momentele ciudate şi triste din tinereţe, o
profesie specială aceea de dascăl, o soţie pe măsura, iar pentru amândoi
a decis să-i lase să îmbătrânească frumos, fiecare cu preocupările lui, dar
în totală armonie şi înţelegere, mereu suflet lângă suflet. Ştiu aceste
amănunte din vizitele făcute la soții Galinescu, amintiri dragi pe care le
păstrez în buzunarele sufletului meu, cu sfințenie. Fiecare întâlnire era
altfel, un mic capitol, dintr-o poveste aparte, în care domnul învățător îşi
deschide sufletul şi-l lasă să plutească, împletind veştile despre
activităţile prezente ale familiei Galinescu, cu gânduri frumoase,
constructive și de o importanță covârșitoare pentru viitorul vieții

spirituale din comuna Hangu.
Trebuie să mărturisesc că acele discuții cu o anumită încărcătură
emoţională, dar de o acurateţe şi luciditate demne de invidiat, aveau
parcă misiunea să bucure spiritual, să panseze aripi frânte, uneori chiar
să smulgă lacrimi izvorâte din teama marii despărţiri.
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Cuvintele domniei sale curgeau parcă spre infinit, purtând cu ele
mesaje descifrabile pentru cei care voiau să le înţeleagă, vorbindu-mi
despre bunătate, iubire, iertare, armonie, dar cel mai mult despre trecutul
și tradițiile din ”Țara Hangului”, ca şi cum ar fi vrut să uite toate răutăţile
din Cutia Pandorei. Profesia de dascăl se întrevedea în fiecare
convorbire, în care ideile erau enumerate strict, distinct, în ordinea
priorităţilor, detaliile având un loc special. Era, pentru mine, un mare

magician, ce reușea să tragă cortina de pe toate trăirile şi sentimentele
care îi desenase viaţa, expunând în văzul tuturor, un suflet bântuit şi
măcinat de „nesaţiu”, de nevoia de perfecţiune, indiferent că se referă la
adunarea de informații, fotografii și documente, la cunoaştere sau la fapte
mărunte, pentru toate, în egală măsură îşi dorea perfecţiunea, în ciuda
faptului că era foarte conştient că, de fiecare dată când avea senzaţia că
totul a atins forma de ideal, de ”bun de tipar”, mai avea încă ceva de
adăugat, încă ceva de realizat, încă ceva de spus, încă ceva de învăţat,
încă ceva de modificat, de aceea, toate volumele semnate de domnia sa
au corecturi, adăugiri și erate, pe care le-a scris după ce cărțile au văzut
deja lumina tiparului. Aş minţi dacă nu aş recunoaşte că m-am întrebat
de nenumărate ori de unde găsea domnul învățător atâtea resurse încât să
scrie şi să muncească atât de mult, la o vârstă destul de rezonabilă.
Desigur în faptul că vedea unele proiecte materializate, iar altele că
tocmai prindeau viaţă prin ceea ce făcea, îl motivau şi-l determinau să
tragă cortina peste grijile inerente ale vârstei şi peste festele pe care i le
juca, uneori, sănătatea. Sunt convinsă că doar un om foarte sensibil poate
trăi atât de profund şi se poate bucura de tot ceea ce ne-a dăruit
Dumnezeu, în imensa lui bunătate.
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Cred, din punctul meu de vedere, că nimic nu e mai presus într-o
existenţă, decât să îmbătrâneşti aşa cum ţi-ai dorit dintotdeauna, aşa de
frumos cum au îmbătrânit domnul învățător și soţia dumnealui, doamna
Florica, chiar dacă sănătatea era un pic mai şubredă, dar alături de cei
dragi, cu preocupări intelectuale care să pună materia cenuşie mereu la
lucru, sau cu activităţi gospodăreşti care să-ţi dea satisfacţia lucrului bine
făcut, şi, nu în ultimul rând, împărţind din tot ceea ce aveau cu cei din
jur, cu musafirii şi bucurându-se odată cu ei. Nu cred că cineva şi-ar dori

mai mult de atât, iar eu nu pot decât să-i mulţumesc bunului Dumnezeu,
că mi-a oferit minunatul prilej de a-i cunoaşte. Sunt puţini oameni care
te ajută să te înalţi, necondiţionat, lucru pentru care le-am rămas mereu
datoare.
***
Fiu de dascăl şi nepot al lui Gavriil Galinescu, domnul învățător
Teoctist Galinescu a fost crescut în dragostea şi respectul pentru cântecul
bisericesc şi pentru meseria de dascăl, din care, după afirmaţia
dumnealui, a făcut încă din adolescenţă un stindard, care ulterior s-a
transformat în „profesiune de credinţă”, şi în „raţiune de a exista”.
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Cursurile primare şi gimnaziale le-a urmat în satul natal, iar cele
secundare la Şcoala Normală „Gheorghe Asachi” din Piatra Neamţ. În
anul 1942 obţine diploma de capacitate pentru învăţători, dar România
se afla atunci, în plin război şi de aceea a fost încorporat şi trimis să
urmeze şcolile de ofiţeri din Galaţi şi Ineu Arad. A devenit astfel,
comandant de pluton şi a dat dovada de un înalt eroism, fiind rănit în
luptele de la Sântioara de Mureş. A fost avansat la gradul de
sublocotenent şi decorat cu „Serviciul Credincios”.

Revenit acasă, după 30 noiembrie 1944, activează ca învăţător
în satul Hangu, afirmându-se ca un pedagog de excepţie, dar şi un
pasionat animator al vieţii culturale din comuna natală.

Este arestat la 22 iunie 1948, pentru „uneltire contra ordinii
sociale”, a fost judecat de către Tribunalul Militar şi condamnat la 10 ani
muncă silnică. După recurs a executat 5 ani din sentinţă în închisorile de
la Suceava, Aiud şi canalul Dunăre-Marea Neagră. Este eliberat de la 11
august 1953, dar socotit „duşman al poporului” nu a mai fost încadrat în
învăţământ, lucrând, pentru a-şi menţine existenţa ca tehnician de
drumuri, contabil, dascăl la biserică, etc..
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S-a căsătorit cu învățătoarea Florica Gheorghieș, la 28 ianuarie
1954, iar din 1970, au fost, ani la rând colegi de muncă la Școala din
Chirițeni. Doamna Florica Galinescu s-a dovedit a fi nu doar cea mai
iubitoare și înțelegătoare parteneră de viață, ci și sufletul pereche al
domnului învățător, cei doi copii, Felicia și Andrei, și mai apoi nepoții,
bucurându-se din plin de armonia și iubirea din sânul familiei.
Vocaţia de dascăl nu s-a lăsat uşor înfrântă de surghiunul
închisorii și de zbuciumul ce a urmat, şi, cu paşi înceţi dar siguri a
înfiinţat o formaţie corală, cu un repertoriu bogat, având în majoritate
piese din creaţia lui Gavriil Galinescu, formație cu care a participat la
toate concursurile ce se organizau în zona Moldovei, obținând rezultate
remarcabile.
Iubea și prețuia, portul popular și tot ceea ce însemna obiceiuri și
tradiții, încercând să adune orice informație, în acest sens și să
imortalizeze toate momentele care i se păreau speciale. În cămara
domniei sale, pe un perete întreg erau cutii cu negativele tuturor
fotografiilor pe care le-a făcut de-a lungul timpului, clasificate distinct,
pe domenii și pe ani. În cutii mari se aflau fotografii ordonate și
clasificate la fel, unele de o valoare inestimabilă. A înțeles valoarea
documentelor și a fotografiilor și importanța lor pentru generațiile
viitoare, pentru a lăsa drum deschis spre cunoașterea istoriei, a tradițiilor,
a trecutului, pentru a ne putea trăi prezentul și pentru a reuși să lăsăm
viitorului aceste adevărate comori.
Pentru pasiunea și dăruirea cu care s-a implicat în tot ceea ce
însemna derularea activităților de învățare, educare și culturalizare,
domnul Galinescu a primit nenumărate diplome și distincții din partea
Ministerului Educației Naționale.
În anul 1970 a revenit în învăţământ, prilej cu care a participat
cu formaţia corală la diverse concursuri şi festivaluri naţionale. Este
pensionat în anul 1981, la vârsta de 60 ani, cu satisfacţia datoriei şi
pasiunii de o viaţă, împlinite.
În anul 1992 este ales consilier, iar 3 ani mai târziu înfiinţează
Fundaţia Culturală „Gavriil Galinescu”, fiind ales preşedinte de onoare
al acesteia. Fundaţia şi-a propus ca prim scop editarea unei publicaţii
locale. Astfel, în aprilie 1996, prin strădaniile domnului Teoctist (care
este numit director fondator) şi sub directa sa implicare, supraveghere şi
îndrumare, apare primul număr al revistei intitulată simbolic „Ţara
Hangului”.
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În urma invitaţiei făcute şi ca o încununare a preocupării sale
pentru formaţiile corale, comuna Hangu a avut ca oaspeţi, în vara anului
1997, Corul de copii „Symbol”, condus de Jean Lupu, de pe lângă
Patriarhia României, care a susţinut un concert pe scena Căminului
Cultural Hangu.

Drept recunoștință pentru munca neobosită desfăşurată timp de
peste o jumătate de veac în /învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale
îi acorda, în decembrie 1998, „Diploma de merit”.
În cinstea aniversării a 79 ani de la naştere, în iunie 2000,
veteranul de război Teoctist Galinescu (care a fost până în 2003
preşedintele Subfilialei A.N.V.R. Hangu) a trăit o nouă bucurie:
Ministerul Apărării Naţionale l-a avansat la gradul de locotenent
colonel. Cu un caracter extraordinar de puternic, cu sufletul aşezat pe
altarul propovăduirii tradiţiei şi obiceiurilor culturale, cu spiritul său
novator, mobilizator, onest şi optimist, a insuflat noilor generaţii
respectul şi consideraţia pentru cei care au slujit cu credinţă şi curaj,
patria.
Viaţa lui a fost un slalom uriaş între zeci de activităţi, spiritul
său mereu treaz şi deschis spre nou, nu şi-a uitat niciodată originile şi
nici „Ţara Hangului” de unde s-a ivit anume să poarte peste ani tradiţia
acestei localităţi, motiv pentru care, la data de 22 decembrie 2000, i s-a
înmânat titlul de „Cetăţean de Onoare al Comunei”. Era imposibil ca
venind în contact cu acest om – care deşi avea 83 de ani era un
interlocutor foarte plăcut, cu o memorie enciclopedică – să nu remarci
vitalitatea de care dădea dovadă şi modul în care se implica sufleteşte şi,
de cele mai multe ori şi material, în activităţile comunei şi, în mod
special, în editarea revistei „Ţara Hangului”.
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În anul 2005, după un efort extraordinar al domnului Galinescu,
iese de sub tiparul editurii Nona, Piatra Neamţ, cartea intitulată „În zile
de sărbători”, având ca autori pe Teoctist Galinescu şi pe fiica acestuia
Felicia Galinescu German. Cartea, realizată ca o antologie a obiceiurilor
de iarnă, specifice acestei zone, este mult mai completă, întrucât, fiecare
obicei şi fiecare piesă de teatru folcloric începe cu informaţiile şi

comentariile necesare pentru a putea fi identificată, imaginată sau chiar
pusă în scenă. „În zile de sărbători” reprezintă un vis împlinit al domnului
Galinescu, care şi-a dorit din tot sufletul să se păstreze nealterate
informaţiile despre tradiţiile şi obiceiurile locuitorilor „Ţării Hangului”,
vis urmat, la scurt timp, de o altă carte „Plutaşii pe Bistriţa”, apărută de
sub tipar în anul 2006, într-o prezentare de excepţie, la Editura ”Cetatea
Doamnei”, sub implicarea directă şi supravegherea directorului acestei
edituri, Viorel Nicolau. „Plutaşii pe Bistriţa”, antologie realizată de înv.
Teoctist Galinescu, care conţine, în cea mai mare parte, scrieri despre
plutaşi şi plutărit, are două compartimente. Unul în care sunt reproduse
trei cărţi ale lui Constantin Tanasă – Teiu, publicate în anii 1930 şi proza
Baciul Grigore, rămasă în manuscris, are un „Motto” foarte semnificativ,
caracterizând printre rânduri, profilul moral al hanganului, sentimental şi
legat afectiv de glie :”Du-te dor pe Mureşu / Nu-mi mai rupe sufetu'. Dute dor pe Bistriţa / Nu-mi mai rupe inima.” Ce-a de a treia carte apărută
tot la Editura „Cetatea Doamnei” , sub titlul „Ţara Hangului”, relatează
pagini din viaţa autorului, ancorată în evenimentele care au marcat
existenţa hanganilor.
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După trecerea sa în nefiinţă a apărut la Editura Nona – Piatra
Neamţ, volumul „Monografia Şcolii Primare Chiriţeni”, comuna Hangu,
judeţul Neamţ. Cartea reprezintă una dintre cele mai complete
monografii ale unei şcoli, de la înfiinţarea acesteia, până la momentul în
care domnul învăţător Teoctist Galinescu şi-a încheiat cercetările, iar
manuscrisul a fost dat la tipar. Cu multă pasiune şi dăruire s-a dedicat
activităţilor culturale din Hangu: a format şi condus corul , a cules şi scris
piesele de teatru folcloric care se jucau în Hangu (“ Bujorul”, “Jianul”,
Irozii”, ”Capra”, ”Ursul”), a adunat documente, fotografii, a realizat
înregistrări şi interviuri cu diferite persoane din Hangu, despre obiceiuri,
tradiții și plutărit, formând un depozit de materiale de o valoare
inestimabilă pentru o monografie a Hangului. A fost omul la care au găsit
ajutor toţi cei care au avut nevoie de informaţii în legătură cu ținutul
Hangului, fie că au fost de la televiziune, de la diferite publicaţii,
veterani, învăţători, profesori, etc.
La soţii Galinescu acasă se afla o întreagă arhivă de documente
şi fotografii, aşezate şi inventariate pe ani şi pe domenii, referitoare la
comuna Hangu şi la împrejurimi. Indiferent din ce motive ajungeai acolo,
ei te primeau cu zâmbetul pe buze, cu brațele deschise, mereu gata să-şi
deschidă sufletul şi să retrăiască, povestind, episoade mai mult sau mai
puţin plăcute, din viaţa lor. Privindu-i, aveai senzaţia că sunt jumătăţile
de sferă care s-au regăsit şi că acolo, în căsuţa lor, domneau cele mai
jinduite daruri de pe pământ: iubirea, înțelegerea, pacea şi armonia.
Cu prilejul aniversării jubileului ”Fundației Culturale Gavriil
Galinescu”, domnul Primar Gavril Lupu, afirma: ”Acum 10 ani, domnul
învățător Teoctist Galinescu , președinte de onoare al Fundației
Culturale Gavriil Galinescu, a pornit cu pași timizi și nesiguri spre
realizarea unui edificiu spiritual ce-și propune să readucă în prezent
tradițiile și obiceiurile din ”Țara Hangului” și să rescrie pagini din
istoria acestor locuri și să păstreze neatinse valorile culturale ale acestui
ținut. Sărbătorirea jubileului acestei fundații se datorează numai și
numai domnului Teoctist Galinescu, care a fost și va rămâne sufletul
spiritualității comunei Hangu. În tot ceea ce a făcu, a investit material
și a semnat cu sufletul său, și când afirm acest lucru mă gândesc la
revista ”Țara Hangului”, prima publicație din mediul rural nemțean,
apărută în comuna noastră, datorită voinței domniei sale.”
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În cuvântul său, în calitate de Președinte de onoare al fundației,
domnul Galinescu preciza: ” Ideea înființării fundației și a revistei
noastre a pornit în 1995, de la propunerea domnului Cristian Livescu,
în cadrul unui simpozion pe tema vieții și operei compozitorului Gavriil

Galinescu, născut în Hangu. Am căutat atunci un model de statut al unei
fundații asemănătoare, pe care l-am adaptat condițiilor noastre. Într-o
ședință a comisiei culturale din cadrul Consiliului Local Hangu, eu fiind
pe atunci consilier și președinte al acestei comisii, a fost aprobată
constituirea fundației. Era o frumoasă zi de toamnă – 5 septembrie 1995,
îmbrăcată în bucuria intelectualilor din Hangu, pe măsura acestui vis
împlinit. Ne-am gândit, mai apoi, la activitățile din programul fundației,
pentru a nu rămâne doar la stadiul de întruniri și dezbateri sterile. Neam orientat spre editarea unei publicații legată, prin nume, de vechea
curte a Cantacuzinilor și Sturzeștilor de la Schitul Hangului, care au
administrat această zonă. Am numit revista ”Țara Hangului” și, prin tot
ceea ce am făcut în acești ani, sprijinit de oameni cu suflet generos, am
demonstrat că suntem o verigă rezistentă în lanțul istoriei Hangului și
sperăm să nu fim și ultima. ”
Tot cu acel prilej, profesorul Dorel Rusu menționa, printre
altele: ”Despre omul Teoctist Galinescu se poate vorbi mult. De altfel nu
numai despre domnia sa, ci și despre familia sa. Acest patriarh al
munților, cum le place hanganilor să-l numească, este o adevărată
enciclopedie sau mai precis o bancă de date privind trecutul locurilor.
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Artizan al strângerii documentelor și un meșteșugar al preluării
informațiilor spre prezentarea lor contemporanilor, domnul Galinescu
a dat o lecție de valorificare a trecutului, prin publicarea nenumăratelor
articole în revista ”Țara Hangului”, iar domnul profesor Gheorghe
Drugă adăuga: ”Fără contribuția domnului Galinescu, revista ”Țara
Hangului” nu ar fi existat, dumnealui constituind motorul acestui
demers cultural. Mai mult, dacă soția sa, Florica Galinescu, nu ar fi
acceptat ca unele fonduri din casă să ia calea susținerii financiare a
revistei sau ca soțul său să afecteze o bună parte din timpul său activității
culturale, fără foloase materiale, revista ar fi apus de mult.”
Domnul Teoctist Galinescu – dincolo de timp
10 august 2008, o zi desenată cu lacrimi, pentru oamenii care lau cunoscut și l-au îndrăgit pe domnul Teoctist Galinescu, o zi dăltuită
adânc și dureros în inimile hanganilor care l-au iubit. Cinci ani de când,
domnul Teoctist Galinescu a plecat la Cer. A plecat lângă îngeri,
zâmbind, pentru că știa cât de multă bogăție spirituală lasă în urmă și
resemnat pentru că și-ar fi dorit să mai rămână între noi, alături de
familie, în căsuța atât de primitoare și în livada cu cireșe date în pârg și
cu piersici aromate, alături de cei dragi, alături de revista ”Țara Hangului
” căreia i-a dat viață într-un moment în care nu exista în județul Neamț
nici o publicație de istorie și cultură în mediul rural și pe care a iubit-o
atât de mult, încât nici un sacrificiu material nu era prea mare pentru a o
edita și tipări, transmițându-ne bucuria și entuziasmul lui la fiecare
număr nou apărut de sub tipar.
Revista ”Țara Hangului” a fost copilul familiei Galinescu,
născut din pasiune, dăruire, din dragoste, respect și prețuire față de tot
ceea ce înseamnă istoria, tradiția și cultura acestui ținut binecuvântat de
Dumnezeu și de o frumusețe fără seamăn. Cât sacrificiu, câte eforturi,
câtă iubire, cât timp, cât suflet a investit domnul Galinescu în ”Fundația
Culturală ”Gavriil Galinescu” și în revistă, înțelegem abia acum. Un
motiv în plus să îl admirăm, să îl respectăm, să îl iubim și să nu lăsăm
timpul să-i șteargă amintirile din inimi și din ungherele ciudate ale
memoriei.
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A sacrificat pentru educația noastră spirituală și pentru
promovarea istoriei, a tradiției și a culturii comunei Hangu tot ce se putea
sacrifica, dar cel mai copleșitor e faptul că a pus suflet în fiecare
fotografie pe care a arhivat-o, în fiecare document pe care l-a inventariat,
în fiecare carte pe care a scris-o cu mare drag, în fiecare întâlnire,
sărbătoare sau eveniment special, la care participa ca organizator sau era
invitat. Un model al sacrificiului de sine greu de egalat decorat astăzi și
în fiecare zi din cei 5 ani, de când a trecut în neființă, cu cea mai nobilă,
mai prețioasă, dar și cea mai greu de obținut distincție, aceea de ”A
învinge timpul”.

Eu aș fi vrut, din toată inima, să nu plece, nici măcar zâmbind, să
nu plece niciodată! Să mă aștepte pe cerdac, plin de o voioșie
molipsitoare, cu brațele mereu deschise, gata să îmi arate ce documente
sunt pregătite pentru revistă, ce a mai descoperit și subtil, să mă învețe
lucruri pline de înțelepciune, pe care doar acum le-am înțeles și pentru
care îi mulțumesc, chiar dacă atât de târziu. Să mă aștepte pe cerdac, cu
ochii în care iradia inteligența, râzând, alături de soția lui, doamna
învățătoare Florica, plămădită doar din zâmbete, din veselie, din
ospitalitate și din entuziasm. Armonia, iubirea și respectul din sânul
familiei Galinescu veneau parcă de dincolo de timp, dintr-o poveste de
dragoste nescrisă încă, o poveste care se consuma mereu la fel, indiferent
când și cu cine i-aș fi vizitat . Cu dor și convingerea că acolo sus, alături
de îngeri, este mândru de noi! (revista ”Ecoul Hangului” - 2013, anul
IV, nr. 14 și semnat de redactorul șef Pîntea Liliana).
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A mai rămas doar dorul care doare
22 noiembrie 2014, o zi de toamnă tristă și pustie, în care doamna
Florica Galinescu, o femeie plămădită doar din zâmbete, din veselie, din
ospitalitate și din entuziasm s-a grăbit, tăcută și discretă, să plece dintre
noi, către veșnicie… S-a grăbit să-și întâlnească sufletul pereche, pe
regretatul învățător Teoctist Galinescu, în Cer, alături și împreună cu
îngerii, pentru că oamenii de o asemenea noblețe sufletească, de o

înțelepciune și de o generozitate aproape organică, nu pot să-și trăiască
veșnicia decât în Cer, aproape de Dumnezeu. Au trecut șase ani de când
ne-am despărțit de domnul învățător Galinescu, însă mie mi se pare o
eternitate, pentru că aș fi avut atât de multe lucruri să îi spun, dar și pentru
că port în sufletul meu atât de multe întrebări, la care doar el ar fi putut
să-mi răspundă.
Doamna Florica Galinescu s-a născut la 28 ianuarie 1932, întro familie respectabilă, tatăl ei era ”vornicel” adică omul care conducea
întreg ceremonialul unei nunți, după un ritual foarte bine stabilit.
”Vornicelul” trebuia să fie talentat, spontan, inteligent, subtil, amuzant.
Înzestrat astfel, nu i-a fost greu să înțeleagă și nici să-și convingă soția,
că cea mai potrivită profesie pentru fiica lor Florica, este cea de dascăl,
așa că au făcut toate eforturile pentru a o vedea învățătoare. Visul lor sa materializat, pentru că doamna Florica a fost dascăl pentru generații și
generații de copii din satul Chirițeni.
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O învățătoare de excepție pe care copiii o iubeau nu doar pentru
că era inteligentă, înțeleaptă, corectă și responsabilă, ci și pentru că era
plină de optimism și le zâmbea mereu, chiar dacă uneori, așa cum ni se
întâmplă tuturor, ochii ei plângeau. A fost o mamă specială, pentru că
și-a lăsat copiii, pe Felicia și Andrei, pe care i-a iubit enorm, să-și urmeze
visul, chiar dacă asta însemna să-i vadă doar în vacanțe. Atunci când
vorbea despre ei, despre nepoții pe care îi adora, despre realizările lor, în
ochii care străluceau puteai citi ușor bucuria și mândria, amestecate cu
dorul niciodată ostoit, care lăsa să cadă câte o lacrimă amară..
Era o femeie de o frumusețe aparte, foarte elegantă și jovială și
o soție model. Fără sprijinul ei necontenit, domnul Teoctist Galinescu
nu ar fi reușit să poarte peste ani istoria, tradiţia și cultura acestei
localități. Într-un interviu din revista ”Țara Hangului” nr. 39, domnul
Galinescu afirma: ”A vrut bunul Dumnezeu să-mi găsesc echilibrul
alături de Florica. Ne-am căsătorit și astăzi, ca de atâtea ori spun că însăși
viața noastră împreună cu cei doi copii – Felicia și Andrei, cu realizări,
cu bucurii și necazuri, a fost o înșiruire de minuni”. Doamna Galinescu
i-a fost mereu alături, chiar și atunci când a investit material în editarea
și tipărirea revistei ”Țara Hangului”, din pensia ei. Împreună, au
transformat o parte din casă în arhivă. O arhivă cu hărți, documente şi
fotografii, aşezate şi inventariate pe ani şi pe domenii, referitoare la
comuna Hangu şi la împrejurimi.
Voi păstra mereu
amintirea acelui chip frumos, luminat de zâmbete, veselia cu care mă
întâmpina de fiecare dată pe cerdac și brațele deschise care mă strângeau
cu cea mai sinceră afecțiune din lume. Cu dor și convingerea că acolo
sus, alături de îngeri, sunt mândri de noi!
(revista ”Ecoul Hangului” - 2014, anul IV, nr. 19 și semnat de redactorul
șef Pîntea Liliana)
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GHEORGHE DRUGĂ - Cel de al optulea copil al familiei
Haralambie și Elisabeta Drugă, din satul
Stejaru - Farcașa, născut la 22 februarie
1950.
Profesor de istorie format la
prestigioasa școală ieșeana de istorie, a
Universității „Alexandru Ioan Cuza”,
promoția 1973.
Preocupările domniei sale depășesc
rigorile activității la catedră, printre altele
se dedică unor studii aprofundate privind
istoria Văii Bistriței. Cărțile sale au un
pronunțat caracter științific și vin in
sprijinul ideii de continuitate a poporului
român în spațiul carpato-dunărean de la
începutul civilizației umane in Europa
Profesorul de istorie Gheorghe Drugă este Omul
pentru care hanganii nutresc un sentiment de profund respect și aleasă
considerație, nu doar pentru că a fost un dascăl de excepție, de un
profesionalism rar întâlnit, prin mâinile căruia au trecut generații întregi
de elevi, pe care i-a învățat cu responsabilitate și dăruire, istoria - așa
cum exista ca disciplină școlară, ci și pentru că a ales să facă cercetări și
să scoată la lumină fapte, evenimente și momente din istoria localității
Hangu, despre care le-a vorbit elevilor - la orele opționale de istorie,
predându-le istoria locului în care s-au născut și trăiesc - conștientizând,
mai mult decât oricine importanța acestui lucru.
A studiat ani în șir documente, hărți și dosare întregi, în arhivele
din Piatra Neamț și din Iași, pentru a descoperi informații despre istoria
comunei Hangu. Pe tot parcursul acestor cercetări, făcute cu
meticulozitatea omului ce nu lasă nimic la voia întâmplării, nu a lipsit
nici măcar o zi de la orele de curs, chiar dacă venea la ore, după nopți de
nesomn, direct de la Iași. A adunat informații despre istoria acestor
locuri, mai întâi pentru susținerea lucrării de grad, dar studiile domniei
sale nu s-au oprit atunci și acolo, ci au continuat mereu până când, în
anul 2007, la Editura Cetatea Doamnei vede lumina tiparului volumul
"Istoria Hangului", o carte de o importanță covârșitoare pentru comuna
Hangu, așa acum însuși mărturisește în ”Introducerea” volumului ce
numără 255 pagini, fără anexe:
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”Istoria
unei
localităţi sau unei regiuni este parte inseparabilă a istoriei unei ţări sau
a unui popor. Aducerea la lumină a faptelor şi evenimentelor petrecute
în spaţiul restrâns al unei localităţi, contribuie la îmbogăţirea
conţinutului istoriei naţionale, arătând, în acelaşi timp, specificul
localităţii, aportul locuitorilor din acel spaţiu la dezvoltarea societăţii
şi, totodată, modul cum s-au răsfrânt evenimentele din istoria poporului
şi care au fost consecinţele acestora asupra localităţii respective.
Scrierea istoriei locale prezintă o importanţă deosebită având în
vedere rolul ce-l are istoria în a cosemna fapte şi evenimente, în a pune
în valoare tradiţia locală, care, altminteri, se pierd sau rămân
necunoscute. Cunoaşterea activităţii înaintaşilor, a idealurilor sau a
suferinţelor lor, pot constitui suportul moral al actelor şi faptelor
noastre, putând înţelege mai bine direcţiile specifice ale dezvoltării
localităţii şi evoluţiei comunităţii locale, precum şi a raţiunilor care au
stat la baza elaborării acestor direcţii. Locuitorii înşişi au trebuinţă de
cunoaşterea trecutului lor, de percepere a rădăcinilor prin care curge
seva ce le alimentează credinţele, tradiţiile, legendele, temperamentul şi
mentalităţile. Nu se pot explica particularităţile psihice ale locuitorilor
din anumite sate, modul lor de gândire şi acţiune, legăturile stabilite cu
alte zone teritoriale, ocupaţii şi particularităţi ale relaţiilor dintre
oameni şi grupuri, fără a cunoaşte istoria zonei în care trăiesc şi pe care
au fiinţat înaintaşii lor.”
Sunt puține localități care se pot mândri cu o asemenea lucrare, ce
conține, pe lângă informații foarte importante despre comuna Hangu, în
anumite perioade istorice, tabele nominale cu locuitorii satelor,
fotografii vechi, hărți și documente privind participarea hanganilor la
evenimentele istorice ce au marcat profund existența poporului român.
Domnul profesor Gheorghe Drugă a fost un cadru didactic de
excepție și un director de școală exemplar, un Mare Om de o inteligență,
corectitudine și modestie aparte, iar cercetările domniei sale nu s-au
încheiat odată cu apariția volumului ”Istoria Hangului”, ci au continuat.
Dumnealui a căutat și a descoperit o parte dintre legendele acestui ținut,
dar și informații privind pe stăpânitorii Moșiei Hangu, în vremuri demult
apuse.
Pe lângă aceste studii și cercetări a scris un manual pentru
predarea ”Istoriei Hangului”, carte de o valoare inestimabilă, scrisă cu
pasiunea zecilor de ani de experiență psiho-pedagogică.
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Este membru al Fundației Culturale Gavriil Galinescu și face
parte din colectivul de redacție al revistei ”Țara Hangului”.
În anul 2003 a fondat revista școlară ”Izvorașul”, revistă destinată
elevilor, urmărind, în mod special publicarea unor materiale și articole
care să vizeze componentele și subcomponentele educației moderne,
inițierea unui grup de elevi în redactarea textelor pentru revistă,
responsabilizarea elevilor din colectivul de redacție, atragerea lor în
acțiuni educative și nu, în ultimul rând, cunoașterea istoriei și tradițiilor
locale.

Este membru fondator al Asociației Culturale Hangu, înființată în
anul 2011 și Director al revistei locale ”Ecoul Hangului”, revistă înscrisă
în circuitul publicațiilor on-line, care se editează la Biblioteca Hangu și
apare trimestrial, sub egida acestei asociații.
Editura ”Cetatea Doamnei”, a scos de sub tipar, la finele lunii
august 2017, un alt volum semnat Gheorghe Drugă - "Moșia sau
Domeniul Hangu" - Studii. Cartea, de o importanță aparte, numără 406
pagini și ne "vorbește" despre primii proprietari ai Moșiei Hangu, despre
Domnitorii Sturza, de legendele de pe Moșia Hangului, despre Moldova
și Hangu în " calea răutăților", dar și despre satul ”Stejarul Farcașei și
împrejurimile”.
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La finalul acestui volum, domnul inginer Vorel Nicolau
consemna ”Gheorghe Drugă, prin documentarea efectuată, ne prezintă
succesiunea tuturor proprietarilor Moșiei Hangu, cu acribia specifică
pasionatului de istorie”, amintind și faptul că ”Poporul român dovedește
continuitatea sa pe aceste teritorii și prin legende și mituri, abil exploatate
de auutor _ Legenda Dochiei, a Ceahlăului, a satului Hangu sau Audia,
șesul Hangului în versiunea lui Alecu Russo sau a venerabilului Teoctist
Galinescu, formator de caractere pe Valea Bistriței, biserica de sub ape
– legendă și durere pentru hangani.
Umorul, ironia fină și hotărârea autorului răzbat din rândurile
cărții, de la început pînă la sfârșit. Datoria de profesor, de istoric este pe
deplin asumată, opiniile autoruluinete și clare, iar interpretările obiective
permit cititorului și propira documentare pentru eventuale discuții cititorautor.”

Ultima carte poartă titlul ”Istorii pe Valea Bistriței – Dosarele
Exproprierilor și Strămutărilor”, apărută în 2018 la Editura Cetatea
Doamnei, un volum de excepție în care autorul relatează - cu
meticulozitatea omului ce nu lasă nimic la voia întâmplării – istoria
strămutării în vederea construirii, pe râul Bistrița, a ”Centralei
Hidroelectrice V.I. Lenin - Stejaru” cum era numită atunci.
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Este prima carte ce tratează acest subiect, care a fost trecut sub
tăcere la vremea respectivă și despre care s-a scris foarte puțin.
”Istorii pe Valea Bistriței” reprezintă o reconstituire bazată pe
documente grăitoare despre evenimentul care a avut o influență
covârșitoare în viața localităților implicate în realizarea acestei
construcții grandioase, menită să aducă lumină. Autorul însuși
menționează că ” În paginile acestui volum veți găsi reconstituirea
lucrărilor de expropriere și strămutare, precum și a celorlalte lucrări
cerute de acestea, reconstituire ce se bazează pe documente provenind
de la instituții și organisme implicate direct în organizarea și executarea
lucrărilor de exprorpiere și strămutare, astfel textul cărții a fost redactat
prin și cu documente.”.
M-am oprit mai mult asupra acestui volum, pentru că este singura
carte ce ne ”vorbește”, despre strămutarea care a schimbat în totalitate
harta Văii Bistriței și a avut o influneță covârșitoare asupra comunei
Hangu, atât din punct de vedere teritoria, cât și social, economic, cultural
și spiritual. Cartea este cu atât mai importantă pentru că este scrisă fără
nicio o influență de tip communist. Volumul debutează cu descrierea
conjuncturii politice, economice și sociale în deceniul electrificării,
autorul oprindu-se, în mod special asupra problemelor vieții cotidiene a
locuitorilor ce urmau să fie strămutați, tocmai pentru ca interlocutorul,
căruia i se adresează, uneori, în paginile cărții, în mod direct, să înțeleagă
dramatismul acelor momente, încercările sfâșietoare suportate de
oamenii din zonele de expropriere care au trebuit să-și dărâme casele și
odată cu ele visurile și speranțale, să renunțe la munca lor de o viață, la
bisericile pe care le-au înălțat cu brațele și în zidurile cărora au jertfit din
avutul, munca și sufletul lor, să-și încarce bunurile și să se strămute,
plecând cu suferința niciodată ostoită că îi părăsesc pe cei dragi ai lor,
plecați dintre cei vii, smulși din locurile pecetluite pe veci și mutați sau
strămutați în altă țărână, departe de blestemul apelor.
Din paginile cărții aflăm că primele exproprieri de la Pângarați și
Bicaz, au avut un impact deosebit asupra evaluarilor ce urmau să aibă
loc pe Valea Bistriței, dar și că toate instituțiile și organismele implicate
direct în procesul strămutării, făceau eforturi extraordinare pentru a
convinge locuitorii din zona lacului de acumulare să plece. În carte găsim
transcris textul broșurii menită să informeze oamenii despre condițiile
în care urma să se desfășoare întreg procesul de strămutare, broșură ce
cuprindea Decretului 254/1957 privind exproprierea unor bunuri situate
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in zona lacului de acumulare al Hidrocentralei V.I. Lenin Bicaz, reg.
Bacău și Condițiunile de strămutare a populației din această zonă,
stabilite prin HCM 877/1957. Aflăm, de asemenea, că în toate comunele
s-au constituit Birouri de informare, pe lângă sfaturile populare locale și
că se organizau instruiri și ședințe la nivel raional cu privire la
convingerea oamenilor să se strămute. ”Era un efort uriaș depus sub
conducerea și supravegherea activiștilor de partid, pentru a determina
un curs favorabil procesului de expropriere și strămutare”.
Autorul ne vorbește și despre modul în care au apărut noile vetre
de sat, dar și despre pericolele eroziunilor și ale alunecărilor de teren pe
care trebuiau să le suporte locuitorii care cereau să-și refacă gospodăria
pe coastele dealurilor din jur. Volumul cuprinde, printre alte documente
foarte importante ca : Planul de evaluare al gospodăriilor, Costurile
strămutării, Procese verbale încheiate la ședințele comitetelor executive
comunale și la sesiunile sfaturilor populare, Anchete sociale, și dosare
de exproriere și evaluare.
O atenție deosebită o acordă autorul cărții, Dosarului nr. 25
privind ”Strămutarea bunurilor bisericești”, unde pe lângă expuneri
privind situația lăcașurilor de cult și a condițiilor în care urmau să fie
strămutate, găsim și documente ce au fost redate de autor exact așa cum
au fost redactate la acea vreme. Unul dintre procesele verbale precizează
că preoții sunt chemați a-și spune cuvântul despre tot ce au făcut până
acum, în problema strămutării și ce propuneri au de făcut”.
Scriitorul Gheorghe Drugă este măcinat de aceeași întrebare care
a stăruit o vreme, pe buzele tuturor: ”Ce ar fi devenit Hangu, dacă nu ar
fi fost strămutările?”. Având în vedere că nici o altă zonă din România
nu a fost supusă unor transformări atât de profunde așa cum a suferit
comuna Hangu și comunele apropiate, și nu doar din punct de vedere
adminstrativ- teritorial, ci și social și economic, dar și faptul că la
momentul respectiv comuna Hangu avea pe lângă Catedrală, cea mai
mare biserică de pe Valea Bistriței, la care hanganii munciseră cu mic cu
mare timp de 30 de ani, Spitalul ”Regele Carol I”, ce deservea atunci
întreaga vale a Bistriței și avea inclusiv secții de chirurgie și de boli
contagioase, Gimnaziul din Gura Hangului, Școala Primară ”Regina
Maria”, Căminul Cultural, Judecătoria, Aerodromul, Jandarmeria,
făbricuță de cherestea și mocănița .
Mereu am scris și am spus despre comuna Hangu că e un ținut
binecuvântat de Dumnezeu și de o frumusețe fără seaman…
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Binecuvântat de Dumnezeu pentru că în marea Lui înțelepciune ne-a
oferit unul dintre cele mai prețioase daruri pe care ”Țara Hangului” le-a
primit vreodată – domnul profesor Gheorghe Drugă fără de care toată
istoria acestor locuri ar fi rămas adânc îngropată de cenușa uitării.
Domnul profesor de istorie Gheorghe Drugă este, așa cum îl
numea atât de frumos domnul profesor Ciucanu Gheorghe - ”Un cronicar
al zilelor noastre” – un narator de excepție, iar textele din această carte
sunt ușor de citit deși conțin foarte multe informații, adunate în ore, zile
și nopți întregi de muncă, pentru a le așeza pe hârtie și pentru a le
transforma într-o poveste, o poveste în care autorul stă de vorbă cu
cititorul și îi lasă, uneori, posibilitatea de a concluziona singur anumite
situații.
Domnia sa este însă și apostolul pentru care hanganii nutresc
sentimente de profund respect și aleasă considerație, nu d oar pentru că a
fost un dascăl de excepție, de un profesionalism rar întâlnit, prin mâinile
căruia au trecut generații întregi de elevi, pe care i-a învățat cu
responsabilitate și dăruire, istoria - așa cum exista ca disciplină școlară,
ci și pentru că a ales să facă cercetări și să scoată la lumină fapte,
evenimente și momente istorice ale localității Hangu și le-a predat
elevilor – la cursurile opționale - ”Istoria Hangului”, istoria locului în
care s-au născut și trăiesc - conștientizând, mai mult decât oricine
importanța acestui lucru. Îi mulțumim pentru efortul și dorința neostoită
de a scoate la lumină rădăcinile și identitatea locuitorilor ”Țării
Hangului”.
Volumul ”Moșia sau Domeniul Hangu – Studii” este dedicat
soției domniei sale, Drugă Elena (Lenocica).
Doamna învățătoare Lenocica a fost un cadru didactic de
excepție, pentru care cinstea, onoarea, hărnicia,
demnitatea și
corectitudinea erau emblematice. Înzestrată cu asemenea calități, le-a
considerat condiții sine qua non pentru modelarea unui om adevărat,
spirit în care a educat generații întregi de copii, în ciuda condițiilor
extrem de dificile de două și chiar de patru clase simultane. Dotată nativ
cu o memorie extraordinară, cu spirit de adevărat pedagog și cu o cultură
generală care uimea, a reușit ușor să se apropie de copii și să-i motiveze
să învețe. Nu existau elevi de la Școala Audia care să nu ”stăpânească”
regulile de ortografie și de punctuație și să nu ”viseze” tabla înmulțirii.
A făcut din profesia de pedagog un crez în care a investit suflet și pasiune
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și i-a determinat pe copii să iubească învățătura, să fie disciplinați,
responsabili, corecți, dar mai ales onești și demni.
Nu lăsa nimic la voia întâmplării. Se lupta pentru fiecare material
didactic de care avea nevoie și pentru fiecare investiție care aducea
confort elevilor săi. Organiza excursii și dacă unul dintre copii nu avea
banii necesari, îi oferea ea, pro bono, doar pentru a-l face egal cu ceilalți.
Prietenă adevărată, foarte sensibilă la durerile celor din jur și cu un înalt
spirit filantropic, reușea să comunice deschis cu toți oamenii, să-i ajute
și să-i susțină moral și financiar, pe cei care aveau nevoie.
Viața nu a fost deloc blândă cu ea, iar dacă altcineva ar fi fost în
situația dumneaei, ar fi îngenuncheat cu siguranță. Deși i s-a oferit un loc
la catedră în oraș, a ales să rămână alături de mama sa, ca o răsplată a
eforturilor pe care aceasta le făcuse pentru a-i crește și trimite la școli pe

cei opt copii. Ani la rând și-a împărțit viața între misiunea de a face din
copiii pe care îi învăța oameni adevărați și mama sa care s-a îmbolnăvit
grav și a rămas imobilizată la pat și pe care a vegheat-o, vreme
îndelungată, cu dăruire și răbdare, până în ultimul moment.
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Singura rază de lumină care i-a încălzit sufletul (cu excepția
elevilor) și a sprijinit-o necontenit, a fost soțul său, domnul profesor
Drugă Gheorghe, sufletul pereche al doamnei învățătoare, care a iubit-o
necondiționat și care i-a stat alături în fiecare moment, în fiecare clipă,
pentru a-i face suferința mai ușoară. Ultima oară când i-am văzut
împreună, doamna învățătoare zâmbea trist, iar din gesturile domnului
profesor am înțeles că i-ar fi dăruit, dacă ar fi putut, fără nici o ezitare,
toată viața lui, pentru a o salva… Atât de mult o iubea.
Domnul profesor Drugă a răspuns mereu afirmativ, ori de câte ori
a fost invitat la bibliotecă, să le vorbească elevilor despre anumite
evenimente istorice. Dovedindu-se un narator de excepție le-a câștigat
repede atenția, purtându-i pe aripile unor amănunte mai puțin cunoscute
despre curajosul voievod Ștefan cel Mare, despre marele domnitor Al. I.
Cuza, despre evenimente care au marcat istoria Comunei Hangu sau
povestindu-le legendele din ”Țara Hangului”. Conștient de importanța
pe care o are cunoașterea istoriei locale, domnul profesor a oferit o parte
din cărțile scrise de domnia sa, celor mai destoinici elevi – membrii
trupei ”Ecoul Hangului” - drept recompensă pentru efortul lor de a
promova tradițiile și obiceiurile acestor locuri, reușind astfel să le facă o
mare bucurie, să-i emoționeze, să-i determine să fie mândri de tot ceea
ce fac la bibliotecă și de faptul că sunt hangani și să-i motiveze să meargă
mai departe. Despre acel moment special, copiii din trupa ”Ecoul
Hangului” au vorbit multă vreme, cu încântare, respect și admirație.
Asistând la discuțiile lor, sunt convinsă că vor păstra într-un colț al
sufletului, această amintire plină de emoții, semnată de domnul profesor
de istorie Gheorghe Drugă.
Tezaurul lăsat de acești doi mari intelectuali reprezintă, de fapt,
o poartă de acces, în primul rând pentru noi, membrii comunității, spre
cunoașterea istoriei acestor ținuturi, a tradițiilor și obiceiurilor noastre,
spre cunoașterea localității în care trăim, a oamenilor care au fost și
sunt pe aceste locuri, dar, foarte important, consider eu, și o poartă de
acces către noi, deschisă tuturor, o poartă care să le permită doritorilor
să ne cunoască așa cum am fost și așa cum suntem, și, de ce nu, poarta
noastră de acces către viitor, prin deschiderea de noi conexiuni, de noi
oportunități…
Bibliografie:
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Drugă, Gheorghe – ”Istoria Hangului”, Editura ”Cetatea Doamnei”,
2007
Drugă, Gheorghe – ”Moșia sau Domeniul Hangu” – studii, Editura
”Cetatea Doamnei”, 2017
Drugă, Gheorghe – ”Istorii pe Valea Bistriței”, Editura ”Cetatea
Doamnei”, 2018
Galinescu, Teoctist – ”Țara Hangului”, Editura ”Cetatea Doamnei”,
2007
Galinescu, Teoctist – articole din revistele ”Țara Hangului”
Lupescu, Iolanda – ”Borca, file de monografie”, Editura ”Cetatea
Doamnei”, 2008
Blaga, Lucian – ”Elogiul satului românesc” – sursa Internet
Rebreanu, Liviu – ”Laudă țăranului român” – sursa Internet
Ziarul ”Lumina” – sursa Internet
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BIBLIOTECA ,,SCARLAT PORCESCU “ MOLDOVENI - ÎNTRE TRADIȚIE ȘI
INOVAȚIE7.
Repere istorice
De-a lungul timpului, evoluţia social-istorică şi-a pus amprenta şi
asupra dezvoltării culturii. La noi, ca de altfel oriunde în lume, acest lucru
s-a repercutat firesc şi asupra bibliotecilor, fie ele publice sau şcolare.
Începuturile bibliotecii de la Porceşti (astazi Moldoveni) se
datorează, ca în mai toate aşezările din ţară, harnicului şi energicului
ministru al Instrucţiunii Publice, marele pedagog şi sociolog Spiru Haret
(1851-1912), la iniţiativa căruia au luat fiinţă, încă din anul 1898,
«biblioteci populare pe lângă şcoalele
primare8».
Pornită la drum cu un număr modest
de cărţi şi reviste, precum "Albina" şi
"Gazeta
săteanului"
(donate
de
Minister), biblioteca din Porceşti a
început, cu migală şi osârdie, să cultive,
mai întâi pe lângă şcoală, relaţia
durabilă dintre oameni şi cărţi. De la
aceşti primi paşi, în timp, biblioteca a
devenit un reper pentru mulţi dintre
locuitorii comunei noastre, mai ales
pentru cei care, ca şi marele scriitor
argentinian Jorge Luis Borges, speră ca
paradisul să fie “o uriaşă bibliotecă”.
Minunata iniţiativă a lui Spiru Haret a găsit ecou şi dăruire în sufletul
învăţătorului Ioan Popa (tatăl scriitorului Victor Ioan Popa, celebrul autor
al comediei “Tache, Ianke şi Cadâr”), care se afla atunci pe acest
meleag, fiind mutat pentru doi ani de la Bârlad. El a întocmit îndată o
mică bibliotecă de vreo 320 de volume, primind mai multe donaţii de
cărţi, bani şi reviste. În scurt timp, “comoara” sa ajunsese la 990 de
volume, organizate potrivit unor sumare reguli biblioteconomice şi
îndeajuns de solicitate.

7 ELENA MOISEI MOGA

- Biblioteca ,,Scarlat Porcescu“ Moldoveni

8 Deciziunea

Nr. 78677 din 25 Noembrie 1898 pentru înfiinţarea a 320 de biblioteci populare pe
lângă şcoalele primare. În Operele lui Spiru Haret. Publicate de Comitetul pentru ridicarea
monumentului său. Vol. I - cu biografia lui Haret şi cu introducere de Gh. Adamescu [1934].
Bucureşti, Editura "Cartea Românească", pp. 307-308.
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De altfel, din procesul verbal de constituire a Societăţii Culturale
"Lumina" în 1906, reiese şi faptul că membrii ei făceau lecturi din autori
consacraţi: Eminescu, Alecsandri, Sadoveanu, Goga, Vlahuţă, Coşbuc
ş.a., existând, în mod firesc, o preocupare constantă a tinerilor şi
intelectualilor pentru carte.
Preoţii şi învăţătorii au fost mereu alături bibliotecii (mai cu seamă în
regim de voluntariat) şi i-au făcut importante donaţii.

Fundatii, asociatii si cercuri culturale
Prima iniţiativă de înfiinţare a unei societăţi culturale au avut-o, în
1906, inimosul învăţător Gheorghe V. Porcescu, preotul Grigore Drăgan
şi învăţătorul P. Vasilescu, prin strădania lor luând naştere atunci
Societatea Culturală "Lumina". Astfel, în ziua de 16 noiembrie 1906 sau votat înfiinţarea societăţii, statutul, precum şi consiliul de
administraţie format din preot Grigore Drăgan – preşedinte, învăţător
Gheorghe V. Porcescu – casier, învăţător P. Vasilescu – secretar,
membri fiind cadrele didactice C. Ursu, S. Verdescu, V. Nădejde, N.
Grigoraş, Gheorghe Sinov.
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Societatea îşi desfăşura activitatea de două ori pe săptămână,
miercurea şi joia pentru membrii ei, iar sâmbăta ori duminica aveau loc
şezători cu sătenii. Se discutau şi se prezentau subiecte din tematici
variate, ca şi cunoştinţe practice pentru buna rânduială a gospodăriilor,
erau organizate serbări. Toate acestea, potrivit unor ecouri din epocă,
se ţineau «într-o curată şi frăţească atmosferă de însufleţire9».
Până în ani primului război mondial, societatea a avut o activitate
destul de rodnică, iar apoi, după flagelul anilor 1916-1918, activităţile au
fost organizate mult mai sporadic, dificultăţile economice fiind principalul
impediment:
«În timpul războiului activitatea Societăţii Culturale "Lumina" a fost
suspendată, dar şi după aceea, din cauza frământărilor sociale,
activitatea, chiar dacă n-a stagnat complet, nu s-a mai desfăşurat ca în
trecut10»
Din fonduri proprii şi din iniţiativa preotului Gheorghe Butnaru şi a
învăţătorului Gheorghe V. Porcescu apare, în 1919, foaia locală
săptămânală “Izvorul”, cuprinzâd multe şi utile sfaturi practice pentru
săteni. Publicaţia era distribuită în mod gratuit, dar, după al treilea său
număr, şi-a încetat apariţia tot din lipsă de fonduri.
Iniţiativa organizării unor manifestări culturale de amploare au avuto şi tinerii plecaţi la şcoli mai înalte. Aceştia, după modelul celor din
oraşe, odată întorşi în vacanţe s-au îngrijit şi de animarea vieţii
spirituale, punând bazele Societăţii Culturale "Mihai Eminescu" (1924).
Cei mai activi tineri erau: Scarlat Moisei, Constantin Nădejde,
Constantin Sinov, Eugenia Ionescu. Fireşte, şcoala era principalul loc
de desfăşurare a activităţilor din domeniul cultural, sufletul acestora
fiind învăţătorul Gheorghe V. Porcescu, care se afla într-o bună
conlucrare cu întregul colectiv de cadre didactice.
A fost o reală perioadă de strălucire şi avânt pentru activităţile
culturale, care s-a resimţit cu vigoare între cele două războaie mondiale.
În centrul preocupărilor stăteau producţiile literare din autori consacraţi
ai literaturii române şi universale. Prin voinţă, inteligenţă şi acţiune,
aceşti oameni entuziaşti au reuşit să-şi determine destinul, să-şi
modeleze personalitatea, convinşi că latura spirituală poate fi cultivată
şi şlefuită.
Tot în 1924, preotul Gheorghe Butnaru a pus bazele unei societăţi
culturale strict religioase, intitulată "Samarineanul milostiv". Din 1926
conducerea ei a fost preluată de preotul Emil Platon, proaspăt paroh
Alexandru C. (1994). Alte societăţi culturale. În Gazeta de Roman, An IV, nr. 260, 4
februarie 1994, p. 4. (Date asupra unor societăţi culturale ce au activat în comuna Moldoveni).
10 Ibidem.
9 Ionescu,
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după plecarea părintelui Butnaru. Rezultatele au fost dintre cele mai
frumoase, reuşindu-se o apropiere mult mai mare de biserică, o
benefică întâlnire a teologiei cu viaţa şi o mai bună cunoaştere a
scrierilor Sfinţilor Părinţi. După cel de-al doilea război mondial, pe fondul
noii politici oficiale de stat ce a promovat doar propaganda ateistcomunistă, societatea "Samarineanul milostiv" nu şi-a mai putut
continua activitatea.
De veche amintire sunt şi cercurile pastorale, ce reuneau toate

parohiile din zonă. Activităţile lor se desfăşurau o dată pe lună, prin
rotaţie, iar temele abordate erau atât cele teologice, cât şi unele de larg
interes, din literatură, educaţie, artă.
Biblioteca politizată
Până în 1956, biblioteca funcţionează în
diferite locaţii sau în clădirea şcolii, numindu-se
bibliotecă sătească, iar apoi îşi mută sediul în
clădirea căminului cultural nou înfiinţat,
desfăşurându-şi activitatea aici, până în
decembrie 1989, sub titulatura de bibliotecă
comunală.
Prima bibliotecară cunoscută de după 1944
este Elena Cozma, care – la 20 decembrie 1959 – preda gestiunea
doamnei Cornelia Bârzu, iar aceasta, la rândul ei, din 1964 va fi urmată
în activitate de Elvira Havrici, până în 1978.
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Conform registrelor de inventar, registrului de mişcare a fondului,
dar şi unor procese-verbale din anii “democraţiei populare” şi ai
construcţiei socialiste, rezultă o imagine intens mozaicată, cu destule
amprente ale ideologiei comuniste. Astfel, achiziţiile de carte şi alte
documente au fost adesea direcţionate de “organele conducătoare” în
slujba "conştiinţei socialiste şi a formării omului nou".
Practica scoaterii din biblioteci a aşa-ziselor cărţi cu "conţinut
duşmănos" şi a intensificării propagandei de partid la toate nivelurile, a
fost dublată de “educarea ateist-ştiinţifică a tineretului" şi lipsa celor mai
elementare forme de acces la informare şi mass-media, în anii 19801989. Din fericire, putem avea şi-o consolare, la gândul că, de cele mai
multe ori, în mediul rural, multe teme şi activităţi politico-ideologice erau
doar trecute pe hârtie, nefiind însă şi realizate.

Pe lângă aceste activităţi şi achiziţii de documente impuse, care
trebuiau consemnate şi raportate, au existat şi perioade rodnice de
activitate biblioteconomică. Conform specificaţiei din 21 decembrie
1965, în Biblioteca Moldoveni intrau 21 de publicaţii periodice, ceea ce
nu-i puţin lucru, chiar dacă unele dintre ele n-aveau cum fi de mare folos:
Agricultura socialistă, Albina, Anuarul statistic, Arici Pogonoci, Ateneu,
Bibliografia R.S.R., Cărţi noi, Contemporanul, Gazeta literară,
Îndrumătorul cultural, Lumea, Luminiţa, Lupta de clasă, Revista
bibliotecilor, Revista arte plastice, Săteanca, Scânteia, Scânteia
tineretului, Steagul roşu, Ştiinţă şi tehnică, Urzica.
Faţă de 531 de cititori înscrişi în 1962, situaţiile statistice din 1974,
când biblioteca deţinea peste 9.300 volume (din care 525 intrate în acel
an), indică doar 457 de cititori înscrişi. Este, de fapt, şi anul când, în
toată ţara, ca urmare a Decretului nr. 189/1974, se desfiinţează normele
întregi de bibliotecari comunali, activitatea fiind restrânsă la doar 10-12
ore săptămânal şi asigurată, în general, de câte un cadru didactic cu
indemnizaţie.
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În aceste condiţii, din vara lui 1978 şi până în 1989, gestionarea
bibliotecii este asigurată de d-na Rodica Hârţan, iar în următorii zece ani
de dl. profesor Ioan Bîrjoveanu. În condiţii mai puţin fericite,
reintroducerea normei întreagi se efectuează abia în 1999 (deşi era
posibil din 1990!), iar de activitatea bibliotecii se va ocupa d-l Vasile
Marcovici, stins din viaţă (în anul 2001).
Până în anul şcolar 1974-1975, la Hociungi a funcţionat, în Căminul
cultural, şi o filială a Bibliotecii comunale Moldoveni, cu un număr mic
de cărţi şi cu activitate redusă.
Bibliotecari ai filialei de la Hociungi au fost:
1959
Popescu Ilie
1959 - 1963 Prisecaru Constantin
1963 - 1965 Porcescu Constantin
1965 - 1966 Andronic Leonte
1974 - 1975 Popescu Maria.
Biblioteca in prezent
Din noiembrie 2001, la nivelul comunei Moldoveni, bibliotecar
comunal este Elena Moisei. În mod benefic pentru bibliotecă, în
primăvara lui 2005, din iniţiativa primarului Ioan Fuioagă, biblioteca
comunală se mută din cladirea Caminului
Cultural, în clădirea
Primăriei, într-un spaţiu mai adecvat, dotat cu mobilier nou, sală de
lectură, două calculatoare, scanner şi imprimantă, conectare Internet –
condiţii care au facilitat acesul beneficiarilor la informare, studiu, lectură.
Elena Draghiceanu, profesor. ,,Aş dori să subliniez în primul rând
atmosfera plăcută, ca spaţiu amenajat, modern, pe care Biblioteca
Moldoveni o propune utilizatorilor ei, spaţiu primitor și prin atitudinea de
gazdă perfectă pe care o are
bibliotecara, dispusă să discute pe
marginea lecturilor pe care tocmai le-ai încheiat sau să îţi prezinte noile
achiziţii din domeniul tău de interes.
Am găsit aici întotdeauna titluri şi autori pe care i-am căutat şi pe
care uneori nu i-am găsit în alte biblioteci, chiar dacă acestea erau „de
centru”. Îmi face plăcere, atunci când am timp sau am alte lecturi acasă,
să rămân și mai multe ore să citesc la sală şi uneori să discut despre
teme culturale cu bibliotecarul.
Accesul la carte, la raft este liber, căutarea se face ușor şi e o încântare
când descoperi lucrări rare şi de certă valoare. Descoperi nume mari,
titluri noi şi, de subliniat acest lucru, din varii domenii, de la literatura
pentru copii, la informații din domenii de ultimă oră de cercetare sau
literatura.
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Accesul la internet este un lucru minunat pentru că, dacă am simțit
nevoia de a clarifica o informație pe loc, acest lucru a fost posibil. Îmi
place si faptul că acest spaţiu se animă deseori cu prezenţa copiilor sau
adolescenților motivați să participe la proiectele educaționale ale
bibliotecii, să socializeze între ei intr-un spaţiu cultural sau să facă o
vizită de „curtoazie” d-rei bibliotecare pe care o caută asiduu. Îmi face
plăcere să ştiu că asemenea spaţii există”
Tot atunci, biblioteca a primit numele
cărturarului "Scarlat Porcescu". Personalitate
recunoscută pe plan teologic, istoric şi literar,
Scarlat Porcescu, fiu al acestui plai, puternic
ancorat în tot ce constituie comoara de istorie,
credinţă şi cultură a Moldovenilor de astăzi,
rămâne legat, şi după trecerea sa la cele
veşnice, atât de sat, cât şi de bibliotecă.
In anul 2011 biblioteca a beneficiat prin
programul Biblionet în parteneriat cu Fundația
Bill & Melinda Gates, Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Ministerul
Culturii, autoritățile locale și naționale de patru calculatoare, imprimantă,
scaner, videoproiector, software-ul si suportul IT. Biblionet a fost
implementat de IREX România. Obiectivele programului au inclus
facilitarea accesului public la informație, cunoștințe și oportunități către
cât mai mulți oameni, de a oferi acces liber la calculatoare și Internet,
pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice, promovarea valorii
bibliotecilor pentru comunităţi.
Având Internet la bibliotecă din 2005, eram oarecum familiarizată
cu tehnologia IT, dar când am primit calculatoarele ṣi tot echipamentul,
am fost nevoită din mers să mă adaptez rapid la noile tehnologii,
punându-mi destul de des intrebarea: ce voi face? care va fi evoluţia
cărţii? Dar lucrurile au luat o intorsătură favorabilă atât pentru carte cât
si pentru cititor.
Cele două forme de existenţă a cărtii,
cea digitală ṣi cea
tradiţională am văzut că se completau reciproc, firesc, .una nu era
dominate de cealaltă. Cartea îṣi avea scopul ei iniţial, atins. Lectura, a
rămas totuṣi o activitate solitară indiferent că este efectuată pentru
îndeplinirea unei îndatoriri sau pentru satisfacţii intelectuale ṣi estetice.
Ea îl stimulează pe lector să vadă dincolo de el. Cu asta rămânem.
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Iată ce spun utilizatorii Bibliotecii ,,Scarlat Porcescu “din Moldoveni:

,Am descoperit biblioteca in clasele primare ṣi m-a fascinat de la
început, universul ei . Nu aveam de unde să ṣtiu că-mi voi petrece toată
viaţa alături de copii ṣi de cărţi. Fiecare vizită la bibliotecă era o
sărbatoare. Veneam cu sacoṣa plină de cărţi ṣi răsfoiam paginile,
urmăream cu nesaţ imaginile ṣi de fiecare dată o lume nouă se
deschidea in faţa ochilor mei.
Îmi plăceau deopotrivă legendele , poeziile, poveṣtile si mă atrăgeau
mai mult decât păsările si animalele din curte pe care ajunsesem să le
detest. In fiecare seară, în fiecare duminică, și in fiecare vacantă citeam
cu nesaț și nu mă plictiseam niciodată. Pentru povestirile din ,,O mie si
una de nopti “, romanele de aventuri, romanele lui Alexandre Dumas si
romanele istorice făcusem o pasiune ce avea sa rodească mai tarziu
– istoria .
Lectura dirijată a venit mai tarziu , în liceu , când am constatat că
aveam multe goluri in cunostințe, dar nu mi-a fost greu să recuperez
pentru că aveam deprinderea de a citi.
In facultate am inceput să achizitionez carți, iar după revoluție din ce
in ce mai multe. Am păstrat o parte din ele, dar pe multe le-am scos din
bibliotecă. fie că erau depășite sau pur si simplu din lipsă de spațiu sau
din motive de igienă.
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O vreme, am crezut că, mediul virtual va lua locul paginilor tipărite, dar
nu este așa, nimic nu se compara cu plăcerea de a răsfoi paginile unei
cărți și nu o singură dată am mers să listez pagini întregi pe care le
aveam adunate în foldere, deoarece le voiam legate, voiam să le
subliniez și să le adnotez așa cum făceam în tinerețe.
Eu locuiesc in Iași acum, dar vin cu plăcere în satul natal si am
deschisaă o fișă la bibliotecă pentru a împrumuta carți, de a mai afla
noutăti editoriale și e drept că, interesul meu s-a mutat și către alte
domenii: spiritualitate, filosofie, sănaătate.
Uimită sunt de calitatea colecțiilor găsite aici. De la Biblioteca din
Moldoveni am aflat de terapii complementare utilizate în vindecarea
unor boli, despre abordarea holistică a lor, despre învătăturile sfinților
părinți creștini, cărți de dezvoltare personală și mulți autori
comtemporani”. (Prof. istorie T. Grigoraș).
,,Biblioteca este locul în care fiecare iubitor de lectură îşi dă
întâlnire cu scriitorul preferat, personajele sale preferate, sau cu alte
lumi necunoscute. În ceea ce mă priveşte, biblioteca comunală a fost,
este şi va rămâne universul în care rafturile pline de cărţi îmi sunt
străjeri, iar bibliotecarul - ghidul mereu dornic de a mă ajuta în a desluşi
tainele lecturii.
Cărţile mi-au fost cele mai bune prietene încă de dinainte de a le fi
înţeles pe deplin mesajul, însă, odată ce au mai trecut anii am început
să le preţuiesc din ce în ce mai mult. Îmi voi aminti cu drag momentele
în care aşteptam cu nerăbdare ca minutele din ultima oră să ia sfârşit
pentru a putea merge la bibliotecă şi a împrumuta o nouă operă literară
ce îmi părea interesantă. Nu s-a pus niciodată problema de a nu găsi o
carte ale cărei secrete să nu le pot descoperi deoarece nu se afla în
colecţia bibliotecii din sat. Chiar dacă locuiesc într-o comună nu tocmai
întinsă, faptul că pot dispune de orice carte doresc înseamnă că
interesul pentru cultură nu s-a stins definitiv şi oamenii sunt încă
preocupaţi de a mai îmbogăţi, prin interesul lor pentru lectura, inventarul
livresc al bibliotecii.
Acum, având în vedere că sunt la un profil umanist (filologie,
intensiv engleză), importanţa lor a crescut considerabil şi mă minunez
necontenit de semnificaţiile profunde pe care le descopăr. Cu toate
acestea, nu încetez din a mă reîntoarce la biblioteca comunală, deşi cu
siguranţă cea din oraş se bucură de o varietate mai mare de cărţi, din
numeroase domenii de activitate. Dar atmosfera inconfundabilă, de

78 | b i b l i o t e c i

nemţene

Ghidul memoriei culturale locale
“acasă” şi de “bine ai venit din nou”, nu va fi înlocuită niciodată, indiferent
de ce alte biblioteci voi mai frecventa în viitor.
Deşi nu foarte mulţi oameni din zilele noastre se mai laudă cu
pasiunea de a citi, biblioteca comunală “Scarlat Porcescu” va rămâne
întotdeauna deschisă pentru “fiii rătăcitori” ai lecturii. Doamna
bibliotecară va fi mereu cu zâmbetul ei cald întipărit pe chip şi va pofti
cu bucurie copiii să pătrundă în universul magic al cuvintelor, iar eu voi
reveni veşnic pentru a mă pierde printre rafturile pline de poveşti care
aşteaptă să fie dezvăluite”.( Eleva. Violeta Coroiu)
Internetul este plin de pagini web, materiale și pdf-uri care-ți
spun sau sugerează ce este cartea, biblioteca, cum trebuie sa fie
bibliotecarul și așa mai departe. Este foarte bine, îți ghidează pașii în
profesie, dar dincolo de statutul bibliotecarului sau dincolo de mitul
creat in jurul lui, intermediarul acesta dintre carte și lector, dintre
informație și utilizator, rămâne pur și simplu deconectat uneori de la
realitate câteva ore pe zi, probabil chiar traieste la granița dintre realitate
si lumea simbolică. Și mă gândesc la toți bibliotecarii când spun acest
lucru, ei nu mai sunt simpli mediatori ci pasionați care-și exercită vocația
ca pe un dar.

Actualmente, biblioteca are un fond de 10303 volume, colecţii
tradiţionale cu caracter enciclopedic, aşezate după sistemul accesului
liber la raft, pe domenii, astfel încât să se poată asigura utilizarea lor cât
mai liberă de către solicitantul de informaţii. De asemenea, biblioteca
oferă condiţii de studiu şi informare pe loc, cu ajutorul lucrărilor de
referinţă (dicţionare, albume, atlase, volume rare), în cele 20 de locuri
ale sălii de lectură şi, mai nou, accesând Internetul.
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In afara impătimiților de carte, lectură, organizam in bibliotecă o
paleta largă de activități și ateliere de lucru desfășurate pe tot parcursul
anului prin care adulții și copiii își pot petrece timpul util si plăcut, intr-o
atmosferă prietenoasă, cu scopul de a insufla celor mici si mari,
dragoste pentru adevaratele valori ale culturii, artei si credinței. Este o
variantă la vulgaritate , ignoranță și prost gust. Așa învațăm să fim
persoane echilibrate, bine informate, capabile de dialog si de creștere
spirituală.
Trecutul și prezentul satului a fost, an de an, adăugat in
calendarele noastre culturale, încercând să cultivăm sentimentul de
dragoste și interes pentru istoria și geografia locală, pentru
apartenența la comunitate și pentru a aprecia evoluția ei in timp.
Tradițiile și obiceiurile locale – o altă tema importantă in
activitațile noastre - sunt manifestari care probează ,,nemoartea” unei
comunitați, păstrate nealterat devin document, act de legitimare a
vechimii.
Omagierea anotimpurilor,
a mărțișorului, a copilariei, a
zilelor
incluse
in
lista
reprezentativă a Patrimoniului
Imaterial al Umanității in general,
sunt frecvent organizate in
bibliotecă.
Ca instituţie de cultură,
biblioteca are misiunea de a
stimula
interesul
locuitorilor
pentru lectură, remarcându-se (de câţiva ani) un nivel constant al
numărului de utilizatori ai bibliotecii (circa 350 de persoane, de diferite
vârste, în principal copii şi tineri). Pentru a face mai bine cunoscută
biblioteca în comunitate sunt realizate pliante informative, sunt
prezentate volumele şi revistele nou intrate în bibliotecă, ca şi lucrările
mai valoroase, iar în colaborare cu alte instituţii din localitate sunt
organizate activităţi culturale, informative ori recreative.
Bibliografie:
Monografia comunei Moldoveni
Autori: Elena Moisei Moga, Petru Dabija
Editura: Actiunea, Piatra Neamt, 2009
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ASPECTE ETNOFOLCLORICE LEGATE DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ÎN
COMUNA PIPIRIG11
După ce ai străbătut spaţiul duhovnicesc al mânăstirilor
nemţene, valea Ozanei se adună, se îngustează şi apar munţii, mai întâi
teşiţi, ruşinoşi şi apoi impunători, semeţi şi ocrotitori, conferind acestui
ţinut aspectul unui cetăţi naturale având doar zidul estic străpuns de
apele râului Neamţ. La poalele munţilor este brodată o localitate al cărei
nume a intrat definitiv în istorie şi literatură -PIPIRIGUL.

În istorie, pentru că pe aici au trecut „Joimirii” lui Sobieski (1685),
ruşii la 1853, turcii sosiţi împotriva Eteriei şi austriecii trimişi în războiul
Crimeii. Pipirigenii, rostogoliţi de valurile succesive ale istoriei, au dat
obolul lor de jertfă. De fiecare dată însă, au găsit resurse să o ia de la
capăt, mai hotărâţi, mai îndârjiţi. Lor li se potriveşte cel mai bine
proverbul: „Apa trece, pietrele rămân”. Numele localităţii a intrat în
literatură prin pana celui mai mare povestitor al românilor din toate
timpurile-Ion Creangă. Pipirigul a fost leagănul moral care a dat materia
de exprimare scriitorului, fiindcă aici au trăit bunicii dinspre mamă,
Nastasia şi David Creangă.
Comuna Pipirig nu este una din acele comune în care să nu ai
nicio privelişte pentru ochi şi nici un orizont pentru suflet, ci, dimpotrivă,
e un loc dăruit de Dumnezeu cu privelişti frumoase, cu evenimente
interesante şi oameni destoinici, cu tradiţii şi obiceiuri adânc
înrădăcinate în sufletul sătenilor.

11

Prof. Năstacă Viorica-Nina, Biblioteca Comunală ,,Dumitru Vacariu” Pipirig
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În comuna noastră, se păstrează încă datinile şi obiceiurile străbune
legate de sărbătorile de iarnă. Astfel, se aud în decembrie prin toate
satele urături, dobe, fluiere, bice şi chiar sunetul cornului sau al
buciumului. An de an, Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului, Sărbătoarea
Anului Nou şi a Sfântului Vasile sunt însoţite de frumoase datini şi
credinţe, adunate într-un valoros tezaur. Datinile şi obiceiurile de iarnă
sunt practicate în perioada 24 decembrie – 2 ianuarie şi pot fi grupate
în: colinde, urături şi teatrul popular (jocul caprei, jocul ursului etc.). În
trecut, grupurile erau numeroase şi prima dată se colinda casa preotului;
în prezent, acest obicei s-a pierdut, colindătorii începând a colinda de la
un capăt al satului. Se cântă la fereastră sau în casă, în funcţie de
preferinţele gazdei. Uneori colindătorii se răzbună pe gazdele
neprimitoare, lăsându-le porţile deschise (în trecut, colindătorii luau
porţile şi le duceau la o distanţă oarecare, pe aceeaşi uliţă). La gazdele
primitoare, se cântă câteva colinde, de regulă religioase, având ca temă
naşterea lui Hristos. Unele colinde au ca lait-motiv îndemnul la cântec
şi la veselie, ca în exemplul: „Vântul bate, nu-l răzbate / Neaua ninge,
nu-l atinge./ Lăudaţi şi cântaţi / Şi bucuraţi!”.
Odată cu începutul Postului Crăciunului se fac repetiţii pentru
obiceiurile de Anul Nou: pluguşorul, jocul caprei, jocul ursului, banda lui
Jianu /Bujor/Baltă etc. Grupurile de băieţi, mai mari şi mai mici, merg la
casele unor bătrâni (care cunosc foarte bine aceste tradiţii) şi învaţă.
Mai demult, „taxa” pe care o plăteau flăcăii celui care îi iniţia era un
cocoş si doua sticle de vin. Astăzi, bătrânii se bucură atunci cand văd
tinerii că se interesează de traditii şi nu mai solicită taxa. În ajunul Anului
Nou, aproape de înserat, copii pornesc cu pluguşorul sau cu uratul din
casă în casă. Şi de această dată ei primesc în schimb nuci, bani, colaci
şi dulciuri. Urăturile se referă, de obicei, la evenimentele principale care
au avut loc în sat în anul respectiv (bune sau rele), la oamenii buni (cu
suflet mare) sau la cei răi (zgârciţi sau puşi pe fapte „neortodoxe”).
Pluguşorul are dimensiuni diferite, uneori de ajunge până la 300 de
versuri.
La ore mai târzii încep să meargă cu uratul şi flăcăii satului.
Pocnite de harapnic, clinchete de clopoţei, „răgete de buhai”, sunete de
dobă însoţesc urăturile. Nota dominantă o constituie întâmplările hazlii
şi vorbele de duh. Unele au în cuprinsul lor ironia aspră, batjocoritoare
la adresa unor trăsături negative de caracter, sarcasmul fiind îndreptat
deseori împotriva trândăviei, inactivităţii. În versurile următoare,
selectate dint-o urătură din zonă, răzbate gustul amar al vieţii unui
bărbat, care a făcut o alegere înşelătoare, căsătorindu-se cu o fată
leneşă:
„Pân` ţese-o bucat` de pânză
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Găteşte budăiul cu brânză
Pân` ţese o palmă-două
Mănâncă suta de ouă.
Când îi amintesc de furcăIese afară şi se culcă”.
Alteori, urătura are un ton şăgalnic atrăgând atenţia gazdei că trebuie
să fie prudentă:
„Doi te ură,
Doi te fură,
Doi cotrobăiesc prin sură
Unul mai hoţoman
Ia găina de gâtlan
Şi-o vâră sub suman,
Iar ceilalţi cu clopoţei
Strigă: Îndemnaţi flăcăi!
Hăi, Hăi!
Aho! Aho!
Unul ură, doi hăiesc
Trei prin pod cotrobăiesc
Iar unul mai hoţoman
Hăt găina de gâtlan
Şi o bagă sub suman
Sumanu pârâie
Găina cârâie
Îi mai dă un pumn în cap
Să nu zică cotcodac
Mânaţi măi!
Hăi! Hăi!
De urat am mai ura
Dar nu suntem de ici colea
Noi suntem din Pipirig
Unde mor câinii de frig
Şi motanul ardă-l focu
Mi-o ros azi-noapte cojocul
De-am rămas într-un ilic
De m-o luat naiba de frig
La picioare zurgălăi
Mânaţi plugul măi flăcăi
Hăi! Hăi!”

83 | b i b l i o t e c i

nemţene

Ghidul memoriei culturale locale
În final, fiecare pluguşor cuprinde versuri pline de vervă, care
urează gospodarilor belşug şi sănătate. Unul dintre cele mai vechi şi mai
răspândite dintre obiceiurile Anului Nou, întâlnit în foarte multe zone,
este jocul caprei. În trecut, în fiecare din satele componente ale comunei
se pregăteau două capre: capra mică a tinerilor care nu aveau stagiul
militar, şi capra mare a flăcăilor de însurat. Într-o capră erau două

grupuri distincte prin îmbrăcăminte: grupul celor îmbrăcaţi frumos
(capra, ofiţerii) şi grupul urâţilor (ursarii şi moşnegii). Numărul total
ajungea până la 20 de membri. Ofiţerii, cărora în zonă li se mai spune
boieri, sunt îmbrăcaţi în haine militare, iar pe piept au zeci de insigne,
procurate din timp, din diferite surse. Ei au signale şi imprimă mersului
un anumit ritm. Capra propriu-zisă are un bot cu maxilarele din lemn,
care prin clămpănituri întăreste ritmul signalelor şi al dobelor. Corpul
caprei este făcut dint-un macat pe care se cos năframe frumos lucrate
de fetele din sat, iar de jur-împrejurul corniţelor se răsucesc şiraguri de
mărgele, de dimensiuni şi culori diferite. Se observă prin acestea dorinţa
de a conferi caprei un aspect estetic deosebit.Ursul are capul din os
(craniul animalului adevărat) sau lemn, iar corpul este din piei de oaie.
Între labe poartă un ciomag, care îl ajută la sărituri pe purtătorul măştii.
La capul ursului se agaţă 1-2 ciucuri de lână roşie (în credinţa populară,
această culoare poate împiedica deocheatul). Cel care poartă masca
ursului imită mersul greoi şi mormăitul animalului sau mersul elegant al
fetelor.Ursarii, în număr de 4-5, sunt costumaţi astfel: pantaloni din
pânză colorată, cu franjuri şi fâşii de hârtie creponată cusute în lungul
lor, veston obişnuit şi chipiu. Aceasta este singura piesă împodobită cu
gust de artizanat şi migală; este confecţionat din carton croşetat cu
pânză roşie şi are aspectul de tocă. Zeci de şiraguri de mărgele şi
hurmuzi sunt cusute cu grijă, operaţie lungă şi migăloasă, la care
participă, uneori, şi fetele.
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Chipiul are în faţă un ciucure mare de lână. De sub chipiu cad
bogate bucle lungi de aproape un metru, de culoare cafenie, imitând
părul. Acestea sunt din fire din cânepă vopsită, lână sau chiar păr.
Abundenţa buclelor este remarcabilă. Din moment ce acoperă spatele
şi pieptul, rămânând expusă doar o mică parte a feţei. Ursarii poartă
tobe pe care le bat într-un anumit ritm imprimat de signalele ofiţerilor.
Ceilalţi membri ai formaţiei (babele , moşnegii) au un rol secundar,
ţinându-se doar de grup şi făcând şotii, spunând glume, „necăjind” pe
cei întâlniţi în cale. Când grupul acestora este mai mare se formează
adevărate care alegorice, exemplu – stâna pe roţi. Cu aşa-zişii ciobani
ce stârnesc hazul, la tot pasul, prin lipsa de îndemânare în ale oieritului.
Muzica este reprezentată de tradiţionalul fluier care, de cele mai
multe ori, este acoperit de bătăile sacadate ale tobelor. Textele literare
rostite de ursari susţin sincretismul acestui spectacol, alături de
elementele de plastică şi de sunete. Textul prezintă capra spectatorilor,
apoi aceasta se îmbolnăveşte subit, cade în genunchi şi revine cu greu,
în urma unor promisiuni privind îngrijirile viitoare.
În zona Pipirigului există în jocul caprei două tendinţe: purtătorul
măştii să joace din picioare, numai puţin aplecat şi excluderea
momentului îmbolnăvirii caprei, evoluţia ei reducându-se la sărituri,
mişcări din corp şi clămpănitul maxilarelor. Textele diferă şi redau
mândria de a fi stăpânul unui animal de excepţie, înzestrat cu calităţi
omeneşti. Evoluţia măştilor este urmată de prezentarea recomandaţiilor
– poezii care redau cu umor şi satiră, evenimentele memorabile de
peste ani. Există în comună un număr mare de cetăţeni care au darul
versificaţiei şi ticluiesc recomandaţii, în săptămânile precedente Anului
Nou. Acestea sunt memorate de către ursari, moşnegi şi babe şi spuse
cu o accentuată nuanţă dialectală, specifică zonei. Ironia este îndreptată
împotriva trăsăturilor negative de caracter, adevărul este spus deschis,
nu se menajează nici numele celor vizaţi, iar recomandaţiile se
confruntă cu publicul şi au, pe lângă darul de a crea buna dispoziţie,
intenţii moralizatoare. Alaiurile ce însoţesc ursul şi capra evoluează
întâi în curtea Căminului Cultural unde se adună un public numeros;
hazul pe seama celor criticaţi atinge culmi impresionante. Ticluitorii de
recomandaţii realizează o selecţie plină de discernământ a faptelor
concrete desprinse din viaţa satului, le topesc în interiorul unui recipient
artistic adecvat şi folosesc cu aplomb resursele satirei şi umorului
ţărănesc. Întrucât acestea stârnesc hazul, treptat s-a ajuns la criticarea
şi a altor oameni. Pentru a evita scandalurile cei care rostesc
recomandaţiile sunt mascaţi şi constituiţi în grupuri mari.
Ca şi pluguşorul, recomandaţiile au forme de început în care li se atrage
atenţia ascultătorilor asupra celui care vorbeşte, ca în exemplul:
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„Hai noroc, măi dragii mei,
Bătrâni, tineri şi femei!
Scoateţi mâna din buzunar,
Când vă vorbeşte un ursar.
Şi daţi căciulile jos,
Pieptănaţi-vă frumos,
Daţi-vă pe lângă mine
Ca să-ncep a spune glume.
Îl ştiţi pe Aron Vasile?...”
Sau:
„Hai noroc, că am venit
Pădurar în Pipirig.
Deschideţi urechea bine
Şi-ascultaţi acum la mine:
Despre pădurarii răi
De pe-aici, de pe la noi,…”
Şi formule de încheiere în care se urează gospodarilor bucurie şi spor
în anul care începe: „Iar acum, la încheiere
Eu vă spun-la revedere-!”.
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DIALOGURI CU DOREL RUSU12
- Bună ziua, domnule Dorel Rusu. Aş dori să vă întreb mai întâi
nişte date generale. Când şi unde v-aţi născut?
- M-am născut pe 13 ianuarie 1944 în comuna Borca, din părinţii
Ioachim Rusu şi Sofia Rusu. Tata era pădurar la domeniul Coroanei
Borca, mama casnică. Tata dintr-o familie cu mulţi copii, mama dintr-o
familie cu mulţi copii. Am mai avut un frate care nu mai este. Şi cam atât
despre prima parte a interviului.
- Cum era viaţa cotidiană în satul natal?
- Vezi că m-am născut în 1944 şi era imediat după război, a
urmat foametea şi schimbarea de regim. Viaţa obişnuită a oamenilor a
fost cam grea între '44 şi '50 din punct de vedere al aprovizionării
alimentaţiei. După ce s-a schimbat regimul a fost din alt punct de vedere
greu, a fost opresiunea care apăsa asupra oamenilor şi frica de
Securitate.
- Dumneavoastră unde aţi făcut şcoala? Şcoala primară şi mai
apoi celelalte.
- Întâmplător mi-a plăcut să ascult ce spun oamenii şi să învăţ
de la cei care erau inteligenţi. Înainte de a merge la şcoală eu ştiam să
scriu de tipar. Îmi aduc aminte că în 1950 probabil, în România se
strângeau iscălituri că poporul român este împotriva războiului din
Coreea. Într-o zi, în ogradă la mine soseşte învăţătorul Florescu şi încă
cineva. Au întrebat de părinţii mei. Părinţii mei nu erau acasă, erau la
treabă. Au spus că "voiam să îi pun să semneze". "Semnez eu." I-am
cam blocat. Şi am semnat, m-am semnat Dorel Rusu, am participat şi
eu la semnăturile împotriva războiului din Coreea. Au rămas ăştia cam
surprinşi. Şi de atunci i-a spus învăţătorul mamei "Dă-l la şcoală, e un
copil bun. E inteligent, nu-i prost." Şi prin 1950 mama m-a luat de
mânuţă şi m-a dus unde era şcoala veche înainte lângă biserică, la
Borca, şi m-a predat învăţătoarei Silvia Drapac, o învăţătoare
extraordinară. Știu că făceam aritmetică, abecedar, am și acum
abecedarul meu, cartea de lectură și alt abecedar mult mai vechi. Încă
mai era foamete și învățătoarea a făcut rost de cașcaval din acela
adevarat, ne-a dat la fiecare cate un cubuleț și n-am sa uit gustul acela
niciodată. La sărbători ne aducea cozonac, era o învățătoare tare bună.
In clasa a I-a am obținut diplomă de merit, am absolvit clasele I
–IV, cursurile clasei V-VII le-am facut la școala veche, aproape de
cimitir, țin și acum minte joaca noastră din cimitir. Am avut chiar din
12

A consemnat ALEXANDRU ANDRIEȘ, Poiana Largului, licenţiat şi master în istorie

orală
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generală profesori deosebiți, la matematica pe Mihai Doroftei, fost
deținut politic, care ne-a predat cea mai clară geometrie.
- Cursurile liceului unde le-ați urmat?
- Cursurile liceului le-am urmat la Borca, clasele fiind pe terasa
de sus unde fusese Domeniul Coroanei. Liceul începea cu clasa a VIIIa, am dat examen și pentru mine a fost o școală complexă cu profesori
remarcabili, la franceză profesoara Malvina Ceșine absolventă de
Sorbona, ne preda o franceză reală vorbită, la latină vestitul profesor
Cicerone Gheorghiu, la limba și literatura romană profesor Emilia
Gheorghiu, care ne preda după cartea lui Călinescu, la istorie și logică
profesor Vasile Florea, absolvent al Universității Lomonosov din
Moscova. În liceu aveam un loc al meu unde scriam poezii, să vezi
aranjamentul floral.
- După absolvirea liceului ce ați urmat?
- M-am înscris la Școala Superioara de Ofițeri de la Sibiu,
Facultatea de Transmisiuni, dar frecventez cursurile doar 4 luni, pentru
că prin intervenția Securitații am fost trimis la Craiova, unde in 1965 am
terminat stagiul militar. Cu stigmatul unei monitorizari securiste
riguroase reușesc să mă inscriu la Institutul Pedagogic Bacău, cursuri
pe care le-am finalizat in anul 1968. La facultate mi-a plăcut sa studiez,
am fost apreciat, răspundeam de stația de radioficare a Institutului, am
avut intalnire cu unul din secretarii lui Iorga, cu Ion Voicu. Am făcut parte
din echipa de sociologie a Institutului, am scris o mică lucrare ”Istoria
comunei Buhoci, județul Bacău” și a comunei Podoleni județul Neamt.
Am făcut cercetare, ca profesori am avut pe domnii Mihai Merfea si Virgil
Radulian.
-Vă rog să-mi spuneți despre profesie, carieră, unde ați fost
repartizat prima dată?
- Pe atunci se făcea la Centru de repartizare, repartiție
ministerială pe specialități. Mi-am inceput cariera didactica la Galu, apoi
la Dreptu, am lucrat ca director coordonator în comuna Poiana Teiului.
Datorita salariului mic a trebuit să lucrez ca miner la mina de uraniu
Crucea, județul Suceava, după care am revenit la catedră la Grupul
Scolar Borca de unde m-am pensionat. Inceputurile democrației din
1989 coincid cu alegerea ca primar al comunei Poiana Teiului pană in
anul 1992. Deși m-am pensionat am căutat să fiu prezent in viața
socială, am fost consilier județean, profesor consultant la Centrul social
de pe langă Mănastirea Petru Vodă, redactor la diferite publicații, iar în
tot acest timp am continuat activitatea de documentare.
- Aș dori să revenim și să-mi relatati despre familie, dar mai ales
despre tatăl dumneavoastră cum s-a ajuns să fie cercetat de securitate.
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- Familia mea se incadrează la persoane persecutate politic. În
ianuarie 1948, tata a fost dat afară din serviciu și mutat cu domiciliu
forțat pe pârâul Pietrosa, Suceava și ani nu a mai venit acasă, pe motiv
ca a susținut pe șeful său Petru Voiculescu. A fost cercetat la Curtea
criminalilor de război la București de torționarul Ceacanica. Eu și mama
o duceam greu, eram scoși de primarul de atunci să facem movile și să
cărăm piatră. Tata a fost urmărit în permanență, se luau și declarații de
la consăteni .
- Cum ați ajuns să studiați ororile comuniste?
- In primul rând m-a determinat durerea pe care am simțit-o
pentru tata nevinovat fiind, iar apoi am studiat incă 153 foști detinuți. Am
studiat la CNSAS dosarul de urmarire penală al tatei.
- Cu cine din personalitațile marcante de ororile comuniste ați
discutat?
- Pe toți îi consider personalitați, toți au suferit pentru libertatea
poporului român, dar vreau să menționez câteva nume. În primul rand,
Părintele Iustin Pârvu care va rămane un mare sfânt pentru poporul
român, Grigore Caraza, Constantin Prună, Elena Prună, Teoctist
Galinescu, Grigore Tărâță, Mihai Doroftei, Parintele Gămălău, Emilian
Săndulescu.
Părintele Iustin Pârvu s-a nascut in satul Brânzeni (denumire
dată mai apoi Petru Vodă) din comuna Poiana Teiului. Pe 15 mai 1948
este arestat de la seminarul de la Roman unde era diacon. Primele
anchete la care este părtaș au avut loc la Roman și Piatra Neamț, a fost
condamnat la 16 ani muncă silnică pentru crima de uneltire contra ordinii
sociale și a ajutat pe legionari cu bani și alimente. Iși ispășește
pedeapsa în temnițele de la Suceava, Baia Sprie, Gherla, Aiud, Jilava.
Lagăre de exterminare unde a suferit: Cavnic-mina de plumb care a fost
deschisă de deținuții politici, la Periprava unde a muncit la tăiat stuf doi
ani, munca ce inseamna sa stai în apă cu bocanci rupți, ba mai erau și
șerpi. Imi povestea părintele despre condițiile mizere pe care le-a
indurat, cum se auzea prin ziduri același cuvant ”mi-e foame”, spuneau
rugaciunea inimii de mii de ori pe zi, că numai rugăciunea, răbdarea și
smerenia l-a scos din lagăr. După ani de suferință in temnițele
comuniste și în surghiun la mănastirea Bistrița și Secu, in anul 1991 se
retrage in satul natal, unde s-a hotărat să-și finalizeze gandul din
tinerețe, să construiască o mănăstire pe locurile natale inchinată
memoriei martirilor anticomuniști de pe Valea Muntelui și din intreaga
țară, aducand credință de Athos pe meleagurile noastre. Fiind primar,
impreună cu părintele Iustin, cu călugarii Ignat și Calinic Crețu, cu preoții
Ioan si Costel Melinte, cu pădurarul Mihai Melinte am stabilit inceperea
lucrărilor in Poiana Căpriorului (cunoscută sub numele de Hașca) din
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satul Petru Vodă, lucrarile fiind terminate în anul 2005. Părintele Iustin
a contribuit și la construirea altor mănăstiri pe teritoriul Romaniei: în
satul Ceangăul Mic de lângă Blaj, în localitatea Rădeni, în Dobrogea, la
Aiud în apropiere de penitenciar în locul numit ”Râpa robilor”.
Monumentul de la Aiud cuprinde un altar și sub altar sunt sute de oase
ale martirilor, am vazut acolo oameni plângând, poate erau din rudele
martirilor. Se construește acolo o catedrală și era propus și un Centru
de studii martirologic. Prin grija sa s-au tipărit ziare, reviste și cărți pentru
credincioși. Sunt multe de povestit.
- În ce condiții l-ați intalnit pe părintele Iustin?
- L-am intalnit la mănăstirea Bistrița, fiind student, mama mi-a zis
să trec pe la părintele pentru o binecuvantare, dar relația mai apropiata,
legatura sufleteasca s-a format la Petru Vodă. De mic am fost atașat de
biserică, spuneam crezul si tatăl nostru iar părintele Ciuntu mă lua în
altar, am avut chiar și o tentativă de a fi călugăr, dar in 1958 s-a dat
Decretul și, ghinion, că tineretul nu mai putea merge la mănăstire.
- În Telegraful de Neamț am avut un serial ”Memorialul durerii”
în care am prezentat prima biografie a lui Grigore Carază. Cand a
revenit in țară am discutat, am aflat că a fost condamnat în 1950 de
Tribunalul Iași la opt ani de inchisoare corecțională și șase ani cu
interdicție corecțională pentru crima de uneltire contra ordinii sociale,
precum și trei ani inchisoare pentru deținere de material interzis. Cea
mai mare parte a ispășit-o la Aiud după care este trimis cu domiciliul
forțat in Bărăgan. În iunie 1958 a fost condamnat din nou la 23 ani de
muncă silnică pentru crima de uneltire împotriva ordinii sociale și trimis
din nou la Aiud. Din cei 23 de ani de inchisoare, Grigore Caraza a stat
8 ani în zarca ridicată în timpul Mariei Tereza și prin decret de grațiere
a fost pus în libertate pe 1 august 1964. Cu stigmatul ireeducabil și sub
atenta supraveghere a securității obține diploma de bacalaureat la
varsta de 50 de ani, scapă de cateva atentate ale securității, iar in 1980
pleacă in exil, în SUA. A fost ales președinte al Consiliului Național
Român, vicepreședinte pentru SUA al Asociației Foștilor Deținuți Politici
cu sediul la Geneva, a luat parte la toate manifestările organizate
împotriva regimului comunist din Romania, avea interdicții la posturile
de radio Europa Liberă, Vocea Americii și BBC Londra. A fost prezentat
familiei regale, a fost primit de Hillary Clinton la Casa Albă, apoi de
ambasadorii Americii în Romania. În anul 2001 se repatriază, se
stabilește la Piatra Neamț si a început să-și studieze cele 22 de dosare
de la CNSAS. Memoriile lui Grigore Caraza concentrează un record de
suferință și privațiuni de libertate pentru un crez de la care nu a abdicat
niciodată. Prin intreaga sa viață de osândă ne-a învățat lecția despre
demnitate, credință, iubire de neam și in 2004 iși incheie tulburator
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cartea Aiud Însangerat. În inchisoare singurul privilegiu a fost cel al
formării sale spirituale în preajma unor nume de referință ale României
ca: Petre Țuțea, Nechifor Crainic, Radu Gyr, pr. Iustin Pârvu, pr.
Gheorghe Calciu-Dumitreasa.
- Ce a însemnat zarca pentru părintele Iustin și pentru Grigore
Caraza ?
- O durere fară limită, o încăpere fără lumină, umedă, friguroasă
unde se făcea tortura, practic era o închisoare în închisoare.
- Ce personalitați s-au adăpostit la Petru Vodă?
- Tocmai am enumerat pe părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa si soția sa, părintele Ștefănescu, părintele Paulin Clapon.
- Ce știți despre Filaret Gămălău?
- A fost o personalitate a rezistenței din Munții Neamțului, a
organizat gruparea Gărzii lui Decebal în zona Rarăului. Deși a fost stareț
la Rarău, când a venit din închisoare, a lucrat la mina Leșu Ursului.
Când am mers acasă la el, în curte avea plantați doi stejari aduși din
codrii Cosminului de peste Prut, era un cărturar bun, scria poezii și îi
plăcea să ajute oamenii.
- La părintele Cleopa l-am întalnit pe parintele Petroniu Tănase,
născut la Farcașa, fost membru al mișcarii de rezistență din Moldova. A
plecat la muntele Athos și a lucrat ca bibliotecar la mănăstirea
Prodromul, a scris cartea ”Pateric românesc și Vetre de sihăstrie
românească”. Era un om deosebit de inteligent, echilibrat și mulți
călugări mergeau la Athos să-i ceară sfatul, este apărută și o carte
despre viața lui.
- Cum ați ajuns să scrieți ”Steaua blestemată”?
- Din dorința de a se ști adevărul despre cele petrecute pe Valea
Muntelui, este ca o restituire a celor trăite de oamenii locului în perioada
comunismului, să se știe că au fost copii rămași orfani, mame cu traista
în spate care-și căutau soții prin inchisori, părinți veniți din închisoare
bolnavi, nume de activiști de partid și nume ale ofițerilor de securitate.
- Ați căutat în arhivă, dar ce surse de informare ați mai găsit?
- Am căutat și la biserici, la primarii, la școli am stat de vorbă cu
ofițeri de securitate, cu foști activiști de partid, am avut date, că nu miam permis să scriu povești.
- Din mărturiile pe care le-ați auzit, care v-au impresionat mai
mult?
- Aș incepe cu părintele Iustin Pârvu, apoi Grigore Carază,
Emilian Săndulescu, Teoctist Galinescu, Mihai Doroftei, Vasile Olaru,
Geta Geană.
- Ce proiecte de viitor aveţi?
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- Dacă mă ajută Bunul Dumnezeu și mai trăiesc, lucrez la cartea
Octogonul speranțelor, evenimente deosebite de pe Valea Bistritei, în
paralel lucrez și la cartea Freamătul Bistriței și Drumul spre necunoscut,
istorie a familiei Dorel Rusu. Freamătul Bistriței, asta înseamnă
interferența spirituală între oamenii șantierului care au venit să
construiască hidrocentrala și barajul de la Bicaz cu localnicii. În esență
foarte interesante combinații spirituale, faptul că ai noștri i-au suportat și
le-au dat lecții de viață.
Spațiul meu de judecată este de la Crucea pană la baraj, am
însemnări cum ar fi Carol I, în 1887 viziteaza mănăstirea Rarău, o
găsește în stare deplorabilă și abia dupa 38 de ani s-a reușit ceva. În
satul Poiana Largului, la biserica sf. Nicolae, în 1886 a murit Maria Trifan
de 120 ani, cauza morții bătranețe, in 1850 cauza morții era de tuse, de
vătămătură, de stânsură.
- Cum erau satele de pe Valea Bistriței înainte de strămutare?
- Au fost sate cu oameni așezați, netulburați de străinătate și de
străini, familia era echilibrată, femeia știa să coase, să țese, să facă
munca câmpului. Plutașii erau oameni curajoși, care au întreținut
demnitatea pe Valea Muntelui. Filaret Barbu a scris ”Plutașii de pe
Bistrița”, Constantin Tanase – ”Teiul culegator de folclor”, a scris
”Balada plutașului de pe Bistrița”. Au fost meșteri fierari, oameni iscusiți,
în Poiana Sibiului este transferată o fierărie din satul Săvinești. Bisericile
erau deosebite, biserica din Răpciuni este transferată la Muzeul Satului
din București, la școli au fost profesori si învățători de elită. Valea
Bistriței a dat luptători în primul și al doilea război mondial. Piatra Teiului
socotită ca o doamnă a munților pe seama căruia s-a emis legende.
- Ce personalități mai cunoașteți?
- Gheorghe Cădere din Hangu, ambasador în Europa; Gavril
Galinescu, compozitor; Dumitru Coroamă, general; Leon Mrejeru,
vicepresedinte în Camera Deputaților; Dumitru Popovici, primul
comandant al companiei care a intors armele împotriva nemților;
Petroniu Tănase, carturar și cu siguranță mai sunt.
- Cum credeți că arată Valea Muntelui față de altădată?
- Inginerul Leonida a gândit bine proiectul lacului de acumulare,
dacă cineva îl studiază va ințelege că se dorea un lac de capacitate
mai mică. Lucrurile s-au schimbat, apa a ocupat până la Bicaz, a distrus
frumusețea văii, a distrus cimitire, nu mai sunt oamenii de atunci și nici
starea de spirit. Profesorul Popescu are un proiect Bisericile de sub ape,
proiect care a fost aprobat și la care am dat și eu date.
- Cum ați trăit evenimentele la strămutare?
- Oamenii erau ingrijorați, supărați, s-a plătit in batjocoră, militarii
de la trupele de muncă desfăceau casele, le încărcau in camioane și se
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duceau în alte localități unde li se dadea teren. Durerea a fost mare. Apa
și padurea le-au fost prieteni oamenilor, pe apa au circulat din pădure
au luat coada la topor, toporâștea la coasă, scândura pentru sicriu.
Timpul a trecut, iar altarul de pe Valea Muntelui mai ține acest loc liniștit.
- Vă mulțumesc pentru interviu.
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BISERICA CATOLICĂ DIN ADJUDENI - TRECUT ȘI PREZENT 13
Biserica este cea mai veche, mai importantă și mai frumoasă
construcție de interes comunitar, în jurul căreia s-au format principalele
edificii culturale și sociale. Întotdeauna oamenii neputincioși în fața
grandorii fenomenelor naturale, au crezut în existența unor forțe divine,
care le provoacă. Pentru a le îmbuna le-au închinat jertfe, imnuri,
dansuri, le-au înălțat lăcașuri de cult, din cele mai bune și mai durabile
materiale, cu cele mai perfecționate unelte și tehnici, cu cele mai
frumoase și impunătoare forme.
Lăcașurile de cult erau proporționale cu cele ale micilor comunități
de localnici. De aceea bisericile erau puțin mai mari decât casele, fiind
la fel de durate din lemn, doar că erau ridicate cu mai multă pricepere și
talent, de către meșterii pietrari, dulgheri, tâmplari, zugravi și alții.
Acestea erau amplasate pe o înălțime sau sub poalelele pădurii, pentru
a domina și apăra satul. (1)
Construcțiile de cult au existat aproape în fiecare așezare
permanentă, pentru a deservi necesitățile spirituale ale micilor obști
locale. Multe biserici vechi se păstrează și astăzi, altele au rămas în
memoria noastră prin intermediul dovezilor arheologice și a
documentelor vremii și ne oferă informații cu privire la construcția din
acele vremuri și modul de exprimare a cultului religios. Ele
impresionează prin înfățișarea lor modestă, prin încadrarea perfectă în
natura înconjurătoare, de unde au împrumutat măreția ori simplitatea,
armonia proporțiilor și dăinuirea peste vreme. De-a lungul timpului o
parte din ele au rezistat vicisitudinilor vremii, pe locul altora s-au ridicat
biserici trainice din piatră și cărămidă, care odata cu creșterea numărului
populației au suferit modificări în ceea ce priveşte mărimea acestora,
arhitectura lor și alte îmbunătățiri necesare deservirii cultului religios. Au
devenit adevărate opere arhitecturale.
Adjudeni – Atestare documentară. Toponimie
Pe valea mănoasă a râului Siret, pe malul drept al cursului de apă,
la 10 kilometri nord-est de orașul Roman, este situat satul Adjudeni, al
doilea sat component al comunei Tămășeni, în mijocul căruia se înalță
impunătoare și măreață o biserică monumentală cu două turnuri care

13
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domină toată valea și poate fi observată cu ușurintă de pe drumul
european Roman-Iași pe o distanță de peste 20 de kilometri.
Istoria acestei stravechi așezări, care datează din secolul al XVlea, de pe vremea lui Alexandru cel Bun se împletește armonios cu
istoria tuturor comunităților și satelor din această parte a țării și se
impune printr-o trăire adâncă a credinței și prin hărnicia, destoinicia și
spiritul de jertfă al locuitorilor săi de ieri și de astăzi.
Bazaţi pe asemănarea numelui şi pe populaţia catolică din sat, unii
istorici şi lingvişti văd în originea satului Adjudeni un fenomen de "roire"
de la vechiul târg al Adjudului. Dar majoritatea documentelor istorice dau
la iveală o altă realitate. Afirmatia se bazeaza pe faptul că populaţia
satului este exclusiv catolică, însă unele fapte istorice ne îndepărtează
de această afirmaţie de suprafaţă. Prezenţa catolicilor la Adjudeni este
semnalată, în documente, de relaţia episcopului Bernardino Quirini din
anul 1599 şi sunt indicii că era mult mai veche. Foarte probabil că satul
Adjudeni face parte din gruparea de sate din jurul Romanului, convertite
la husitism. La 20 august 1571 Gh. Vasari, secretarul episcopului de
Cameniţa cerea nunţiului din Polonia să trimită misionari în Moldova,
unde preotul misionar Mihai Fegedin de la Trotuş a convertit de la
husitism 2000 de credincioşi din Huşi, Tg. Trotuş, Roman şi din 5 sate
din jurul Romanului, după ce aceste localităţi au stat 150 de ani sub
husiţi. (2)
Cele 5 sate nu sunt pomenite nominal dar se ştie – din istorie- că
ele erau: Săbăoani, Tămășeni, Adjudeni, Răchiteni și probabil Iugani
sau Licușeni. Dacă aceste sate au stat 150 de ani sub husiti, înseamnă
ca husiții au venit la ei prin anul 1420, când s-a declanșat prozelitismul
husit în Moldova. Acesta s-a îndreptat numai spre localitățile catolice de
unde rezultă că aceste sate erau catolice și înainte de anul 1420
apropiindu-se astfel de începutul secolului al XV-lea, când istoricii
apreciază că a avut loc și înfiinţarea târgului Adjud, sub Alexandru cel
Bun în anul 1408.
La fel, hrisovul din 2 mai 1623 al lui Ștefan Tomșa menționează
că strămoșii logofătului Lupu aveau urice de întărire de la bunul și
batrânul Alexandru voievod. Deci satul exista și se numea ”Agiudeni” pe
Siret, ținutul Roman, încă de la Alexandru cel Bun. În asemenea condiții
nu era timpul fizic necesar ca târgul Adjud să se dezvolte în așa măsură
ca din el să se înființeze – prin roire – așezarea nouă Adjudeni. (3)
Documentele interne moldoveneşti atestă existenţa satului
Adjudeni pentru prima dată la 2 mai 1625, într-un document dat la Iaşi
de către Ştefan Tomşa, voievodul Moldovei, prin care "întăreşte lui
Lupu, al treilea logofăt, pentru slujba credincioasă, satul Agiudenii pe
Siret, ţinutul Roman". (4)
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În anul 1644 moşia satului Agiudeni a fost dăruită şcolii lui Vasile
Lupu de la Mănăstirea „Trei Sfetitele” din Târgul Eşilor”, iar după
destrămarea şcolii de aici, a trecut în posesia mănăstirii cu acelaşi nume
(5). Dania făcută şcolii de la Mănăstirea Trei Ierarhi ridica problema
modului cum a trecut moşia particulară a satului Agiudeni în posesia
domniei, pentru ca apoi să fie donată mănăstirii. Documentul din 10
martie 1656 poate oferi o explicaţie mai clară: „ Ion Hăbăşescu, pârcălab
de Hotin şi fratele său Grigoraşco Hăbăşescu, serdar, îşi împart averea.
În privinţa moşiei satului Agiudeni se face precizarea că a fost pusă
zălog înainte de împărţeală, de Grigoraşco la Jordache vistier, pentru
700 de lei bătuti, din care i-a dat Vasile Voievod 300 lei, Ion Hăbăşescu
a dat 300 lei, iar Grigoraşco a dat numai 100 lei.” (6)
Satul vechi, “Giudeni, nu se afla pe locul de azi, ci pe dealul de
dincolo de baltă, numit Cânichişte, adică pe locul cunoscut pentru
cultivarea cânepii – Cânipişte-, dar, din cauza ciumei, locuitorii au fugit
şi s-au ascuns în Lunca Siretului. Aici au defrişat copacii-în majoritate
răchite şi plopi- şi şi-au făcut case”. (7)
Din punct de vedere lingvistic, numirea satului Adjudeni se poate
deriva de la același toponim ” Egyed”=Agiud, ce vine de la latinescul
Egidius, în sensul de urmașii lui Egyed – Agiud. Se pare că rămâne o
necunoscută cum s-a ajuns ca acest toponim să ajungă în compunerea
denumirii Adjud-Adjudeni. (8)
Localitatea Adjudeni este menţionată, pentru prima dată, în
documentele catolice de relaţia din anul 1599 a episcopului Bernardino
Quirini, sub forma „Giudani”.
În documentul emis la 7 septembrie 1781, prin care, Constantin
Moruzi dă carte de încuviinţare egumenului ca să oblige pe locuitorii
satului Agiudeni "să dea dijma din produse şi să lucreze zilele
boierescului la mănăstire ori să le plătească în bani..." , satul apare sub
denumirea de Agiudeni.
Astfel numele satului apare in decursul istoriei sub următoarele
forme:
- “Giudani” – relația din 1599 a episcopului Bernardino Quirini
- “Agiudeni” – relația din 19 octombrie 1641 a episcopului Petru –
Bogdan Baksic
- “ Gurde” – relația din anul 1643 a preotului Bartolomeo Bassetti
- “Dsidafalva quasi diceret turcici jaculi = meta, valachice DSUDAJ”
CODEX BANDINUS 1646
- “Giudeno” – raport anonim, probabil din anul 1745 si 1776
- “Giudena” – relatia Pr. Ioan – Hrizostomul Dejoannis din 9 aprilie
1762 - ”Giudena este o localitate situată la o jumătate de oră
distanță, la S de Răchiteni.”(9)
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-

“Agiudeni” sau “Ajudeni” pe Siret, - toate hrisoavele moldoveneşti
ținutul Roman (10)

Se poate observa că denumirile din documentele catolice se
apropie de rostirea “Agiudeni”, din documentele interne moldovenești,
cu singura excepție – din Codex Bandinus, unde apare denumirea de
“Dsidafalva”. În documentele italiene din secolul al XIX-lea apare sub
forma eliptică de Judeni, Judeno, Judena...
-

Prezenţa catolicilor din Adjudeni până la 1800 -

Comunitatea catolică din Adjudeni se număra printre cele mai mari
din Moldova, având o istorie bogată şi sinuoasă. Prezenţa catolicilor în
Adjudeni este semnalată pentru prima dată de raportul episcopului de
„Argeş şi Bacău, în Moldova şi Ţara Românească”, Bernardin Quirini,
care, după ce a vizitat Misiunea din Moldova, îi scria papei Clement al
VIII-lea în anul 1599:
„(…) Am vizitat de asemenea tîrgul Săbăoani şi satele Berindeşti,
Tămăşeni (Tomasiani), Lucăceşti (Lucaciani), Adjudeni şi Luceni
(Luciani) şi încă alte sate vecine, în care am găsit pe toţi locuitorii
catolici, de neam unguri, în număr de 300 familii, cam 1400 suflete. (…)
Deoarece nu e nici un preot în zisul tîrg şi nici chiar în sate, parohul din
oraşul Roman, slujeşte liturghie în biserica sa duminicile şi sărbătorile
mai însemnate, fără a se împărtăşi se duce în acest tîrg şi slujeşte o altă
liturghie şi aceasta pînă se vor îngriji de un alt paroh…”. (11)
A doua menţiune a satului Adjudeni datează din 16 februarie 1603,
când Ieremia Movilă îi întărea lui Ştefan Prăjescu, la acea dată cămăraş
de ocnă, fostul sat domnesc “Agiudeni”, din ţinutul Roman, de pe râul
Siret. Ataşamentul familiei Prăjescu faţă de Movileşti purtase cu sine
pierderea unor averi importante: satul Adjudeni a devenit din nou
domnesc, fiind confiscat de domnul Ştefan Tomşa. (12)
Cum am specificat și mai sus în 1623 Ștefan Tomșa îi
încredințează logofătului Lupu Hăbășescu satul Adjudeni iar în 1644
moşia satului a fost dăruită şcolii lui Vasile Lupu de la Mănăstirea ” Trei
Sfetitele” din Iași ca după închiderea școlii de aici să treacă în posesia
mănăstirii cu același nume.Toate aceste atestări confirmă ipoteza că la
Adjudeni au existat catolici înainte de anul 1600.
În raportul pe care Petru Diodat Baksich l-a trimis in 1641
Congregaţiei „De Propaganda Fide” este menţionat faptul că în Adjudeni
trăiesc 116 catolici, în timp ce în Săbăoani şi împrejurimi sunt 195 de
suflete, iar în Iaşi – 202 credincioşi. (13)
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Raportul pe care episcopul Marcu Bandini l-a întocmit după vizita
pe care a făcut-o Misiunii din Moldova în 1646 ne informează despre
existenţa a șase sate dintre care „trei la rând: Tămăşeni, Adjudeni şi
Răchiteni la câte o distanţă de milă italică unul de altul, aproape de Siret
la răsărit. În linie dreaptă, spre nord sunt scăldate de un iaz bogat în
peşte, format din revărsarea Siretului. Spre apus de aici sunt alte trei
sate, ţinându-se şirul în aceeaşi distanță spre nord anume: Săbăoani,
Lucăşeni şi Keţicani. (14)
A 2-a jumătate a secolului al 17-lea este caracterizată de
intensificarea tensiunii dintre polonezi şi turci, iar una dintre urmările
tragice ale acestor conflicte a fost pustiirea satelor aşezate pe Valea
Siretului, de-a lungul drumului ce făcea legătura între nordul şi sudul
Moldovei. Astfel catolicii din multe sate s-au retras în păduri, din cauza
mişcărilor masive de trupe. Din raportul părintelui Anton Angelini care
ne informează că din cele trei sate ale Parohiei Săbăoani: Tămăşeni,
Adjudeni, Răchiteni, una a rămas pe loc, fiind în pădure , iar celelalte
două s-au ascuns în lunca Siretului se poate trage ca şi concluzie că
satul Răchiteni aflându-se în mijlocul Luncii Siretului a rămas pe loc în
timp ce locuitorii din Adjudeni şi Tămăşeni au trecut Siretul şi s-au
ascuns în lunca râului. (15) Situaţia tensionată a ţinut aproape 100 de
ani. Bejenarii proveniţi din satele Adjudeni şi Tămăşeni s-au împrăştiat
pe la moşiile din stânga Siretului, formând, la sfârşitul secolului al XVIIIlea, satele catolice de pe malul stâng al Siretului, din fostul judeţ
Roman. (16)
Trăirea credinţei catolice a locuitorilor satului Adjudeni a fost
mereu influenţată de condiţiile economice, sociale şi politice ale vremii.
Viaţa de credinţă a catolicilor moldoveni din prima jumătate a seclului al
XVIII-lea este puţin cunoscută, din lipsa documentelor. După 1750
comunităţile catolice din Moldova au luat un nou avânt, numărul
credincioşilor crescând foarte rapid. Despre reincrementarea
catolicismului în Adjudeni, prefectul Misiunii, Ioan Crisostomul de
Giovanni, scria la 9 aprilie 1762: „Am găsit un sat numit Guidena (sic!),
cu 30 de case şi 140 de suflete, toate catolice, făr biserică; sunt păstoriţi
de călugarul de la Răchiteni”. (17)
După jumătatea secolului al XVIII-lea datorită instaurării calmului
politic numărul credincioşilor din Adjudeni a crescut mereu, comunitatea
de aici necesitând prezenţa permanentă a unui preot. Chiar daca
misionarii din Moldova erau puţini tradiţia orală ne informează că sosise
momentul înfiinţării Parohiei Adjudeni a cărei înfiinţare se presupune a
fi în 1775, registrele acesteia datând din prima jumătate a acestui an.
Astfel până în anul 1800, catolicii din Adjudeni au avut o viaţă religioasă
bogată în roade spirituale.
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Parohia Adjudeni în prima jumătate a secolului al XIX-lea -

Pentru reconstituirea primelor decenii de după fondarea parohiei
în 1775 există un număr foarte mic de documente. În arhiva parohiei
Adjudeni s-au păstrat până în 1975, când au fost confiscate de Arhivele
Statului, doar cinci registre de administraţie parohială, datând din
perioada 1775-1873. În baza acestora au putut fi fixate cu exactitate în
timp perioadele în care, între anii 1775 și 1860 centrul parohial a fost
stabilit alternativ la Ajudeni, Răchiteni și Tămăşeni. Conform opiniei lui
Iosif Tomassi, vizitator apostolic în Moldova, mutarea centrului parohial
era decisă în epocă „după cum a fost judecat oportun şi util” de către
parohi. Situaţia era favorizată și de realitatea că parohiile din Moldova
nu erau fondate canonic, aşa cum se întampla în Occident. (18)
În 1775 parohia Dziudeni era formată din satele Adjudeni,
Tămăşeni, Rotunda, Buruieneşti şi Sagna, iar în 1989, parohia Judaeni
era formată din satele Ajudeni, Tămăşeni, Rotunda, Sagna, Buruieneşti,
Oţeleni, Maxineşti, Buhonca şi Dulceşti, primul paroh fiind misionarul
polonez Florian Woycikowski care a inaugurat primul registru parohial
în 1775. În 1798, filiala Tămăşeni s-a desprins de Parohia Adjudeni
devenind parohie de sine stătătoare. În ceea ce priveşte statutul de
filială sau de parohie vacantă pentru Adjudeni, documentele nu sunt
foarte clare. Cel mai probabil, satul a avut tot timpul statutul de parohie
declarată, după caz vacantă, din lipsă de misionari.
Cercetătorii au constatat că între anii 1798-1810, centru parohial
a fost transferat la Tămăşeni, iar între anii 1810-1814, parohia s-a mutat
din nou la Adjudeni. În acelaşi an, centrul parohial a revenit la Tămăşeni
pentru mai mulţi ani. Peste câţiva ani, centrul parohial s-a mutat din nou
la Adjudeni, pentru ca între anii 1850 şi 1858, satul să se afle din nou în
administrarea Parohiei Tămăşeni.
Până la reforma parohiilor, operată de I. Tomassi în 1861, cele
trei mari parohii – Adjudeni, Tămăşeni şi Răchiteni – au fost
administrate, de cele mai multe ori de un paroh ajutat de unul sau mai
mulţi preoţi vicari sau cooperatori. De asemenea, în anumite perioade,
parohii de Adjudeni – Tămăşeni au administrat şi parohia vacantă
Răchiteni. Acest fapt este probat de registrele de morţi – căsătoriţi –
născuţi de la cele trei biserici, dar şi de la filialele acestora, registre care
au fost completate de misionari ce figurau ca parohi sau administratori
parohiali în acelaşi timp la cele trei parohii menţionate mai sus. (19)
În ceea ce priveşte casa parohială de la Adjudeni nu se cunoaşte
o descriere a acesteia din secolul al XIX-lea. Conform cercetătorilor
după construirea în 1816 a noii biserici parohul A. Sciacca a amenajat
o nouă casă parohială, care în 1821 avea doua camere. Mobilierul era
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destul de modest de la o canapea simplă, o sofa de lemn cu saltea şi
plapumă de lână şi şase perne, la două dulapuri, un scăunel de
rugăciune, patru mese, o etajeră pentru cărţi, cinci scaune şi un cuier
mic. Tot parohului Sciacca i se datorează şi construirea unei fântâni noi
la curtea parohiei, la care au lucrat patru fântânari plătiţi cu 123 de
piaştri. Pentru îmbunătăţirea gustului apei din fântână, a fost folosită
cantitatea de 15 oca de sare. (20)
De-a lungul timpului casa parohială, a cunoscut diverse
îmbunătăţiri, reparaţii capitale fiind angajaţi pentru aceste lucruri uneori
meșteri fierari, tâmplari şi zugravi. Ca materiale s-au folosit lemnul,
chirpicii, cuiele și chironii, iar cei care suportau cheltuielile erau
credincioşii. Majoritatea preoţilor care s-au perindat în parohia Adjudeni
s-au remarcat prin zelul lor apostolic, prin eforturile acestora de a
respecta orarul funcţiunilor bisericeşti. Organizau catehismul cu tinerii,
se îngrijeau de bolnavi şi de săraci, ştiau să încurajeze receptivitatea
sătenilor în problemele parohiei, cultivau relaţii bune cu boierii ce
stăpâneau unele sate catolice. Se întâmpla ca acești parohi să
construiască biserici pe cheltuiala lor proprie și să le doteze pe acestea
cu obiecte liturgice necesare. De aici respectul și stima care veneau din
partea enoriaşilor.
Un exemplu în acest sens a fost parohul de Adjudeni – Tămăşeni,
Valentin Ferenczy. În relatarea trimisă la 18 ianuarie 1854 Curiei
Generale a OFMConv., episcopul Antonio de Stefano îl descria pe
parohul V. Ferenczy ca fiind „misionarul cel mai bun din Moldova şi cel
mai util din districtul de Siret. Amabil cu desăvârşire, zelos, prudent, bun
predicator in limbile română şi maghiară, vorbeşte limbile slavă, latină,
poloneză şi puţin italiană. Este foarte iubit şi respectat de misionari şi,
mai ales, de popor”. (21)
În ceea ce-i priveşte pe săteni, aceştia trăiau numai din agricultură
şi erau, ca peste tot în Moldova, deosebit de săraci. Erau exploataţi de
boieri, astfel încât, uneori, nu-şi puteau face îndatoririle de creştini,
deoarece erau solicitaţi la muncile agricole chiar şi în zilele cele mai
sfinte ale anului.
-

Parohia Adjudeni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea -

Sosit în Moldova în 1860, misionarul franciscan Alfonso Manfredi
a fost numit, un an mai târziu, de către vizitatorul apostolic Iosif Tomassi,
în funcţia de paroh de Adjudeni. Va sluji această parohie cu multă
abnegaţie, până la moartea sa survenită în 1890. Nu se cunosc motivele
pentru care I. Tomassi a decis să transfere în 1861 reşedinta parohială
de la Răchiteni la Adjudeni. În 1883 scriind Congregaţiei „ De
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Propaganda Fide” în legătură cu acest eveniment, episcopul N. I. Camilli
afirma că vizitatorii apostolici mutaseră reşedinţa parohială la Adjudeni,
Răchiteni sau Tămăşeni, „ după cum a fost judecat oportun şi util” de
fiecare dintre ei. (22)
În 1883 mai aparţineau Parohiei Adjudeni doar filialele
Buruieneşti şi Rotunda, după reînfiinţarea Parohiei Răchiteni. În 1887,
parohul A. Manfredi va administra pentru scurt timp şi Parohia
Tămăşeni, rămasă vacantă din cauza lipsei de misionari. Activităţile
pastorale ale parohului A. Manfredi au fost apreciate de superiorii săi de
la conducerea Vicariatului Apostolic al Moldovei, iar mai târziu, de la
conducerea Episcopiei de Iaşi. În 1865, scriind prefectului judeţului
Roman, într-un caz de proces în care fusese implicat pe nedrept şi
parohul A. Manfredi, episcopul Giuseppe Salandari îl preţuia pe
subalternul său pentru „caracterul său liniştit”. Două decenii mai târziu,
episcopul Camilli afirma că parohul A. Manfredi nu fusese transferat
niciodată de la Adjudeni, deoarece reuşise performanţa de a nu
nemulţumi pe nimeni, fie credincioşi sau superiori. După 23 de ani de
activitate, scria în 1883 episcopul Camilli într-un raport adresat
Congregaţiei „ De Propaganda Fide”, parohul Manfredi rămăsese
acelaşi misionar bun, „pacific”, nepreocupat decât de problemele
spirituale şi materiale ale parohiei.
Pentru o scurtă perioadă de timp, în 1865, parohul Alfonso
Manfredi s-a aflat în Italia, unde plecase cu intenţia de a se îngriji de
sănătate. Odată întors în Moldova, avea să se concentreze asupra a
două mari obiective ale administraţiei sale parohiale: construcţia
bisericilor de piatră de la Adjudeni şi Buruieneşti. Aşadar realizarea cea
mai de seamă a administraţiei parohiale a lui A. Manfredi rămâne, fără
îndoială, construirea bisericii de piatră de la Adjudeni, între anii 1879 şi
1880. Pentru aceasta operă măreaţă, parohul a contribuit cu cea mai
mare pare din economiile sale. (23)
-

Parohia Adjudeni în secolul al XX-lea -

Primul paroh de Adjudeni în secolul al XX-lea a
fost Celestin Vaes.
(pr. Celestin Vaes).Fotografie preluată de pe ercis.ro
Născut la Bruxelles, în Belgia la 13 octombrie
1873 a intrat în Ordinul Franciscan în 1892, a urmat studiile teologice în
Seminarul de la Louvain și pe 23 februarie 1900 a fost hirotonisit preot.
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În acelaşi an a venit ca misionar în Moldova. Într-un certificat eliberat de
episcopul Mihai Robu în 1932 acesta nota referitor la C. Vaes: ” A lucrat
tot timpul paroh în diferite localități, îndeplinindu-și totdeauna datoriile
preoțești față de populațiunea română catolică, spre mulțumirea
superiorilor săi bisericești și spre folosul păstoriților săi”. (24)
Au urmat parohul Bernard Habraken (1903-1904), Cristian
Serafim Carol Adolf Stumpf (1904-1911), Nazareno Cipolloni (19111914), parohul Anton ”Benedict” Bișoc (1917-1919), Daniel Hampel
(1919-1920), Felix (Felice) Raffaelli (1920-1927), parohul Anton
Tălmăcel (1927-1940; 1946-1957), Nicolae Ivanciuc (1940-1942),
Bernardin Romila (1942-1946),….., parohul Ioan Lucaci (1986-1996),
Gheorghe Farcaș (1996-2003), Aurel Iștoc. Astăzi parohia Adjudeni
este sub directa conducere şi păstorire a pr.
paroh Encuţă Toma.
PAROHUL ANTON TĂLMĂCEL
(pr. Anton Tălmăcel).Fotografie preluată de pe
ercis.ro
Preotul franciscan Anton Tălmăcel s-a
născut la 10 mai 1896 la Hălăuceşti. A urmat
cursurile Seminarului Franciscan din Hălăuceşti
şi ale Seminarului Diecezan din Iaşi, fiind trimis
ulterior pentru cursuri de specializare în teologie la Roma, la Colegiul
"Seraphicum". A fost sfinţit preot la 22 iunie 1924 la Roma de către
episcopul Dominic Jaquet, iar după întoarcerea în ţară a activat în
parohiile Hălăuceşti, Săbăoani, Adjudeni, Fărăoani şi Târgu Trotuş. Cea
mai mare parte a activităţii sale şi-a desfăşurat-o la Adjudeni (19271940; 1946-1957), unde a şi murit la 27 martie 1957. Autorii lucrării
"Necrolog" i-au făcut următorul portret: "A fost un renumit predicator
popular şi a sădit în sufletul credincioşilor săi evlavia pentru sfânta
Liturghie şi primirea deasă a sfintei Împărtăşanii". (25)
Cu toate că nu a fost arestat de către autorităţile comuniste, ca
mulţi dintre confraţii săi preoţi franciscani şi diecezani deopotrivă,
preotul Anton Tălmăcel a fost urmărit permanent de Securitatea
română, deoarece se manifestase după anul 1948 ca un opozant al
regimului ateo-comunist instalat la putere în mod fraudulos în România.
Astfel, în anul 1949 Direcţia Generală a Securităţii Poporului din
Bucureşti a ordonat Direcţiei Regionale a Securităţii Iaşi să strângă un
"material compromiţător" împotriva părintelui Tălmăcel, cu scopul
întocmirii unui dosar penal care să fie folosit în cadrul unui proces politic.
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Urmare a acestor dispoziţii, părintele Tălmăcel a fost urmărit pas cu pas,
inclusiv cu ocazia participării sale la hramurile din satele Sagna,
Răchiteni, Săbăoani ş.a., atenţia securiştilor fiind concentrată pe
conţinutul predicilor ţinute, care puteau influenţa starea de spirit a
credincioşilor catolici.
Un document al Securităţii din anul 1950 consemna faptul că
preotul Anton Tălmăcel, "după felul în care predică în biserică este un
element care caută să ţină trează atenţia maselor catolice în sensul de
a nu se îndepărta de credinţă". (26)
În anul 1952, Securitatea a deschis pe numele părintelui Tălmăcel
un dosar individual de urmărire informativă, sub pretextul că acesta
desfăşura "activităţi de subminare" a regimului comunist, păstra legături
cu preoţii franciscani, dar şi cu alte "elemente reacţionare" urmărite de
autorităţi, iar în cadrul unor predici îi îndemna pe credincioşi să
frecventeze în mod regulat biserica.
În ultimii ani din viaţă, părintele Tălmăcel va rămâne un critic la
adresa regimului comunist, securiştii consemnându-i în anul 1955
următoarea opinie: "Trăim într-un regim de teroare completă. Comuniştii
se poartă cu poporul în mod barbar, încât putem să ne închipuim că
lumea este condusă de cele mai sălbatice animale (...). Dacă se poartă
aşa cu populaţia civilă, ne putem închipui cum se poartă cu deţinuţii
politici (...)". (27)
Potrivit opiniei părintelui Anton Dancă, părintele Anton Tălmăcel a
fost "otrăvit cu arsenic pus în cafea, după ce stătuse la masa de prânz
împreună cu doi securişti, care la plecare l-au încuiat în sufragerie,
luând cu ei cheia din uşă, ca să nu se poată interveni rapid pentru
salvarea lui". (28) Părintele Anton Tălmăcel rămâne în istoria Bisericii
locale una dintre figurile ilustre ale rezistenţei anticomuniste şi un
mărturisitor al credinţei în anii grei ai prigoanei.
PAROHUL DUMITRU ADĂMUȚ
(pr. Dumitru Adămuţ). Fotografie preluată de pe
ercis.ro
Născut la 5 aprilie 1933, la Butea, a urmat
studii de filozofie la Institutul Teologic din AlbaIulia (1954-1956), şi studii de teologie la
Seminarul diecezan din Iaşi (1956-1959). A fost
hirotonit preot la 18 octombrie 1959, la Alba-Iulia, activând ulterior în
parohiile Butea, Văleni (Bacău), Schineni şi Adjudeni. De asemenea,
între anii 1962 şi 1964 a activat ca secretar al Institutului Teologic
Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi.
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În anul 1980 a fost diagnosticat ca suferind de cancer şi a murit la
10 septembrie 1982, la Adjudeni. "Împotriva tuturor piedicilor - scriau
autorii lucrării «Necrolog» - a ridicat la dimensiunile actuale măreaţa
biserică din Adjudeni, pentru construcţia căreia a suferit mult şi, în cele
din urmă, a şi murit". A fost înmormântat în capela cimitirului din
Adjudeni. (29)
Preotul Dumitru Adămuţ a rămas în istoria Bisericii noastre locale
una dintre victimele Securităţii, braţul armat al Partidului Comunist
Român. Acesta s-a aflat sub supraveghere informativă încă din anul
1968, când activa ca vicar la Bacău, acţiunea de urmărire informativă
intensificându-se în perioada în care părintele Adămuţ s-a aflat la
conducerea Parohiei Adjudeni (1973-1982).
Presiunile asupra sa au atins punctul culminant în mai 1978, cu
ocazia hramului bisericii "Coborârea Sfântului Duh" din Adjudeni, dată
la care în clădirea casei parohiale a pătruns un grup de ofiţeri cu
misiunea de a recupera un microfon (faimosul "băţ") de ascultare.
În ianuarie 1979, Securitatea a deschis un nou dosar de urmărire
informativă pe numele preotului Dumitru Adămuţ (obiectivul "Adam"),
din cauza presupuselor legături ale celui urmărit cu unele călugăriţe din
Congregaţia "Notre Dame de Sion" din Franţa şi Italia, dar şi cu
responsabili din conducerea organizaţiei "Caritas" din Viena şi a
Societăţii de Binefacere Europäischer - Hilfsfonds de la Viena. În anii
următori, Securitatea a intensificat atât acuzaţiile aduse părintelui
Dumitru Adămuţ, cât şi măsurile operative privind urmărirea sa, scopul
fiind documentarea unei presupuse "activităţi infracţionale" a celui
urmărit şi compromiterea sa.
La 29 mai 1981, pr. Dumitru Adămuţ a fost trimis în judecată, fiind
acuzat de Procuratura Judeţului Neamţ de comiterea infracţiunii de
instigare de fals intelectual în legătură cu construirea celor două turnuri
ale bisericii din Adjudeni după metoda glisării.
În cuprinsul unor memorii înaintate autorităţilor
comuniste, părintele Adămuţ a respins acuzaţiile
nedrepte ale procurorilor comunişti, arătând că
"pentru munca depusă de mine aveam dreptul la o
recompensă morală, fiind vorba de reconstruirea
unui monument istoric de cultură bisericească". (30)
Datorită bolii de care suferea nu a apucat săşi vadă împlinită opera vieţii sale - ctitoria măreaţă
din Adjudeni.
MONSENIORUL IOAN LUCACI
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S-a născut la 2 august 1954 la Horleşti, judeţul Iaşi; a primit
formarea preoţească în Seminarul din Iaşi, fiind hirotonit preot la 29 iunie
1979. A activat ca vicar parohial la Tămăşeni, Adjudeni, apoi ca paroh
la Galbeni, iar în octombrie 1986 a revenit la Adjudeni în calitate de
paroh. În calitate de vicar, a participat alături de părintele Dumitru
Adămuţ la ridicarea bisericii din Adjudeni, pentru a-i reveni apoi, în
calitate de paroh, misiunea terminării lucrărilor. A dus la bun sfârşit
lucrările de la noua casă parohială, iar imediat, după schimbările din
decembrie 1989, a iniţiat ridicarea unei grădiniţe şi a unui oratoriu pentru
educarea copiilor şi tinerilor din Adjudeni. Paralel cu aceste construcţii
era conştient că trebuie să zidească şi "biserica" din sufletele
credincioşilor; pentru aceasta nu a cruţat nici un efort, fiind la dispoziţia
credincioşilor, mai ales pentru a-i împăca cu Dumnezeu în sacramentul
Pocăinţei. În 1994 a fost numit vicar episcopal al Diecezei de Iaşi pentru
problemele administrative şi construcţii de biserici. A participat şi a
intervenit cu competenţă la toate bisericile aflate în construire în
dieceză, coordonând bunul mers al acestor lăcaşuri sfinte. Din luna
decembrie 1995 a început un drum de suferinţă care s-a intensificat pe
măsura trecerii timpului.
La 3 iulie 1996 a decedat. A fost înmormântat în satul natal,
Horleşti.

(preoţi care au activat în parohia Adjudeni în secolul XX)
Fotografii preluate din “Adjudeni: şase veacuri de prezenţă catolică pe
valea Siretului”
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BISERICA CATOLICĂ ”COBORÂREA SFÂNTULUI DUH” -

Primele biserici de lemn
Potrivit cercetării întreprinse de I. Gabor credincioșii din
Adjudeni au avut de-a lungul timpului patru biserici: două de lemn și
două de piatră. Bisericile din lemn au fost construite în 1775, respectiv
1816 iar cele din piatră în 1879 respectiv 1973-1990.
Relatarea misionarului Di Giovanni din 1762 nu menționează
existența la Adjudeni a unei biserici. Cel mai probabil aceasta a fost
construită în preajma anului 1775 când a fost înființată parohia Adjudeni.
Această biserică era din lemn având dimensiuni extrem de modeste așa
cum erau majoritatea bisericilor catolice din Moldova în secolul al XVIIIlea.
Registrul de venituri și cheltuieli al bisericii din perioada 1801-1813
probează faptul că mai toți parohii din această perioadă s-au arătat
preocupati de buna administrare a bisericii și de păstrare a acesteia în
condiții optime. Precaritatea materialelor din care a fost construită prima
biserică a determinat intervenții aproape anuale ale parohilor și anume
reparații mici sau capitale, văruitul pereților, repararea ferestrelor și a
ușii de intrare, vopsirea altarelor și a ramei tabloului central. Parohul
Ioan Francisc-Gabriel Barbieri a executat în 1802 o intervenție de
avengură. Acesta, pe lângă faptul că a văruit biserica atât în exterior cât
și în interior, a început lucrările de tâmplărie la o nouă clopotniță. (31)
Aceste lucrări s-au extins și pe durata anului 1803, fiind executate
de meșteri ajutați de țigani, care au fost plătiți cu sume mari de bani.
Efortul financiar al parohului în acel an a fost mare, el fiind ajutat cu un
împrumut şi de misiunea din Iași. În 1803, a fost cumpărată, pentru
biserică, o nouă icoană – la prețul de 33 de piaștri, în anul următor, o
nouă pixidă din argint – în valoare de 38 de piaștri, iar în 1813, un clopot
mare – la prețul de 99 de piaștri. Au fost achiziționate apoi cărțile de
administrație, precum și registrele pentru întocmirea statisticilor
sufletelor, patrafire, ornamente bisericești și veșminte liturgice. (32)
Inventarul bisericii pe anul 1810 cuprindea ca și bunuri: poarta de
intrare, dotată cu o broască și chei, un clopot, două patrafire, trei cămăși
(albe), șase potire cu patene aurite, o pixidă de argint pentru bolnavi, un
altar mare cu un tablou mare deasupra, zece sfeșnice din lemn, aurite,
un sfeșnic mare, un crucifix, piatră sacră, trei vase pentru uleiurile sfinte,
cădelniță, un antipendio de pânză la altar, diferite tablouri mici și mari în
jurul bisericii, farfurioară cu potir, o panglică de lână, două Missale și
rituale cu pernă, două fețe de masă din mătase obișnuită, stolă pentru
botezuri, un dulap pentru obiecte, un amvon, un tabernacol pentru
106 | b i b l i o t e c i

nemţene

Ghidul memoriei culturale locale
baptisteriu, un vas pentru apă sfințită, cu aspersoriu, un clopot, două
icoane. (33)
Potrivit statisticii Bisericii Catolice din Moldova în anii 1872-1874,
la Adjudeni a fost construită o nouă biserică tot din lemn, în 1816, ctitorul
acesteia fiind parohul Vincențiu Fedeli. (34)
În anii ce au urmat, biserica a fost dotată cu mobilier nou, iar la
inventarul vechi s-au adăugat două sfeșnice, un confesional (1820) și
un tabernacol (1827). Locașul bisericii deteriorându-se a fost supus ca
și în cazul primei biserici unor reparații generale, cel mai des fiind văruită
și vopsită atât la interior cât și la exterior. Referitor la meșteri nu se
cunosc informații. Se știe doar că fierul a fost lucrat de meșteri țigani iar
mobilierul din sacristie de meșteri evrei din orașul Roman. (35) Veniturile
anuale ale bisericii erau destul de reduse. Ele proveneau de la colectele
duminicale, din făcliile la cununii, din ceara vândută unor săteni (aceasta
era în epocă un produs destul de scump; o oca de ceară valora în 1836,
28 de piaștri), de la amenzi. Erau și cazuri când unii săteni ofereau
pomană bisericii sume de bani sau animale, care mai apoi erau vândute
contra unor sume de bani pentru a se acoperi astfel cheltuielile legate
de amplele reparații la biserică. Unele cheltuieli erau susținute și de
unele donații primite de Misiunea din Moldova din partea Congregației
”De Propaganda Fide” sau din partea unor binefăcători din Occident.
Până în 1864, bisericile din Moldova, cu excepția unora mari (Iași,
Bacău, Barați, Fărăoani,..) au fost lipsite de proprietăți agricole, situație
în care s-a aflat și biserica din Adjudeni. Până la acea dată, puținul teren
deținut, de regulă, în jurul bisericii și al casei parohiale s-a aflat în
folosința parohului și a dascălului. Veniturile realizate din mica
proprietate agricolă erau reduse, dar suficiente pentru desfășurarea
activităților pastorale.
Prima biserică din piatră
Prima biserică de zid din Adjudeni a fost construită în anul 1875 și
în anii 1927-1928 a fost amplificată, existând până în anii 1972-1974,
când a fost încorporată în biserica nouă, mare care s-a construit în jurul
ei. (36)
Revenind la prima biserică se pare că la 14 ianuarie 1864, un grup
de săteni din Adjudeni îi adresau episcopului Giuseppe Dalandari un
memoriu prin care solicitau aprobarea pentru construirea în satul lor a
unei biserici noi, care să corespundă realităţilor demografice din acea
perioadă. Memoriul era semnat de mai mulți localnici din Adjudeni cât și
de județii satului – Mihai Petrișor, Dumitru Donișor și Mihai Hălăucescu.
(37) Acest memoriu primește răspuns favorabil din partea Ministerului
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Cultelor şi Justiției, acordând câte o subvenție de 2500 lei, condiția pusă
fiind ca episcopul Salandari să informeze ministerul în legătură cu modul
de întrebuințare a banilor.
În 1866, biserica din Buruienești, sat apropiat de Adjudeni era
aproape terminată, grație eforturilor parohului de Adjudeni și primului
paroh de Buruienești Giuseppe Filanti dar datoriile mari contractate de
construirea acesteia și lipsa fondurilor de care suferea Episcopia
Catolica de Iași au întârziat începerea lucrărilor și la biserica din
Adjudeni.
În relatarea trimisă la 15 decembrie 1883 Congregației “De
Propaganda Fide”, episcopul N. I. Camilli menționa faptul că parohul de
Adjudeni, A. Manfredi, “construise Biserica din Adjudeni în 1879,
înzestrând- o apoi cu toate obiectele sacre necesare cultului”.(38)
Biserica din Adjudeni a fost vizitată, în 1896 şi 1900, de episcopul
D. Jaquet, care însă nu a lăsat decrete sau alte dispoziţii administrative
în registrele parohiale. La acea dată, ctitoria lui A. Manfredi era
apreciată ca încăpătoare, iar starea de conservare era destul de bună.
În 1907 biserica continua să se meţină în condiţii satisfăcătoare.
Apăruseră problemele cauzate de umezeală, iar credincioşii reclamau
reparaţii urgente. Tot credincioşii erau cei care se angajaseră să
păzească lăcaşul sfânt prin sistemul „străjerii satului”. (39)

La acea dată, pe lângă altarul mare, biserica dispunea şi de două
altare laterale, care fuseseră procurate de parohul Habraken în 1903.
Altarul cel mare era dedicat „ Coborârii Sfântului Duh”, iar celelalte două
erau dedicate „ Sfântului Iosif”, respectiv „Neprihănitei Zămisliri”. De
asemenea, altarul cel mare era construit din cărămidă şi acoperit cu
lemn, în timp ce celelalte două altare laterale erau construite numai din
lemn. Deasupra altarului mare, privilegiat „in perpetuo”, se afla icoana
titularului, din pânză, iar pe altarele laterale se afla câte o statuie. În
altarul mare exista un tabernacol fix din lemn, căptuşit în interior cu
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mătase albă, iar pentru împărtăşirea credincioşilor a fost amplasată o
balustradă (bancă de Împărtăşanie). Sub altar şi în diferite locuri din
biserică se aflau mormintele a trei preoţi, ale căror nume nu se mai
cunosc.
Orga. Biserica din Adjudeni a fost dotată în 1903 cu o orgă Rieger,
construită de firma cu acelaşi nume din Austria. Orga a fost comandată
în 1901 de parohul C. Vaes, iar contractul semnat la 11 martie 1902
prevedea dotarea bisericii cu o orgă cu 12 registre sonore, cu un manual
şi pedal, alături de şase registre colective. Instrumentul urma a fi realizat
în mai multe culori, aurite, fiind garantat pe o perioadă de cinci ani. La
rândul lor credincioşii urmau să contribuie până în iunie 1903, cu suma
de 5040 franci în trei rate, la care se mai adăugau ambalajul orgii,
transportul până la Gara Roman şi de la Roman la Adjudeni, procurarea
„greutăţilor de sonoritate”, munca la instalarea orgii şi plata mecanicului
ce urma să instaleze orga Rieger. Deoarece banii au fost colectaţi cu
foarte mare greutate aceasta a fost achitată tocmai în 1911, când paroh
era Nazareno Cipolloni, la suma iniţială adăugându-se dobânda de
1082 franci. (40)
Orga clasică instalată de curând în biserica parohială din Adjudeni
nu este o orgă nouă, dar este o orgă bună, restaurată în fabrica de orgi
a maestrului italian Saverio Anselmo Tamburini, a cărui familie are în
domeniu o tradiție veche de mai bine de 150 de ani. Orga a fost realizată
prin asamblarea într-un singur corp a două orgi construite în prima
jumătate a secolului trecut. Este vorba de orga cu tuburi din bazilica
"San Vitale" din Roma care a fost construită în anul 1937 de frații
Schimicci din Sicilia și de orga cu tuburi, prezentată mai sus, din vechea
biserică parohială din Adjudeni, construită în anul 1903 de frații Rieger
din Austria. Prin restaurarea componentelor acestor două orgi și prin
adăugarea altora noi a rezultat actuala orgă din Adjudeni care are circa
1.700 de fluiere, 42 de registre funcționale cu posibilitate de îmbogățire,
consolă nouă cu trei manuale și pedalier, tractură electronică. Orga are
și o fațadă nouă în stil neo-gotic care împlinește arhitectura interioară a
bisericii.
Constituţia liturgică Sacrosanctum Concilium spune: "În Biserica
latină, se bucură de mare apreciere orga cu fluiere, ca instrument
muzical tradiţional, al cărui sunet poate să adauge o strălucire minunată
ceremoniilor Bisericii şi să înalţe puternic sufletele spre Dumnezeu şi
spre cele de sus" (SC 120). (41)
Orga a sunat pentru prima dată în biserica parohială din Adjudeni
în duminica din 23 septembrie 2012, la Liturghia de binecuvântare şi la
concertul de inaugurare. Este o realizare importantă pentru comunitatea
din Adjudeni care se bucură de armonia unică a orgii cu fluiere care
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umple sufletele de fiori şi face să vibreze toate corzile inimii omeneşti.
Se spune că atunci când cântă orga, cântă şi îngerii odată cu ea şi
"înalţă sufletele spre Dumnezeu şi spre cele de sus" (cf. SC 120). (42)

(noua orgă din Biserica „Coborârea Sfântului Duh”, Adjudeni)
Fotografii realizate de Lucaci Cornel, Preluate de pe Internet
-

Extinderea Bisericii (1926-1928) -

În primăvara anului 1926, parohul Felix Raffaelli a început lucrările
de renovare şi extindere a bisericii, finalizate în perioada 1927-1928, de
noul paroh A.Tălmăcel. Biserica veche a fost complet transformată:
zidurile au fost înălţate, clopotniţa a primit o formă originală, prezbiteriul
şi absida au fost mărite. Atât interiorul cât şi exteriorul au fost complet
renovate, inclusiv altarele, banca de împărtăşanie, amvonul,
confesionalele şi baptisteriul. La încheierea lucrărilor, pe 27 mai 1928,
toată lumea a fost mulţumită, în primul rând, credincioşii, deoarece
spaţiul nou creat putea adăposti cu 460 de persoane mai mult, în
comparaţie cu anii precedenţi. Atât parohul A. Tălmăcel, cât şi
conducerea Episcopiei de Iaşi au apreciat efortul şi devotamentul
admirabil dovedit de credincioşi cu acest prilej. La 16 februarie 1928,
parohul A. Tălmăcel a primit din partea episcopului M. Robu aprobarea
privind constituirea unui comitet pentru colectarea fondurilor necesare
achiziţionării a trei clopote noi şi a unei orgi destinate bisericii filiale din
Rotunda. În 1961, pictorul Ioan Dumitrescu a efectuat picturile din
prezbiteriul bisericii, iar pictorul C. Negrescu, pe acelea din nava
bisericii. Se pare că la sfârșitul lucrărilor de restaurare a avut loc o zi de
rugăciuni si reculegere, la care au fost chemate în scris satele din
împrejurimi. Locuitorii din Adjudeni se simţeau datori să mulţumească
lui Dumnezeu pentru că i-a ajutat să sfârşească în doi ani biserica. Ziua
sfinţirii a fost aleasă tocmai de ziua patronului căreia îi fusese închinată
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şi nu a mai fost organizată cu horă, gălăgie, scrâncioabe, boantă.
Documentele vremii subliniază faptul că „nouă zile de rugăciuni cu
slujbă şi predică ținută pe rând de preoţii vecini i-au pregătit bine aşa că
numai în ziua de Rusalii numărul împărtăşaniilor a trecut cu mult peste
o mie. Procesiunea cu preasfântul Sacrament a fost foarte frumoasă iar
slujba de sfinţire şi Liturghia pontificală a fost săvârşită de pastorul Mihai
Robu înconjurat de 10 preoţi. Femeile au contribuit la podoaba bisericii.
Ele au pregătit cu claca lâna pentru covorul cel mare de la altar (60 m.p.)
pe care apoi l-a ţesut cu evlavie o singură femeie din dragoste către
Dumnezeu. Fetele, sub îndrumarea înţeleaptă a doamnei Constantin sau adunat în salonul parohial 40 de zile de-a rândul câte şase pe zi şi
au brodat în cusătură românească două feţe de altar iar a treia a cusuto numai o singură fată şi la urmă n-a voit nici măcar să-şi însemne
numele pe un lucru ce a costat-o o iarnă întreagă de muncă”. (43)

(Biserica din Adjudeni şi altarul (1928). Sursa: Monografia Adjudeni,
Preluare de pe facebook - Adjudeni, fotografii vechi
Construcţia noii biserici
Biserica este construită în stil neogotic, pe locul unei foste biserici
de piatră, având dimensiunile unei catedrale, fiind una dintre cele mai
mari biserici din țară (lungime de 68,3 m, o lățime de 32 m și o înălțime
a navei centrale de 21,5m). (44)
Ideea i-a aparţinut parohului Silvestru Benchea, care, în 1971,
îngrijorat de procesul de degradare a clădirii bisericii, a propus
credincioşilor începerea reparaţiilor capitale. Tot atunci a apărut pentru
prima dată şi ideea extinderii bisericii, devenită neîncăpătoare la acea
dată.
În 1972, parohul Ştefan Apostol a solicitat şi obţinut din partea
Consiliului Popular Judeţean Neamţ autorizaţia pentru „reparaţii capitale
cu extindere la Biserica din Adjudeni”. (45)
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Motivul invocat era acela că biserica, devenită neîncăpătoare,
fusese puternic afectată de cutremurul din noiembrie 1940. În toamna
anului 1972, la iniţiativa părintelui paroh Apostol arhitectul Tiberiu Bjolla
începe alcătuirea proiectului noii biserici. În alcătuirea acestui proiect,
dânsul îl contactează şi pe inginerul constructor Mihai Beraru. Se
obținuse autorizația de construcţie pentru extinderea bisericii vechi, dar
de fapt se urmărea construirea unei biserici aşa cum este actualmente,
excluzând turnurile. În proiectul original, biserica era prevăzută doar cu
un turn şi nu cu două. Lucrările de construire a noii biserici încep cu mult
elan în toamna anului 1972. Satul întreg, animat de paroh şi de mulţi
oameni ce formau comitetul bisericesc sau erau feciori de biserică, intră
în alertă, într-un fel de „febră a construcţiei ce va fi alimentată apoi de
noul paroh, din primăvara anului 1973”. (46)

(Muncitori la construcţia bisericii - 1975Fotografie colorată de Marius
Balaşcă). Preluată de pe facebook - Adjudeni, fotografii vechi
În 1973, noul paroh Dumitru Adămut, a înaintat forurilor
competente o nouă documentaţie privind „extinderea pentru corpul
bisericii şi a navelor laterale la limita navei principale”. (47) Acesta îi
contactează imediat pe domnii Bjolla si Beraru. Primul a alcătuit
arhitectura, iar al doilea partea de rezistenţă a noii biserici. La o scară
redusă și simplificată noul paroh le cere celor doi să alcătuiască un
proiect ce să imite domul din Koln. Existau la construcție persoane
angajate și plătite pentru munca prestată dar cea mai mare parte a
lucrărilor a fost efectuată benevol de credincioșii satului. Lucrările de
turnare a temeliei, de construire a zidurilor crucierei, navelor laterale și
bolților avansează cu o repeziciune uimitoare. (48)

112 | b i b l i o t e c i

nemţene

Ghidul memoriei culturale locale
În 1975 Arhiepiscopia Romano-catolică de Bucureşti a intervenit la
Departementul Cultelor pentru a se aproba construirea a două turnuri.
La acea dată, construcţia era aproape finalizată, urmând a fi ridicate
numai turnurile clopotniţă. Pană în anul 1976 lucrările de construire a
navelor şi bolţilor se încheie. Parohul a umblat mereu prin țară după
materiale, procurând cimentul de la Bicaz, fierul de la uzina Metalurgică
din Iași, marmura de la Deva și Simeria, tabla japoneză de la Galați și
Brăila, cheresteaua de la ocolurile silvice din Piatra Neamț și Roman,
balastul de pe malul Siretului, policandrele de la ”Casa Sticlarului” de pe
strada Lipscani din București. Calea crucii a fost executată de un artist
din Roman. (49)
În noiembrie 1977 credincioşii au decis începerea lucrărilor la cele
două turnuri, autorizaţia întârziind să apară.
Fundaţia pentru turnuri, care iniţial trebuia să suţină un turn cu
laturile egale de 12,5 m și înalt de 110 m a fost modificată pentru a
susține două turnuri. ”După ce se ajunge cu lucrările de fundație a
turnurilor la cota 0, în doar 14 zile, în luna noiembrie a anului 1976,
printr-o metodă ingenioasă de turnare numită glisare, se toarnă ambele
turnuri până la cota de 42 de metri”. (50)
Lucrările aveau să ia o turnură neaşteptată pentru parohul Adămuţ
şi pentru unii responsabili ai şantierului precum ing. M. Berariu,
împotriva cărora a fost deschisă acţiune judecătorească. În apărarea
parohului s-au solidarizat toţi credincioşii, care au declarat autorităţilor
că ei fuseseră de fapt iniţiatorii lucrărilor la noua biserică şi nu parohul
D. Adămuţ.
În paralel comitetul de construcţie a bisericii a hotărat în 1976
demolarea bisericii vechi. Între timp se primise autorizaţie pentru
construirea unui singur turm, dar acest lucru nu corespundea proiectului
iniţial, care prevedea amplasarea în trurnuri a cinci clopote, iar un singur
turn ar fi mutilat „acest frumos şi grandios locaş de cult”. (51)
Parohul Adămuţ a făcut toate demersurile necesare pentru
rezolvarea problemei. S-a dus şi personal la autorităţile competente, a
făcut faţă nemulţumirilor venite din partea enoriaşilor datorită neputinţei
lui de a finaliza lucrarea. În ciuda piedicelor şi a acuzațiior ce i se aduc
ing. Beraru obţine o aprobare de continuare a lucrărilor, care între timp
fuseseră sistate. Continuă colaborarea cu părintele Adămuţ, care între
timp reuseşeşte să închirieze utilajele necesare de la Trustul din Piatra
Neamț prin Cooperativa de credit din Roman pentru construirea unui
turn la biserica din Adjudeni. Pentru acest fapt cei doi intră sub urmărire
penală. Până în 1978 părintele Adămuţ va fi consiliat şi ajutat în toate
lucrările şi de renumitul maistru Gheorghe Mazer din Bacău. În urma
insistenţelor sale, înarmat cu memorii justificative şi tehnice, în 1980
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autorităţile au confiscat chiar mai multe materiale de construcţie din
curtea parohiei Adjudeni. În acelaşi an au fost returnate la turnătoria
Plumbuita cele două clopote vechi de 1500 kg, respectiv 800 kg, fără
balansare, care nu aveau rezonanţa cerută de noua construcţie. (52)
Fiind bolnav, preotul Adămuț primeşte o înştiinţare de la tribunalul
din Piatra Neamţ prin care i se comunică scoaterea de sub urmărire
penală, pe motiv de boală, cu precizarea că procesul va fi reluat când
se va constata vindecarea lui.
Din patul de suferinţă și boală îi îndeamnă pe toți: ” Dați-i tare, nu
vă opriți din lucru!” navele erau finisate, modelul exterior al finisajului
zidurilor imitând parțial modelul prezent pe fațada Teatrului de Stat din
Târgu Mures. În vara anului 1982, se va planta crucea pe turnul din
dreapta, iar în seara dinaintea morții sale, purtat pe brațe în grădina
parohială, părintele Adămuț a putut vedea și crucea de pe turnul din
stânga, de la nord. Își vedea astfel visul împlinit putând sa moară în pace
a doua zi dimineața, eliberat de toate suferințele suportate pentru casa
Domnului. (53)
Lucrările aveau să fie finalizate însă în cea mai mare parte până
în 1990, cu contribuţia noilor parohi de Adjudeni, M. Budău şi I. Lucaci.
Cum am mai subliniat dimensiunile bisericii din Adjudeni sunt
impresionante, fiind considerată una dintre cele mai mari biserici din
Moldova: turnurile au o înălțime de 70 de metri iar lățimea lor de bază
este de 6,30 m. Lungimea bisericii este de 67,30 m, lățimea ei în
crucieră este de 32 m, iar în continuare până la ieșire, este de 34 de m;
înălțimea navei centrale este de 21,5 m, iar pereții au grosimea de 45
cm.
La 3 iunie 1990, episcopul Petru Gherghel a sfinţit şi consacrat
noua biserică, arătând cu acest prilej că biserica a fost construită „prin
efortul extraordinar al credincioşilor acestui sat, sub conducerea eroică
a părintelui paroh D. Adămuţ”, mort în timpul lucrărilor, jertfă pusă întru
zidirea acestei măreţe biserici, precum şi a preoţilor parohi Şt. Apostol,
M. Budău şi I. Lucaci”. (54)
Consider că Biserica din Adjudeni cu hramul ” Coborârea Sfântului
Duh”, este un locaș de cult, care merită vizitat de oricine are drum prin
comună. Dimensiunile impresionante, arhitectura, vitraliile, orga, totul o
fac să fie unică, o adevărată bijuterie a comunei noastre. Așadar oricine
este pasionat de frumos, de ceva unic este așteptat să vină la Adjudeni
și să se încarce cu hrană spirituală la biserica din sat, care străjuiește
falnic peste toată valea Siretului.
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(Biserica nouă din Adjudeni, aspecte din interior şi din exterior).
Sursa:Fotografii realizate de Lucaci Cornel, Preluate de pe
Internet
Note:
(1) E. Florescu – „Arhitectura populară din zona Neamţ”, Bucureşti, Ed.
Etnologică, 2001, p. 127-128
(2) I. Gabor – „ Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova”, Bacău,
Ed. „Conexiuni”, 1996, p. 8
(3) Ibidem, p. 8
(4) www.ercis.ro – “Adjudeni – Coborârea Sfântului Duh”, mons. Ioan
Lucaci
(5) I. Gabor – „Dicţionarul comunităţilor…”, p. 9
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MUZEUL ”IULIA HĂLĂUCESCU” DIN TARCĂU

14

Când vă aflați în comuna Tarcău din județul Neamț, nu evitați
prilejul de a face o vizită la Muzeul de artă Iulia Hălăucescu, situat pe
drumul spre satul Cazaci într-un peisaj mirific. ”Doamna acuarelei
românești” născută în Tarcău la 31 martie 1924 și decedată în
decembrie 2007 la Piatra-Neamț, descinde din binecunoscuta familie de
preoți Verșescu. A urmat clasele primare și Liceul Teoretic de fete din
Piatra-Neamț, apoi din anul 1943 frecventează cursurile Facultății de
Filozofie București, pe care le absolvă după cinci ani, avându-i ca și
profesori pe Dimitrie Gusti,Tudor Vianu, Mihai Ralea.

La îndrumările pictorului Corneliu Baba se înscrie în 1949 la
Academia de Arte Frumoase din Iași, apoi continuă studiile la București
la Institutul de arte plastice ,,Nicolae Grigorescu,”.
Nonconformistă în pictura ei, Iulia Hălăucescu își creează un stil
propriu și original fiind asemănată cu Frida Kalo, acuarela sa este fluidă
și îndrăzneala compozițională concurează uleiul și fresca.
Pe 10 octombrie 1944, la vârsta de 20 de ani, Iulia Hălăucescu
s-a căsătorit cu ofițerul de geniu Lucian Petronius Hălăucescu. După ce
a fost retras din armată de comuniști, acesta s-a impus ca unul dintre
remarcabilii muzeografi de artă din Piatra-Neamț, fiind totodată și
curatorul multora din expozițiile semnate –Iulia Hălăucescu.

14

NICOLETA DUMITRU – Biblioteca comunală Tarcău
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În anul 1958, aceasta participă la activitatea grupului de
cercetare în zona viitorului lac de acumulare Bicaz- Poiana Teiului. Apoi,
sub conducerea academicianului C. Nicolaescu-Plopșor, a contribuit la
materializarea proiectului Leonida prin lucrări de artă reprezentând
biserica veche de lemn de la Răpciuni (aflată în colecția Muzeului

Satului), biserica lui Simion Barnovschi de la Hangu și Palatul Cnejilor.
Cei 10 ani de șantier (1950-1960) petrecuți la construcția barajului
Bicaz,au fost transpuși de Iulia Hălăucescu în 200 de tablouri.
,,Epopeea Bicazului”, cum a fost denumită colecția, cuprinde istoria

locurilor așa cum a fost trăită de martorii oculari.
Mereu prezentă printre muncitorii care spărgeau stânci și turnau
betoane, pictorița a reușit să surprindă o frumoasă istorie care apoi a
fost îngropată de ape. Pictorița spunea că ,,se lucra nonstop. Oamenii
erau cinstiți și harnici - o școală a vieții interesantă.
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Munceau cu extaz și bucurie” își amintea artista. În acea
perioadă apar lucrările ,,Palatul Cnejilor, Stânca Dracului de la Poiana
Teiului, plutașii de pe Bistrița, case care nu-și mai aveau loc în geografia
nouă a locului, portrete de țărani strămutați.
A avut artista și lucrări neexpuse în perioada comunismului, precum

,,Cultul morților”, care descrie strămutarea osemintelor din cimitirul
Hangu ,,în deal, la Chirițeni”. Artista spunea că oamenilor nu le-a părut
rău pentru casele pe care le lăsau în urmă, cât pentru cimitirile lor.
Prin 1959 își deshumau morții și îi cărau în noul cimitir de la
Chirițeni, în zori sau la amurg de teama comuniștilor. A pictat această

scenă. În prim –plan este locul în care se scufundă biserici și cruci, întro parte un schelet, iar pe fundal Ceahlăul - personajele sunt umbre de
oameni care cară sicrie în spinare.
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Iulia Hălăucescu a creat de-a lungul unei jumătăți de veac peste
2000 de tablouri, multe portrete de țărani – o istorie care a fost pierdută,
tablouri care au figurat pe simezele a 33 de saloane naționale de grafică,
a participat la 16 bienale de pictură și la peste 60 de expoziții personale,
atât în țară cât și în străinătate, precum și la 4 mari retrospective –ultima
în 2001 la Parlamentul României- Sala Brâncuși. Mesajul său artistic a
ajuns în 75 de țări din Europa, până în America de Nord și Sud, din
Africa și Asia.

Muzeul de artă ,,Iulia Hălăucescu” din Tarcău a fost inaugurat în
anul 2003. Clădirea cuprinde 6 săli ce adăpostesc aproape 120 de
lucrări plastice, obiecte personale ale artistei și o expozitie de ceramică
și unelte meșteșugărești din zonă.
Acreditarea muzeului înseamnă recunoașterea acestuia și a
tuturor lucrărilor care sunt aici. Muzeul ar trebui promovat pentru a fi
inclus în circuitul turistic, deorece are puțini vizitatori, mai ales rude și
cunoscuți de-ai artistei. Uneori când se face tabăra de vară la Brateș,
organizatorul aduce elevii să vadă picturile din acest muzeu. În sălile
destinate ,,desfătării ochiului și minții,, sunt expuse picturile cu portrete
și peisaje care reprezintă familia artistei, dar și mari personalități ale
vieții culturale nemțene printre care se află Constantin Matase și
G.T.Kirileanu. Numeroasele obiecte de mobilier, alături de documente
și obiecte ornamentale refac atmosfera casei în care a copilărit Iulia
Hălăucescu.
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Cei 50 de ani de activitate a Iuliei Hălăucescu au însemnat o
bogată activitate creatoare, ea este autoarea unor studii de restaurare
ale Mănăstirii Bistrița, Schitului Ciritei, a Caselor Semaca și
Paharnicului. A realizat proiecte pentru vechea stemă a județului
Neamț-adoptată, precum și actualele steme ale municipiului Piatra
Neamț și a județului Neamț, realizate în urma documentări istorice, de
heraldică și literatură.

Pentru întreaga activitate artistică a primit numeroase distincții,
precum ,,Diploma de Onoare,” acordată de către International
Biographical Center- Cambridge Anglia și premiul pentru întreaga
carieră din secolul XXI, acordat de The American Biographical Institute.
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VALEA TARCĂULUI : Rezervația forestieră Goșman,
rezervația faunistică Brateș, cascada și Cheile Bolovănișul.
Pe partea stângă a pârâului Goșman, acolo unde se întâlnește
cu pârâul Tarcău, mai la deal de satul Ardeluța, pe un versant al
muntelui, pornind de la înălțimea de vreo 700 de metri, până la 1300 de
metri, se află Rezervația forestieră Goșman, o pădure seculară, un
adevărat codru des. Mai departe pe Valea Tarcăului urmăm calea
drumului forestier Bolovăniș, pentru că unul dintre pârâiașele care se
varsă în pârâul Tarcău-Bolovăniș, la cca. 5km înainte de vărsare,
formează o cascadă de o frumusețe uluitoare – Cascada Bolovăniș.
Zona rurală este un bun ce trebuie păstrat cu sfințenie, iar o plimbare
prin împrejurimi vă va purta prin satele și cătunele împrăștiate de-a
lungul străzilor, cu vaci la pășunat, păduri cu cerbi, mistreți și vulpi.

Relaxare și odihnă în grădinile gospodăriilor, plimbări în natură,
drumeții în pădure….în unele gospodării se pare că timpul a rămas
nemișcat și este o experiență minunată de a arunca o privire asupra
vieții comunității locale.
Valea Tarcăului este o minunată destinație de sfârșit de
săptămână, un loc ideal pentru pescuit și drumeție cu potențial
insuficient valorificat în ciuda frumuseții locului și a purității aerului.
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Frumusețea Tarcăului l-a inspirat pe Mihail Sadoveanu, de aici
pornind aventura Vitoriei Lipan din romanul Baltagul. De asemenea, de
aici începe și călătoria lui Alexandru Vlahuță în România pitorească….

Mănastirea Sihăstria Tarcăului și Schitul Brateș

Merită să vizitați Mănăstirea Sihăstria Tarcăului, așezată pe valea
Tarcăului între satele Brateș și Ardeluța, în inima muntelui Goșman.
Din 1991, schitul are statut de mănăstire și este monument istoric.
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PORTUL POPULAR DIN COMUNA TAZLĂU15
Datorită puternicului caracter unitar al portului popular
românesc, în zona Tazlău nu se găseşte un tip distinct de costum
popular. El se înscrie în trăsăturile portului moldovenesc, având doar
câteva note particulare.
Desigur, în mii de ani care s-au scurs, vestimentaţia oamenilor a
înregistrat o continuă evoluţie.
Caracteristica principală a portului tradiţional din zona Tazlău o
constituie păstrarea unui număr impresionant de elemente străvechi:
cămaşa bătrânească şi cea încreţită la gât, catrinţa şi ştergarul de cap
– la costumul femeiesc, iţarii creţi, cămaşa cu fustă, gluga, sumanul,
opincile, cureaua cu ţinte, cojocul, căciula – la costumul bărbătesc.
În puţine zone din ţară s-au conservat atât de bine formele
arhaice de port ca în această zonă. Izolarea geografică, puţinele căi de
comunicaţii, înapoierea economică, sunt câteva din lucrurile care
explică puternicul conservatorism cultural, manifestat de oamenii
acestor locuri. Astfel portul tradiţional, ca important element de cultură
populară, ne furnizează date despre modul de viaţa al locuitorilor din
epoci îndepărtate, despre nivelul tehnicii populare şi modul de realizare.
Menţinerea până în secolul nostru a portului de tradiţie străveche
demonstrează firea statornică a ţăranului care a ştiut să păstreze ceea
ce timpul a consacrat şi să transmită, din generaţie în generaţie, ceea
ce a fost mai valoros.

Se face o diferenţă între costumul de lucru şi costumul de
sărbătoare prin calitatea materialelor folosite, proporţia decorului şi
valoarea artistică.

15

ADRIANA BOBOC – Biblioteca comunală ”I.I. Mironescu” Tazlău
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Elementele costumului de lucru îşi menţin caracterele tradiţionale,
deosebindu-se prin: folosirea unor materiale mai rezistente – cânepa,
inul, părul de oaie, o morfologie mai practică – cămaşa bătrânească,
iţarii drepţi, bonda înfundată, opincile, o simplitate deosebită prin
predominarea albului şi o sumară ornamentare.
Expoziţie de costume populare
Costumul de sărbătoare păstrează în general structura şi
morfologia veche, dar înregistrează un continuu proces de îmbogăţire
concretizat prin:
• folosirea unor materiale noi de calitate (bumbacul, strămătura,
mătasea) şi a unor tehnici mai avansate de lucru (ţesutul în mai
multe iţe şi alesături);
• introducerea unor elemente din moda orăşenească (fustele
creţe, cămăşile cu platcă, ciubotelele din piele, broboadele
fabricate, îmbrăcămintea groasă la femei);
• încărcarea cu ornamente bogate şi culori vii într-o perfectă
armonie şi echilibru, atribuind elementelor de port valoare
artistică (în special cămăşilor femeieşti, brâielor, pieptarelor).
Portul popular din această zonă cuprinde unele elemente
comune costumului femeiesc şi bărbătesc:
• cămeşoiul sau cămaşa bătrânească cu aceeaşi structură
morfologică şi ornamentală;
• pieptarele;
• bârneţele;
• opincile;
• traista.
Alte elemente de port sunt diferenţiate pe sexe:
• sumanul, purtat numai de bărbaţi, spre deosebire de multiplele
forme ce le prezintă îmbrăcămintea groasă feminină;
• cartinţa, care introduce pata de culoare închisă din costumul
femeiesc, în comparaţie cu albul integral al cămăşilor şi iţarilor
bărbăteşti.
Se mai găsesc o serie de diferenţieri în costumul popular în
funcţie de vârstă, de starea socială, anotimp şi altele.
Piesele de port, fiind în cea mai mare parte produse ale industriei
casnice, poartă pecetea personalităţii creatorilor şi de aceea s-a ajuns
la o deosebită varietate de forme, care se referă doar la alegerea
motivelor şi crearea compoziţiilor ornamentale, la dimensiunile
decorului, la folosirea culorilor.
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Costumul popular reprezintă un ansamblu armonios şi echilibrat
de elemente, pătruns de simţul măsurii şi proporţiei.
În piesele de sărbătoare este înregistrată puterea creatoare a
oamenilor, ca izvor nesecat de frumuseţe, îmbogăţind permanent
tezaurul de valori al artei noastre populare.
Notele particulare ale portului din zona Tazlău sunt date de
elementele cu valoare artistică: cămaşa femeiască cu poale şi cea
bărbătească cu fustă, cu decor echilibrat şi cromatică sobră, catrinţele
cu vrâste roşii, ştergarele din borangic, cu florile ţesute, sumanele, dar
mai ales pieptarele împodobite cu tot câmpul florilor şi culorilor,
dovedind bunul gust şi rafinamentul artistic al creatorilor, dragostea de
frumos şi ale particularităţii psihologice înscrise cu grijă pe aceste
comori de artă populară.
Costumul popular, care deţine un important rol în viaţa
oamenilor, a reuşit, să îmbine armonios utilul cu frumosul, ajungând ca
la piesele de sărbătoare să domine funcţia estetică.
Portul femeiesc
“Portul viechi iera cu cămeşa din cânipî şî poali din câlţi, catrinţî
neagrî din păr di oai’ ţăsutî în patru iţi, ştergar di in şî opinşi din chieli di
vitî” (Butuc Paraschiva – 83 ani).
„Când ieram micî, fimeili bătrâni erau tăti îmbracati cu catrinţî în
vrâste, cămeşî cu mânica din umăr, ştergar din boranjic, cheptar cu prim
negru şî un rând di musculiţi” (Concu Aguriţa – 94 ani).
Aceste sumare descrieri sunt caracterizări elocvente ale
costumului popular femeiesc şi ale evoluţiei lui din ultimul secol.
Costumul tradiţional femeiesc din această zonă are o structură
foarte unitară, fiind constituit din: ştergarul de cap, cămaşa cu poale,
catrinţa, brâul şi bârneaţa, pieptarul sau bundiţa, opincile, hainele
groase, traista.
Gătelile capului au constituit întotdeauna preocupări majore ale
femeilor. Varietatea lor este în funcţie de vârstă, starea matrimonială.
Fetele purtau de obicei capul descoperit ca „semn al curăţeniei”.
Îşi împleteau părul după moda satului: în cozi lăsate pe spate, făcute
coc, iar la sărbătoare îşi puneau în păr flori, panglici şi cordele.
Obiceiul acoperirii capului la femeile măritate este foarte vechi.
Dopă nuntă, femeia trebuia să-şi ascundă cât mai bine părul, folosind
diferite broboade.
Îmbrobodirea tradiţională a fost cea cu ştergar. Ştergarul de cap
este o ţesătură albă de peste doi metri lungime, lucrat în gospodăria
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ţărănească din cânepă, in, lână, borangic, bumbac, cu care femeile îşi
înfăşurau capul, lăsând un capăt în faţă şi celălalt pe spate.
Cele mai frumoase erau ştergarele de sărbătoare din lână, dar
mai ales din borangic, cu grupe de vrâste din bumbac sau minunate
alesături florale.
Împodobirea cu ştergar, a cărei vechime se pierde în istorie, a
început să fie părăsită în secolul nostru, deoarece dezvoltarea
drumurilor comerciale duce la intensificarea schimbului de mărfuri, prilej
cu care sunt introduse şi în sate broboadele fabricate: casânca neagră
din caşmir cu franjuri lungi din mătase, pentru femeile în vârstă,
tulpanele şi barizele colorate, pentru nevestele tinere, casâncile
înflorate pentru îmbroboditul mireselor, baticurile, şalurile. Ele înlocuiesc
treptat ştergarul strămoşesc realizat cu atâta trudă şi bun gust de
ţăranca harnică. Însă noile broboade nu reuşesc să atingă distincţia şi
eleganţa ştergarului, care va rămâne întotdeauna îmbrobodirea
tradiţională pentru costumul popular femeiesc. Chiar dacă nu se mai
poartă decât la festivităţi artistice, ştergare frumoase mai găsim în lăzile
de zestre ale bătrânelor, păstrate ca mărturie a talentului şi măiestriei
lor.
Cămaşa femeiască are rolul cel mai important în structura
costumului popular. Nici o altă piesă de port nu prezintă atâtea
modificări în funcţie de o serie întreagă de criterii: morfologie, epocă,
destinaţie, vârstă, stil decorativ.
În zona Tazlău se găsesc cele două tipuri tradiţionale de cămăşi
femeieşti: „bătrânească” şi „cu mâneca din gât”
Cămaşa bătrânească reprezintă cel mai vechi tip, preferată de
femeile în vârstă. Ea are aceeaşi structură morfologică şi decorativă cu
cămaşa bărbătească: este scurtă, cu stanul croit dintr-un lat de pânză
şi doi clini laterali, iar mânecile din câte o lăţime de pânză şi o pavă. La
gât are guler îngust, iar mâneca este largă, strânsă pe aţă, cu volan sau
o brăţară. Cămăşile bătrâneşti vechi, destinate zilelor de sărbătoare, se
lucrau din pânză de lână sau borangic, ţesute cu vrâste şi alesături din
bumbac pe toată suprafaţa sau cusute cu paiete. Cele mai noi, din
pânză de bumbac, au frumoase cusături, dispuse pe umeri, marginea
mânecilor şi gura cămăşii, evidenţiind liniile de croială.
O variantă mai nouă a cămăşii bătrâneşti este cămaşa cu platcă,
care a căpătat o foarte mare dezvoltare la costumul de lucru din secolul
nostru. Ea este confecţionată din pânză de tort cu stanul din doi laţi şi
doi clini laterali sau din pânză pusă pe lăţime, o platcă dintr-o singură
bucată de pânză sau din două mai mici şi mâneca dintr-un lat şi o pavă.
Gura cămăşii este rotundă sau pătrată şi mâneca cu brăţară. Cămaşa
cu platcă are sumare ornamente, cusute pe platcă.
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Cea mai răspândită şi mai bogată în forme este cămaşa „cu
mâneca din gât”. Destinată în special costumului de sărbătoare, a fost
confecţionată până la jumătatea secolului al XIX- lea şi în vremurile
grele de război, din cânepă şi in, iar mai târziu din pânză de bumbac.
Din punct de vedere decorativ, cămăşile cu mâneca din gât se
găsesc într-o pluralitate de forme, deoarece fiecare ţărancă a căutat săşi împodobească într-un mod cât mai deosebit şi personal cămaşa,
pentru a se distinge de celelalte.
Decorul, dispus în câmpuri ornamentale, respectă o strictă
repartiţie, fiind mai dezvoltat pe părţile vizibile: mânecile şi gura cămăşii.
Cel mai interesant şi mai bogat este decorul mânecilor distribuit
în trei câmpuri ornamentale: altiţa, încreţul şi râurile.
Altiţa reprezintă decorul din partea de sus a mânecii, în formă
dreptunghiulară şi dimensiuni variabile, lucrat în întregime cu ornamente
compacte sau în registre. La cămăşile vechi altiţa este şi element de
croit. Pentru a sublinia altiţa şi a separa cele două câmpuri ornamentale
de bază ale mânecii, s-a realizat încreţul, evidenţiat prin diferite tehnici
de lucru, motive ornamentale sau culori. Cea mai mare parte din
mânecă este ocupată de râuri, acele şiraguri de ornamente cu
dispunere oblică sau dreaptă. Pe tivul mânecii sunt cusuţi colţurei,
numiţi „ţuchişori”.
Decorul de pe stani este mai simplu, repartizat în special la gura
cămăşii, dar de multe ori şi sub formă de şiruri pe piept şi spate.
Cămăşile din această zonă au decorul aerat. Se disting clar
motivele. Alegerea şi combinarea motivelor şi culorilor, ca şi realizare
câmpurilor ornamentale au determinat apariţia acelor particularităţi
individuale care fac, pe drept cuvânt, din fiecare cămaşă, un unicat.
Principiile de bază ale ornamentării sunt simetria, alternanţa şi repetiţia.
Pe cămăşi sunt cusute ansambluri de ornamente care cuprind motive
fudamentale şi complementare, înlănţuite într-un ritm de joc.
Sistemul geometric de ornamentare ilustrează, prin combinarea
liniilor drepte sau curbe şi repetarea ritmică a motivelor, elemente şi
fenomene legate de viaţă: mişcarea, munca, hrana, adăpostul dar şi
sentimente, redate în forme stilizate, printr-o impresionantă forţă de
prelucrare. Cele mai răspândite motive sunt: linia care conturează
decorul, rombul – motiv dominant, zig–zagul, pătratul triunghiul.
Motivele vegetale geometrizate redau pomul vieţii prin frunza de brad,
vrejul de viţă, frunza de trifoi sau diferite flori. Din motivele zoomorfe mai
frecvent am întâlnit coarnele, iar dintre cele astrale, luceafărul.
Geometrismul puternic al motivelor cusute pe cămăşi este determinat
atât de păstrarea tradiţiei, cât şi de tehnicile de lucru ale ornamentelor.
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Cromatica multor cămăşi femeieşti este mai sobră şi mai
discretă decât a celor din zonele mărginaşe. La realizarea decorului, cel
mai mult a fost folosit albul, culoarea curăţeniei şi nevinovăţiei, roşul,
culoarea vieţii şi a bucuriei, negrul, culoarea întunericului. Pentru încreţ,
preferinţa zonală este galbenul, verdele şi negrul. Prin armonizarea
nuanţelor s-au realizat efecte coloristice de mare rafinament artistic.
Cele mai întâlnite combinaţii de culori sunt roşu cu negru şi albastru cu
galben.
Deoarece cămăşile din zona Tazlău sunt scurte, ele se
completează cu poale, lucrate din trei lăţimi de pânză. Cămăşile vechi
aveau poalele cusute de cămaşă, iar cele mai noi, separate, se pot purta
la mai multe cămăşi. Poalele cămăşilor de sărbătoare, au cusute pe
margine, un rând de ornamente cu aceleaşi motive ca pe cămaşă,
formând un întreg armonios. Poalele purtate de femeile bătrâne sunt
simple, decorate discret cu ajur alb sau cusături sobre. Cămaşa cu
platcă are de cele mai multe ori poalele din cânepă.
Catrinţa este una din cele mai simple piese de port, formată
dintr-o ţesătură dreaptă, dreptunghiulară, de culoare închisă, cu care
femeia îşi înfăşura trupul de la brâu în jos, suprapunând capetele în faţă.
În decursul timpului, schimbă-rile înregistrate de catrinţă sunt legate
doar de îmbunătăţirea calităţii materialului şi a tehnicilor de lucru.

catrinţă de lucru
catrinţă de sărbătoare
Şi în zona Tazlău, ca în alte zone moldoveneşti putem urmări
evoluţia catrinţei. Cea mai veche catrinţă, este catrinţa neagră, ţesută
din păr de oaie, în patru iţe, purtată la lucru până în zilele noastre.
Această ţesătură de cea mai mare simplitate şi sobrietate, folosită din
cele mai vechi timpuri, este o altă dovadă a puternicului conservatorism
local.
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O formă mai evoluată este catrinţa ,,pestriţă", lucrată cu urzeală
din păr negru de oaie şi băteala din lâna în două culori: mijlocul cu negru
şi capetele cu roşu şi negru; ,,şeli di lucru, din păr, aveu pestriţul mai rar
: douî şire di roşu şî douî di negru la băleată” (Butuc Paraschiva – 84
ani).
Catrinţa neagră şi catrinţa ,,pestriţă" reprezintă variante
locale. Cea mai răspândită este catrinţa cu vrâste ce are următoarele
elemente definitorii: la mijloc dosul negru, la capete vrâste şi
pe margine bată roşie. Specific pentru catrinţele din aceasta zonă
este dosul negru îngust şi capetele vrâstate mai late. După destinaţie
şi vârstă se cunoaşte o gama foarte variată de forme, deoarece şi la
realizarea catrinţei intervine personalitatea fiecărei ţesătoare. Pentru
a fi mai rezistente, catrinţele de lucru s-au ţesut în patru iţe, din păr
de oaie. cu vrâste late de culoare roşu închis, despărţite de grupe de
vrâste înguste verzi, albe, albastre, galbene şi bata roşie de pe margine
încadrată de ,,curcubee". Ele se purtau cu colţul ridicat pentru uşurinţa
mişcărilor. Odată cu introducerea strămăturii şi mătăsii s-au inventat
tehnici noi de lucru, în scopul realizării unor catrinţe mai ornamentate şi
mai elegante. Astfel se distinge catrinţa de sărbătoare de cea de
lucru, prin ţesătura în două iţe, cu vrâste şi alesături din strămătură,
mătase, fir metalic.
Interesant
este
rolul
catrinţei
în
cromatica
costumului femeiesc de sărbătoare din zona Tazlău, acela de a
înviora şi compensa sobritatea cămăşilor.
Şi în cadrul catrinţelor de sărbătoare putem distinge unele
particularităţi microzonale. În satul Tazlău la sărbători, se purtau
catrinţele din strămătură cu capetele roşii, străbătute de vrâste foarte
înguste, numite ,,brăduţi", realizate din fire răsucite de lâna verde,
galbenă şi albastră. Aceasta catrinţă se distinge prin calitatea
materialului, măiestria execuţiei şi cromatica plăcută.
O altă variantă, de asemenea fără ecou, a fost fota din catifea,
cusută cu paiete. Ceea ce s-a impus de la sfârşitul secolului al XlX-lea
a fost fusta creaţă, răspândită în zona Tazlău. Ea este o influenţă a
modei orăşeneşti, adaptată însă la condiţiile satului, fiind confecţionată
dintr-o ţesătură de casă în cinci iţe, sau în ,,ozoare", cu urzeală din
bumbac şi băteala din lână. Fustele se confecţionau din patru laţi de
ţesătură încreţiţi în partea de sus pe cordon, iar la poale aveau o bandă
de catifea neagră, sau dungi colorate din mătase. Pentru a fi mai
frumoase se făceau foarte largi şi se împodobeau cu volane cu ,,droturi".
Fustele au marcat la început diferenţieri sociale, fiind folosite
concomitent cu catrinţele pe care treptat le înlocuiesc, în special la
costumul de sărbătoare din comunele.
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Dar catrinţa rămâne piesa de port specifică şi cea mai răspândită
pentru costumul tradiţional femeiesc din zona Tazlău.

Cingătorile au fost probabil primele elemente de vestimentaţie,
de care erau atârnate uneltele. Acest fapt este confirmat de numeroase
reprezentări de brâie şi centuri de pe figurinele neolitice, descoperite în
zona Neamţ. De asemenea, pe metopele marilor monumente istorice
de la Adam Clisi si Columna lui Traian, femeile dace purtau mai jos de
talie un brâu împletit. Originea atât de îndepărtată a cingătorilor şi
continuitatea folosirii lor până în zilele noastre, demonstrează
importantul rol practic pe care-1 aveau, la acesta adăugându-se şi
funcţia decorativă.
Cingătorile au fost purtate de femei şi de bărbaţi, pentru a fixa
îmbrăcămintea de trup. Cele femeieşti sunt mai ornamentate decât cele
bărbăteşti, care însă se prezintă în mai multe tipuri şi variante.
Cingătorile de la costumul popular femeiesc din zona Tazlău sunt în
exclusivitate ţesute, împărţindu-se în doua grupe : brâiele, pentru
fixarea cămăşilor si bârneţele, pentru susţinerea catrinţelor.
Brâul este o ţesătură lungă de circa doi metri, cu o lăţime între 8
şi 12 cm, care se înfăşoară de două-trei ori pe după mijloc. Brâiele vechi
erau simple, ţesute în patru iţe din lână în culori naturale, albe sau
negre. Începând din secolul al XlX-lea apar brâiele colorate, în roşu sau
verde, apoi brâiele cu vrâste policrome şi mai târziu cele cu vrâste şi
alesături frumoase, realizate cu multă artă.
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Brâiele femeieşti aveau caractere diferite în funcţie de destinaţia
costumului şi de vârsta purtătoarei. La costumul de lucru se punea brâul
din păr de oaie, cu vrâste, iar la cel de sărbătoare brâul din strămătură
cu fir metalic, în doua iţe sau nividit, cu vrâste şi alesături geometrice
sau florale, într-o cromatică mai vie, dominând roşul, verdele, albastrul,
galbenul şi cu frânghii lungi la capete.

Ornamentele şi cromatica brâielor femeieşti urmăreşte adeseori
decorul de pe catrinţe, astfel că, şi în acest domeniu, putem urmări
formarea unor particularităţi microzonale. In zona Tazlău s-au ţesut
brâie roşii din lâna cu grupe de vrâste verticale, în brăduţi, ridicate cu
speteaza, de culoare galbenă, verde şi albastră.
Bârneţele sunt mai lungi, de circa trei metri şi mai înguste, între
3 şi 5 cm şi au un pronunţat rol decorativ. De obicei, s-au ţesut din păr
de oaie cu ornamentele realizate în iţături, încadrate de vrâstuţe şi
zimţişori pe margine. Dintre motivele cele mai frecvente întâlnite pe
bârneţele dinzona Tazlău, menţionez: romburelele, zig-zagul, cârligele,
,,prescurici", ,,coaste", ,,oshiul şi crucea", iar cromatica dominant este
negru, roşu, verde, portocaliu şi alb.
Astfel, cingătorile femeieşti, foarte unitare ca morfologie şi chiar
tehnică de execuţie, prin multitudinea modurilor de combinare a
motivelor ornamentale şi a culorilor, şi-au depăşit funcţia utilitară,
devenind adevărate elemente de podoabă.
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Îmbrăcămintea groasă şi încălţămintea femeilor din zona
Tazlău a înregistrat cele mai radicale transformări.
Tipurile vechi de haine groase, cu morfologie arhaică,
reprezentate prin sumane, au fost treptat înlocuite în ultimul secol în
portul popular femeiesc cu piese de influenţă orăşenească. Se remarcă,
în special, evoluţia morfologică a acestor piese, prin părăsirea croitului
simplu care urmărea firul drept al ţesăturii şi adoptarea unei croieli mai
complicate, care necesită specializare meşteşugărească. De
asemenea, s-au produs schimbări şi în privinţa materialelor din care se
confecţionau hainele groase, prin introducerea ţesăturilor cumpărate de
la târg, deşi s-a continuat în mare parte şi folosirea tradiţionalului şiac,
ţesut în casă.
Femeile au purtat sumănele din pănură, dată la piuă, cu clini sau
falduri de culoare închisă, cu ornamente sumare din sarad pe margine.
Îndeosebi prin schimbarea morfologiei mânecilor, sumanele
femeieşti se transformă în polci sau polcuţe, cele mai răspândite haine
de iarnă ale femeilor din această zonă din ultimul veac. Polca este
confecţionată din ,,suman", în culori închise, lungă până la genunchi,
căptuşită cu pânză şi uneori cu guler din blană de miel, semănând cu
surtucele bărbăteşti. Polcile se făceau cu clini mulţi sau cu falduri la
spate.
Altă haină groasă purtată în anotimpul răcoros era ilicul, lucrat
din stofă neagră de fabrică, căptuşit cu pânză, între care se punea un
strat de lâna şi toate erau cusute în pătrăţele, realizându-se o
îmbrăcăminte călduroasă folosită la lucru.
În zilele de sărbătoare se purta caţaveica, făcută din catifea
neagră, căptuşită cu blană de vulpe, reprezentând o piesă de port
elegantă, specific mai ales portului femeiesc: “caţaveişile vechi erau
făcuţi din şiac subţâri, bătut la piuî, cafeniu închis, boit in coajî di nucî,
cu creţî la spati şî sî cosa şî un rând douî di sarad" (Butuc Paraschiva –
84 ani).
Polca, ilicul şi caţaveica au fost la modă doar câteva decenii,
deoarece după al doilea război mondial aceste piese de port de influenţă
orăşenească, dar lucrate în sat, sunt înlocuite cu piesele fabricate în
serie care introduc acea uniformitate caracteristică.
Încălţămintea femeilor din această zonă înregistrează
schimbări şi mai profunde. Opinca tradiţională şi specifică portului
popular este înlocuită cu încălţămintea de provenienţă orăşenească,
încă din secolul trecut.
Prin simplitatea lor, opincile reprezintă cele mai arhaice forme de
încălţăminte ajunse la noi prin puterea tradiţiei. In zona Tazlău, s-a
purtat opinca din piele de vită sau de porc, îngurzită peste muchie şi
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prinsă de picior cu nojiţe din păr de oaie, răsucit cu ,,buzduganul" sau
din fâşii din piele. Femeile purtau iarna în picioare călţuni albi, împletiţi
din lână, ,,cioareci" sau ,,iţăruşi" până la genunchi, obiele albe din
suman, peste care încălţau opincile. Acest tip de încălţăminte, foarte
uşor şi foarte practic s-a păstrat până nu de mult la costumul de lucru,
fiind înlocuit la costumul de sărbătoare cu încălţămintea de tip
orăşenesc, comandată la atelierele de cismărie din Târgu Neamţ şi
Piatra Neamţ, reprezentată prin ciuboţele lungi din piele neagră, roşie
sau galbenă, cu bunghi, dar şi ghete,
pantofi etc.
Dar încălţămintea caracteristică
pentru costumul popular tradiţional
rămâne opinca.
Costumul popular femeiesc din
zona Tazlău este sărac în podoabe,
deoarece înseşi piesele de port aveau
rol de podoabă. Doar fetele îşi puneau
la sărbători flori şi panglici în păr,
şiraguri lungi de ,,hurmuz" la gât, cercei
şi inele din metal. Cea mai importanta
piesa de podoaba a fost pieptarul sau
bonda înflorată, realizate cu multă
măiestrie şi talent.
Traista, deşi nu este o
componentă propriu-zisă a costumului
popular, este socotită totuşi piesa de
port, întrebuinţată zilnic, atât de femei
cât şi de bărbaţi. Folosită la transportul
diferitelor produse, din cele mai vechi
timpuri şi până azi, ea are forma unui
sac de dimensiuni variabile, cu baieră
pentru agăţat. Traista se face dintr-o ţesătură din lână, specială, care se
îndoaie la mijloc şi se coase pe laturi. Ca şi la celelalte piese de port, se
disting traistele pentru cărat, mai mari, ţesute în patru iţe şi date la piuă,
cu vrâste colorate sau pătrăţele şi traistele de sold, mai mici, lucrate cu
multă atenţie, prezentând caracteristici decorative din această zonă.
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Portul bărbătesc
Costumul popular bărbătesc este mai uniform şi mai sobru decât
cel femeiesc şi mult mai conservator. Caracteristica lui principală o
constituie păstrarea formelor străvechi pentru toate componentele sale:
căciula, cămeşoiul şi cămaşa cu fustă, iţarii creţi, cingătorile cu ţinte,
sumanul, opincile, purtate şi azi aproape în aceleaşi forme ca pe timpul
dacilor. Micile diferenţieri existente în costumul popular bărbătesc ţin
mai mult de vârstă şi destinaţie.
Interesante sunt costumele purtate la diferite ocazii. Când
mergeau în peţit ,, ... uni purtau pe cap o căciulă de miel negru, alţii o
pălărie cu marginea largă - şi toţi aveau câte o pană de păun în chip de
cocardă. Erau înarmaţi cu un ciomag lung, în vârful căruia era legat un
smoc de flori. Cămaşa le atârna peste iţari, iar mijlocul le era încins cu
o curea lată de piele, împodobită cu bumbi de aramă. Unii aveau opinci,
legate cu aţe de lână, peste obielele ce le acopereau picioarele” (Minciu
Neculai – 52 ani).
Portul bărbaţilor se distinge prin albul elementelor de bază
menţinut chiar şi la costumul de lucru, fapt ce dovedeşte grija ţăranului
român pentru curăţenie.
Unele îndeletniciri au determinat formarea unor piese
caracteristice: gluga ciobănească, geanta de vânător.
Acoperitorile de cap pentru bărbaţi sunt reprezentate prin două
tipuri: căciula şi pălăria. Cea mai veche formă este ,,comănacul", o
cuşmă ţuguiată împletită din lână cu cârligul, de origine dacică, purtată
doar de ciobanii bătrâni. Căciulile sunt confecţionate din blană de miel
neagră sau albă, iar cele mai noi sunt brumării, înalte, cu vârful îndoit
într-o parte. Vara, bărbaţii purtau pălării cu boruri mari, negre, maron
sau verzi, lucrate în atelierele specializate de la târg sau fabricate.
Băieţii puneau la pălărie flori, pene, burneţi, canaci.
Cămaşa bărbătească este o piesă definitorie a costumului
popular. In zona Tazlău se găsesc două tipuri: cămeşoiul şi cămaşa cu
fustă.
Cămeşoiul sau cămaşa bătrânească, prin însuşi numele lui arată
că este o cămaşă lungă, până la genunchi şi folosită mai mult de către
bătrâni. Ea are stanul lucrat dintr-o bucată de pânză de cânepă, lână
sau bumbac, lungă de circa doi metri, despicată la piept şi lărgită cu doi
clini laterali drepţi sau evazaţi, formaţi din câte o jumătate de lat de
pânză. Mâneca largă formată dintr-o lăţime de pânză şi o pavă pătrată
la subraţ, este prinsă de stani, iar gulerul îngust pe gât se încheie cu
năsturei. Pentru a fi mai rezistentă, partea de sus a umerilor este
întotdeauna dublată. De obicei, cămeşoiul din cânepă este folosit la
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muncă, fiind nedecorat sau cu puţine motive geometrice cusute pe guler
şi mânecă, cu lâna sau cu arniciu negru şi roşu.
Dar cămaşa bătrânească am întâlnit-o şi la costumul de
sărbătoare, când decorul căpăta proporţii mai mari, când repartizat pe
liniile de croit: la gura cămăşii şi guler, pe umeri, pe marginea
mânecilor şi la poale. În zona Tazlău, bătrânii au purtat acest tip de
cămaşă cu ornamente discrete, cu ajur alb sau cusături sobre. De
obicei, sub cămaşa de sărbătoare cu mâneca largă, se purta o altă
cămaşă cu mâneca strânsă pe brăţară. Un caz interesant îl prezintă
cămeşoiul de sărbătoare împodobit foarte frumos cu ornamente
geometrizate, cusute cu arnici şi mărgele negre şi cu mâneci duble; cea
de dedesubt cu brăţară, cusută cu acelaşi decor, ca şi mâneca largă de
deasupra. Această cămaşă a găsit soluţia de a exclude cea de a doua
cămaşă. În scopul îmbogăţirii cămăşii bătrâneşti, s-a trecut încă din
vechime la împărţirea ei în două piese: cămaşa propriu-zisă cu aceeaşi
morfologie, doar mai scurtă şi fusta separată, largă, bogată în pânză dar
şi în ornamente. Astfel cămaşa cu fustă, purtată şi de daci, capătă cea
mai mare răspândire la costumul bărbătesc de sărbătoare din zona
Tazlău, fiind şi cea mai realizată din punct de vedere artistic. Ca şi la
cămăşile femeieşti, decorul este dispus în registre, şi compus din
sisteme ornamentale, între care motivele abstracte sunt dominante, fiind
executate cu multă pricepere într-o cromatică sobră: negru, sau
combinaţie de negru cu galben, maron cu verde, albastru cu galben şi
cu mărgele închise la culoare. 0 caracteristică principală a cămăşilor
bărbăteşti din această zonă este larga folosire a ajurului alb, ceea ce le
oferă distincţie şi rafinament.
Cămaşa cu fustă, numită şi naţională, era purtată mai mult de
tineri. Cămaşa de mire se făcea din pânză de borangic cu vrâste din
bumbac. Fusta era lucrată din cinci sau şase lăţimi de pânză, cu o
lungime de 50 de centimetri.
Cămaşa cu platcă, apărută mai recent, folosită în special la lucru,
este lungă, până deasupra genunchiului, confecţionată din pânză de
cânepă de trei sau patru lăţimi, prinse de platcă cu plii mici, cu guler
îngust pe lângă gât şi mâneca cu brăţară. Dar această variantă se
întâlnea şi la costumul de sărbătoare, când era mai scurtă şi se
completa cu fustă.
Aşadar. în cadrul cămăşilor bărbăteşti se deosebesc cele două
tipuri care corespund anumitor vârste: cămeşoiul pentru bătrâni şi
cămaşa cu fustă pentru tineri, iar după destinaţie se disting cămăşile de
lucru de cele de sărbătoare prin calitatea materialului şi proporţia
decorului.
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Iţarii reprezintă îmbrăcămintea specifică pentru bărbaţi, de mare
simplitate şi vechime. Două bucăţi de postav formează cracii, iar pava
păstrată îi uneşte în partea de sus, alcătuind turul. O sfoară se trece prin
îndoitura de sus a cracilor, care rămân separaţi. Lungimea lor variază
între 1—2 m, după destinaţie şi bunul plac al purtătorului. Iţarii de lucru
au lungimea obişnuită, fiind confecţionaţi dintr-o ţesătură subţire, albă,
în patru iţe, din cânepă, in sau păr
de oaie.
Iţarii de sărbătoare erau
lungi, lucraţi din postav fin din
lână ţigaie, strâmtaţi în partea de
jos
prin
suprapunerea
materialului, din care cauză se
îmbrăcau foarte greu, dar se
realiza o încreţeală decorativă.
,,Cu cât ierau măi creţî iţarii, cu
atât iera luxul măi mari" . Astfel de
iţari purtau numai tinerii. Bătrânii
îmbrăcau iţari drepţi şi largi.
Iţarii care au rezistat în
costumul popular bărbătesc timp
de milenii, au fost treptat înlocuiţi
cu pantalonii, la început din
acelaşi material, doar cu o
morfologie mai complicată, pentru
că după al doilea război mondial
să se confecţioneze din stofă
fabricată. Se pot vedea şi astăzi
bătrâni îmbrăcaţi cu iţari albi,
mărturie
a
aceluiaşi
conservatorism
puternic
manifestat de locuitorii din
această zonă.
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Cingătorile specifice
costumului popular bărbătesc
sunt brâiele, bârneţele şi
curelele. Brâiele sunt mai late
(10—30 cm) şi mai lungi (peste
2m) decât cele femeieşti, fiind
ţesute din păr de oaie în patru
iţe, cu vrâste orizontale sau
verticale, cu roşu, negru, alb.
verde şi galben şi cu franjuri la
capete. Ele se purtau peste
cămaşă şi se fixau cu bârneţe
sau curele. La costumele
bărbăteşti cel mai frecvent
erau folosite bârneţele tricolor.
Ca influenţă a Podişului
Moldovenesc se observă
prezenţa betelor cu mărgele
pe margine, cu alesături sau
cusături geometrice în culori
vii.
Cingătorile de lungimea
taliei se lucrau din piele de vita
cu ornamentele ştanţate sau
ţesute cu fâşii din piele, diferit
colorate în motive fitomorfe,
zoomorfe sau abstracte, aduse
din Transilvania, sau cusute cu
mărgele pe pânză şi aplicate pe
piele de influenţă bucovineană, sau curelele cu ţinte originale şi
specifice acestei zone.

Curelele late din piele erau folosite la muncile grele de către
lucrătorii, de la pădure, ciobanii şi alţii. Curelele cu aplicaţii metalice sunt
înguste şi lungi, sau mai late şi pe măsura taliei. Ţintele de cositor
atestate din vremea dacilor, dovedesc deosebita atenţie ce o dădeau
strămoşii noştri împodobirii elementelor de port. Ele au în exclusivitate
rol decorativ şi sunt turnate în tipare speciale scobite în piatră, în diferite
motive: steluţa, rozeta, pătratul, crucea. Şi astfel, simpla curea capătă
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ceva din căldura cositorului topit, dobândind valoare artistică. După
războaie s-au fixat pe curele, în loc de ţinte, bunghi din alamă.

Flăcăii ,,aveu cureluşi cu chimir, la cari ave atârnati multi margeli
şi prisneli, la bairili pungii" .
Astăzi curelele cu ţinte sunt purtate de ciobani sau de tineri în
cadrul obiceiurilor de iarna, atât de bogate şi frumoase in zona Tazlău.
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Hainele groase din costumul popular bărbătesc sunt: gluga,
sumanul, vesta, minteanul, surtucul, vestonul, antireul si altele.
Gluga este o piesă străveche, confecţionată dintr-o singură
lăţime de pănură albă, îndoită şi cusută la capătul de sus. Purtată în
vechime şi de femei şi de bărbaţi, gluga rămâne în secolul nostru în
exclusivitate piesă ciobănească. Ţesătura din care se face gluga, este
realizată special în acest scop, din lână albă, în patru iţe şi dată la piuă.
Ea este ornamentată cu o vrâstă neagră, ţesută la poale şi cu franjuri,
iar pe gluguş sunt cusute motive în coarne de berbec sau cruce, din
sarad negru. In faţă se leagă cu două curele din piele. Mulţi ciobani din
zona Tazlău mai poartă şi acum gluga, deoarece este o piesă foarte
practică şi uşor de îmbrăcat pe timp ploios, iar când se înseninează este
transformată în traistă.
Sumanul, purtat în această zonă în ultimul secol numai de
bărbaţi, este o piesă tradiţională portului moldovenesc, lucrat din
pănură, în culori şi dimensiuni diferite şi păstrând morfologia arhaică. In
zona noastră sumanele erau făcute mai mult de femei, care executau
toate fazele de lucru: torsul lânei, ţesutul, bătutul la piuă, cusutul şi
sărăduitul. Condiţiile naturale şi economice, respectiv apele repezi şi
păstoritul dezvoltat, au determinat o puternică înflorire a acestui
meşteşug. Sumănarii sunt renumiţi atât pentru calităţile ţesăturii cât şi
pentru măiestria confecţionării sumanelor.
Sumanele sunt lungi sau scurte, cernite sau lăi, simple sau
sărăduite, după vârstă şi destinaţie. Ele se lucrau cu clini la poale, cu o
pavă mare la subraţ şi guler îngust - la exemplarele mai vechi — şi cu
guler mare la cele noi, respectând în rest aceeaşi morfologie ca la
cămăşile bătrâneşti. Sumanul era purtat în zilele răcoroase şi iarna,
peste cojoc. La lucru se foloseau, în special, sumanele lăi, mai scurte şi
puţin decorate. Cele de sărbătoare se realizau din pănură cafenie de
,,noaten", cusute cu sarad negru, dispus în benzi în formă de ,,zgărdiţe",
repartizate pe liniile de îmbinare a părţilor, pe margini şi pe guler. Uneori
la marginea mânecilor şi la guler se aplica postav roşu sau verde şi
canaci la subraţ.
Din aceeaşi ţesătură se confecţionau şi alte piese : surtucul, cu
guler din blană de miel, laibărul, vestonul, vesta pentru băieţi şi
minteanul.
Influenţa oraşului este slabă în domeniul îmbrăcămintei groase
pentru bărbaţi: antireul din stofă de târg şi blăniţă căptuşită cu blană de
oaie.
Încălţămintea tradiţională bărbătească a fost opinca,
asemănătoare cu cea femeiască şi care a fost înlocuită în ultimul timp
cu ciubotele lungi din piele, cismele din cauciuc, bocancii şi pantofii.
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Opinci bărbăteşti

Traistele purtate de bărbaţi erau la fel cu cele ale femeilor.
Specifice sunt doar genţile de vânătoare cu găitan din piele şi curea, cu
lăbuţe de capră, şi pungile din piele de berbec, pentru bani sau tutun.
Năfrămile erau puse la brâu în zilele de sărbătoare şi la ocazii,
având interesante roluri simbolice. Ele erau făcute din pânză de bumbac
de formă pătrată cu ornamente pe margine sau pe toată suprafaţa,
realizate cu lână, paiete şi arniciu, în motive abstracte, florale, zoomorfe
şi în culori armonioase. Fetele lucrau cu multă grijă năfrămile pe care le
ofereau logodnicilor, sau, după spusele lui J.A. Vaillant, şi nuntaşilor :
„... un taler încărcat cu batiste brodate cu fir auriu şi lână, făcu ocolul
mesei. E un dar. Insă fiecare pune în taler pentru batista care şi-o alege,
cât îl lasă inima şi punga".
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LA TUPILAȚI. ȘEZĂTORILE DE ALTĂDATĂ1 6
Comuna Tupilați are în componența sa patru localități (sate):
Tupilați, Arămoaia, Totoiești, Hanul – Ancuței. Această componență i-a
revenit dupa reforma administrativă din anul 1950. Până atunci, comuna
Tupilați era formată numai din satul Tupilați.
Cea mai veche atestare despre existența satului Tupilați, o aflăm
dintr-o veche adnotare, pe o carte veche, daruită în anul 1676 schitului
"Trei călugări" și formulată astfel: "Eu, vel, Comis Nicolae Catargi și cu
giupaneasa mea Catrina, aforisesc acest ceaslov bisericii din deal de la
Tupilați, fiind pribeag în Polonia (Liov) 1676, de răzmerița turcilor...
Numele comunei se trage de la poziția ascunsă a satului, între coline,
păduri și munți și ca în lupta eroică cu turcii a lui Ștefan cel Mare de la
Valea Alba - Războieni, și-a aranjat străjerii, fiind ascunși tupilați între
dealuri.
Satul Arămoaia are cea mai veche atestare, fiind trecut pe o
hartă strategică încă de pe timpul domniei lui Ștefan cel Mare, însă cea
mai veche atestare a satului este din vremea domniei lui Alexandru cel
Bun, domnul Moldovei, care în 1414 daruiește boierului Crăciun
Belcescu și fiilor săi Petru si Ioan, "satul de la Valea Albă și casa
Belcești". Din hotarul moșiei boierului, către nord, se ridică pământul,
formând un deal cuprins în moșia Negoteștilor și căruia astăzi i se spune
Negulici. Acest deal este stăpânit de boierul Negotesc, care locuia în
vâlcelele ce se aflau în partea dinspre nord-est a dealului, unde și
câteva familii de catolici iși construiesc case pe langă curte.
Despre satul Totoiești știrile sunt de asemenea puține. În 1803,
dupa o statistică intocmită de Spiru Haret, denumirea satului Totoiești
ar avea două surse: pe de o parte numele unui oarecare Totoiescu,
întemeietor al acestei așezări, pe de alta parte spune o legenda din
timpul lui Ștefan cel Mare, care ne relatează că atunci când unul dintre
oșteni, rănit, a fost ajuns din urmă de cei care acopereau retragerea, a
fost întrebat: "Tot tu ești? "; și acest oștean ar fi rămas pe acele locuri
întemeind o așezare. Numele satului Totoiești este pomenit și în
"Descrierea Moldovei" de Dimitrie Cantemir, ca unul din cele mai vechi
nume moldovenești.
Valea Moldovei, unde se află și comuna Tupilați, a exercitat întotdeauna
o vie atracție asupra celor aflați în trecere prin comună, peisajul este de

RONICĂ LEONTE – Biblioteca comunală ”Mihail Sadoveanu”
Tupilați
16
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o frumusețe unică, se adaptează perfect în ciclul anotimpurilor,
îmbinarea armonioasă a formelor de relief creează impresia unui microținut, având o deschidere largă spre sud, privind lumina de pe valea
largă a râului Moldova. Pe timpul lui Ștefan cel Mare, comuna Tupilați
reprezenta Cetatea de tranzit între Cetatea Romanului și Cetatea
Neamțului, iar oștirile puteau trece apa Moldovei pe podul de la Tupilați.
Râul Moldova, care tranversează comuna pe o distanță de 2,05 km, este
plin de legende. Pe teritoriul comunei a fost construit Hanul Ancuței și
un schit monahicesc denumit ,,Trei Calugari”, ceea ce demonstrează un
circuit material și cultural permanent rodnic. Schitul în decursul anilor a
fost mutat, dar în jurul lui a existat o așezare stabilă extinsă cu timpul
până în Valea Moldovei. Într un fost parc din marginea apuseană a
satului Tupilați se înalță construcția de zid a bisericii ,,Sfintii voievozi”,
ctitorită de Ștefan C.Catargi la 1811, în care la răsărit, sub fereastra
altarului, se află mormântul lui Ștefan Catargi, mare logofat al Moldovei.
În imediata apropiere a bisericii, făcând parte din același ansamblu
arhictectural, se află conacul Catargi. Biserica "Sf. Voievozi" din Tupilați
a fost construită în anul 1811 de boierul Ștefan Catargiu în partea de
vest a domeniului Catargiu, în apropierea curții boierești. Lăcașul de cult
a fost folosit, o lungă perioadă, ca biserică de conac a familiei Catargiu.
Din punct de vedere arhitectonic, biserica are formă de cruce, cu
absidele laterale de formă dreptunghiulară, având colțurile ușor rotunjite
și cu absida altarului semicirculară. Deasupra pronaosului se află un
turn-clopotniță. Edificiul este înconjurat, la partea superioară, de un brâu
zimțat.
Catapeteasma lăcașului de cult este pictată în secolul al XIX-lea,
în stil neobizantin. Picturile icoanelor de pe catapeteasmă prezintă
asemănări cu pictura unui epitaf executat de Dimitrie Zugravul în 1842.
Lângă biserică, sub fereastra altarului, se află mormântul lui Ștefan
Catargiu, ctitorul bisericii, mare logofăt al Moldovei, decedat la 2
septembrie 1866. Piatra sa funerară este din marmură; ea are un chenar
cu frunze de iederă, iar la partea superioară se află blazonul familiei
Catargi, reprezentată pe un scut. Pe piatra sa funerară este următoarea
inscripție: "Aice odihnește Ștefan Constantin Catargi, logofet mare a
Moldovei, născut la 19 (?) iunie 1789, sevîrșit din viață la 2 sebtembrie
1866".
Ştefan Catargiu (n. 1789 - d. 2 septembrie 1866) a fost un boier
moldovean, care a îndeplinit funcţia de membru al Căimăcămiei de Trei
din Principatul Moldovei (1857 - 20 octombrie 1858). Ştefan Catargiu
era proprietarul moşiei de la Tupilaţi (astăzi în judeţul Neamţ). În anul
1819, vornicul Ştefan Catargiu, a obţinut printr-un hrisov dreptul de a
înfiinţa târguri şi iarmaroace, aici construindu-se Hanul Ancuţei, care va
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servi şi ca staţie de poştă. În anul 1838 era vornic, în 1843 era Ministru
al Dreptăţii (mare logofăt), dovedindu-se un boier loial domnitorului
Mihail Sturdza. În anul 1857, devenise un membru foarte activ al ideii
de unire. În perioada 1857 - 20 octombrie 1858, Ştefan Catargiu a fost
membru al Căimăcămiei de Trei (alături de Anastasie Panu şi Vasile
Sturdza), care administra Moldova. În timpul căimăcămiei a urmărit
scopuri ascunse şi nepatriotice, dar a întâmpinat rezistenţa viguroasă a
celorlalţi doi membri ai camăicămiei de trei, care i-au zadărnicit
planurile. S-a retras din căimăcămie la 20 octombrie 1858, fiind înlocuit
de I. A. Cantacuzino. A încetat din viaţă la data de 2 septembrie 1866 şi
a fost înmormântat în curtea Bisericii din satul Tupilaţi.

Lângă Hanul Ancuței, mai precis între acesta și apa Moldovei,
se află un teren plan, parcă anume făcut pentru târg, pentru expoziție
de mărfuri, târg de animale, loc pentru încercarea capacității lor de
tracțiune sau iuțeală... Iarmarocul din Tupilați era vestit, el atragând o
mare masă de oameni. Aici, după costumele lor, se observă clar
întâlnirea oamenilor din zonele cele mai diferite. Între scenele
memorabile consumate lângă legendarul han este și acea legată de
persoana lui Vasile Alecsandri, care-și avea moșia nu departe, la
Mircești. Poetul a venit la marele propietar Lascăr Catargiu, intervenind
ca la iarmarocul de pe moșia Tupilaților să nu se mai vândă robi. Piața
robilor se afla lângă piața vitelor. Pentru a-l îndupleca, Alecsandri i-a
daruit in schimb o bună parte din lunca Moldovei, care și astăzi poartă
numele de ”șesul lui Alecsandri”.
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În timpuri mai vechi, în special pînă in anul 1950, tinerii din Tupilați
aveau multe posibilități să-și petreacă timpul liber. În primul rînd, erau
șezătorile care se organizau, de obicei, iarna. Pentru șezătoare, mai
multe fete din sat se adunau la o casă, unde brodau, croșetau, coseau.
Erau invitați și muzicanți, plătiți din banii fetelor. Masa era pe seama
gazdei. Pe la miezul nopții veneau și flăcăii. Ei erau așezați la masă, iar
după aceasta dansau, cântau, povesteau diverse pătăranii și întîmplări
hazlii din viața lor. Fetele care nu aveau pereche plecau acasă mai
devreme, iare celelalte dansau pînă dimineață. La șezători, sătenii se
ajutau unii pe alții: azi torceau la unul, mâine la altul. Flăcăii care veneau
la șezătoare ajutau la depănat. Dacă participai la șezătoare, trebuia

neapărat să relatezi o poveste sau o pătăranie cât mai hazlie. Era o
veselie nemaipomenită: se păcăleau unul pe altul ca să nu adoarmă.
Dacă era veselie, somnul trecea pe lîngă ei. Cînd se zorea, stăteau la
masă, mîncau mălai, boabe de porumb fiert, cartofi. Iar cînd vroiau să
plece, erau serviți cu 2-3 pahare de vin ca să mai rămână. La Tupilați
se ține la datina strămoșească. Alături de tradiția șezătorilor, aici se mai
cântă și melodiile de altădată, se aud doinele din fluier, se mai joacă
precum odinioară și se spun vorbe frumoase, pline de tâlc. La
sărbătorile de iarnă, se fac auzite sunetele de zurgălăi, iar tradițiile de
vară sunt păstrate cu sfințenie. În muzeul sătesc din Tupilați, vizitatorii
pot admira furca de tors la care torcea bunica sau costumele populare
cu care se îmbrăcau sătenii, la sărbători. Lângă laiță stau opincile și
sumanul, iar lângă vârtelniță, în covățică, doarme un prunc. Alături,
stativele așteaptă să înceapă lucrul.
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Pentru locuitorii comunei, conservarea și promovarea obiceiurilor și
tradițiilor locale, precum și familiarizarea copiilor și tinerilor cu cele mai
importante evenimente din viața satului reprezintă rețeta păstrării
identității naționale.
După Lăsatul Secului de Crăciun, începea sezonul șezătorilor.
Era singura adunare în care se veseleau oamenii în Postul Crăciunului.
Șezătorile erau organizate in serile zilelor lucrătoare, la una sau mai
multe case. În zilele de sarbatoare sau duminica, nu se faceau sezatori.
Aceste șezători puteau să aibă și un caracter de întrajutorare, dacă
ținem seama că femeile se ajutau între ele la torsul lânii. Se mâncau
boabe de porumb fiert, nuci, fructe uscate și alune. În vechime oamenii
erau de omenie, nu stăteau pe gânduri când era vorba să ajute pe
cineva. Locul desfășurării era anunțat din timp. Principalele preocupări
în Postul Crăciunului erau torsul si țesutul. Însă, nu trebuie să uităm că
în cadrul acestora se comentau evenimentele cele mai importante din
viața satului, se cânta, se rosteau proverbe și se învățau colindele
pentru Crăciun. Era locul în care învățai ce este potrivit firii si ce nu e
bine să faci.

Dacă șezătoarea avea ca scop întrajutorarea, se torcea lână
persoanei care le găzduia. În cazul în care era un prilej de întrunire
comunitară, fiecare persoană își aducea de acasă lână pentru tors.
Fetele tinere erau insoțite la șezătoare de mamă sau de bunică. În
cadrul șezătorilor, niciodată nu coseau cămăși. Acest lucru era făcut de
fiecare persoană în propria casă. Flăcăii mergeau pe la casele în care
aveau loc șezătorile, însoțiți de muzicanți. Când aceștia intrau în aceste
case, munca era abandonată. Se juca, iar pentru fetele tinere era locul
unde învățau pașii de joc.
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BISERICA SF. IOAN DIN VÂNĂTORI-NEAMȚ PRIDVOR AL MĂNĂSTIRILOR
NEMȚENE17
Ţinutul Neamţului, străjuit la miazănoapte de Culmea Pleşului şi
Ozana cea frumos curgătoare şi limpede ca cristalul18 la sud de Valea
Tazlăului, la răsărit de Valea Moldovei şi la apus de Ceahlău, este un
pământ binecuvântat de Dumnezeu atât prin peisajul de excepţie, cât
mai ales prin numeroasele lăcaşuri de cult şi prin tradiţionala civilizaţie
a lemnului (de la celebrii plutaşi la cioplitorii în lemn şi în piatră, la lucrul
în piele sau la picturile pe lemn).
Acest tărâm ce se leagă între vis şi realitate e mai mult un loc de
poveste decât unul situat pe hartă. Vizitatorul prins în vraja lui rămâne
fermecat de verdele crud al primăverii, dar mai ales de oamenii acestor
locuri care n-ar fi rezistat atâtor frământări istorice fără Dumnezeu, fără
Biserica pe care o au în suflet şi în cuget. Aici pare că şi aerul e plin de
mireasma rugăciunilor.
Ţinut unic în felul său, Neamţul are o istorie aparte. Numeroşi
domnitori şi mari boieri au înălţat aici fortificaţii și au ctitorit lăcaşuri de
rugăciune care au devenit nuclee de cultură naţională de-a lungul
timpului.
Făcând referire la comuna Vânători-Neamț se poate ușor afirma
că puține locuri în ţară sunt binecuvântate cu atâta încărcătură
duhovnicească. Oriunde îţi îndrepţi paşii, simţi că te afli pe urmele unor
personalităţi ca Varlaam, Dosoftei, Paisie...
Într-o vreme în care limba română abia pătrunde în pisanii de
biserici, în epitafe domneşti sau în zapise, mitropolitul Moldovei Varlaam
tipărește în 1643 „Cazania”, primită şi păstrată cu înţelegere şi iubire în
toate ţinuturile româneşti aşa cum remarcă N. Iorga19. Referindu-se la
rolul lui Varlaam în fundamentarea limbii noastre literare, Mihai
Eminescu afirmă că aceasta a creat limba literară, a sfinţit-o, a ridicat-o
la rangul unei limbi hieratice şi de stat20, făcând ca limba noastră să fie
aceeaşi, nedespărţită în palat, în colibă şi în toată românimea21

17

MARIA COȘOFREȚ, Biblioteca „Arhimandrit Chiriac Neculau”Vânători Neamț
18 Ion Creangă, Amintiri

din copilărie, Ed. Ager, Bucureşti, 2002, p.124.
Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, Tipografia Neamul Românesc, Vălenii de
Munte, 1908, p.320.
20 Mihai Eminescu, Opere, vol. XII, București, 1985, p.363.
21 Mihai Eminescu, Despre cultură şi artă, București, 1970, p.218.
19 Nicolae
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Mănăstirile de pe teritoriul comunei Vânători-Neamţ
Comuna Vânători-Neamţ a fost din timpuri străvechi
binecuvântată de Dumnezeu cu distinse lăcaşuri de închinare.
Nenumăraţi sihaştri şi-au făurit drumul spre veşnicie în aceste locuri,
secole de-a rândul. Rugăciunile lor, neîntrerupte din vremi îndepărtate
şi până azi veghează asupra locului, asupra celor ce vin să-şi
odihnească sufletul în adierea şi mireasma mănăstirilor, asupra întregii
lumi. Aceşti sihaştri a căror năzuinţă a fost unirea cu Hristos au stat
ascunşi, retraşi, neştiuţi prin pădurile seculare de aici. Prin purtarea de
grijă a lui Dumnezeu locurile sihăstriei lor au devenit peste veacuri
lăcaşuri altor nevoitori chemaţi de Domnul ce s-au unit în obşti şi au
alcătuit noi schituri şi altare.
Mulţumită acestor Sfinţi, ai căror paşi au fost călăuziţi spre
pădurile meleagurilor vânătorene ne putem bucura astăzi de un tezaur
unic în lume. Comuna Vânători-Neamţ este binecuvântată cu 49 de
altare închinate lui Dumnezeu, altare ce sunt parte a mănăstirilor şi
parohiilor de pe teritoriul comunei.
Istoria Mănăstirii Neamţ
Pe valea râului Nemţişor, într-o poiană largă, înconjurată, la sud,
vest şi nord, de culmi împădurite, la aproximativ 16 km de Tg. Neamţ,
vestita mănăstire Neamţ aşteaptă din secole îndepărtate, în pacea
tăcută a locului, suflete curate ce poposesc aici fie pentru câteva ore, fie
pentru o viaţă. Originea mănăstirii şi perioada ei de început o
înfăţişează tradiţia în lipsă de izvoare istorice sigure. Pe locul actual al
cimitirului mănăstirii s-ar fi aflat după anul 1210 o aşezare, o mică cetate
de piatră în mijlocul căreia exista o bisericuţă din lemn, numită „biserica
albă”, ce purta hramul „Bogoslovul”, adică Sf. Ioan Evanghelistul. După
altă tradiţie, câţiva călugări care locuiau în cetatea vecină, ar fi coborât
aici şi ar fi întemeiat o mănăstire în cinstea Sf. Gherman. O a treia
tradiţie susţine că cea mai veche aşezare călugărească ar fi fost pe
Boiştea şi de acolo părinţii au venit pe locul actual al mănăstirii.
Epoca lui Ştefan cel Mare este reprezentativă pentru Mănăstirea
Neamţ. Începutul daniilor sale aici îl marchează anul 1463 când dă
stareţului Simon galbenii necesari pentru a fereca în argint şi în aur
capul Sfântului Simeon de la Muntele Minunat, aflat de multă vreme în
mănăstire. Tot în acea vreme, a ajuns mitropolit al Moldovei un călugăr
nemţean cu numele de Teoctist I. El este cel ce l-a uns domn pe Ştefan
în locul numit „Direptate”. Mai mult, el îi fusese dascăl lui Vodă, iar acum
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devenise sfetnic. Este posibil ca acest lucru să-l fi determinat pe Ştefan
să intensifice daniile spre Mănăstirea Neamţ22.
Puternicul cutremur din 1471 s-a soldat cu mari distrugeri în
întregul complex, afectând şi biserica mare. Dezastrul a fost desăvârşit
de oştile lui Mahomed al II-lea, care, neputând cuceri Cetatea Neamţ,
s-au răzbunat asupra târgului şi a mănăstirilor din zonă. Cu certitudine,
după anul 1480 biserica mănăstirii era atât de puternic afectată încât
Ştefan a hotărât să ridice aici un nou locaş de închinare. Cosntrucţia
edificiului a durat 12 ani. Sfinţirea bisericii „Înălţării Domnului” a avut loc
în data de 14 noiembrie 1497, fiind oficiată de mitropolitul Teoctist I23.
Istoria Mănăstirii Secu
Mănăstirea Secu este o vatră monahală cu o mare trăire
duhovnicească, a cărei vechime se ridică la aproape 500 de ani. În
această perioadă mănăstirea a format numeroase personalităţi ce au
făcut cinste poporului român de-a lungul istoriei. Nume sonore ca
Mitropolitul Varlaam, Mitropolitul Ghedeon, Mitropolitul Sava,
Mitropolitul Sofronie Miclescu, Episcopul Ioan de Râşca şi Secu şi mulţi
alţii, au făcut din Mănăstirea Secu un leagăn în care duhovnicia şi
cultura trăiesc într-o simbioză aparte.
De la început Mănăstirea Secu a purtat numele de Xiropotamul,
nume de origine greacă ce se traduce prin „pârâu sec”. Denumirea are
legătură cu pârâul Secu ce trece pe lângă mănăstire.
Aspectul actual al mănăstirii îşi are începutul în anul 1977 când,
sub conducerea mitropolitului de atunci al Moldovei, Iustin Moisescu, se
demarează lucrările de restaurare a mănăstirii, restaurări ce au fost
finalizate în anul 1984, în timpul mitropolitului Teoctist Arăpaşu24.
Alesele cuvinte ce relevă trăirea şi simţămintele lui G.
Alexandrescu în momentul despărţirii de mănăstire descoperă tainicul
trăit de fiecare suflet ce se întâlneşte cu acest loc: Târziu, spre amurg,
când soarele se prăvălea după crestele munţilor, părăsind acest Sfânt
lăcaş, purtam parcă în mine trecutul îndepărtat şi toate frământările cu
care au avut de dat piept înaintaşii noştri pentru a ne păstra hotarele şi
credinţa nezdruncinată25.

22

Constantin N. Tomescu, op.cit., p.17.
Mihai Cucolea, Gabriel Davidescu, Vasile Chirica, De la religiile preistorice la
creştinismul românesc, Editura Pim, Iaşi, 2009, p.120.
24 Protosinghel Macarie Ciolan, op.cit., p.43.
25 G. Alexandrescu, Mănăstirea Secul în: Curentul, Anul XII, nr. 4266, 25 Decembrie
1939, p.6.
23
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De-a lungul timpului, Manastirea Secu a avut mai multe schituri
si biserici inchinate. Astazi, dintre cele noua asezaminte monahale,
consemnate in documentele vremii, doar patru schituri mai tin de
Manastirea Secu: Schitul Buna Vestire - Nifon, intemeiat in anul 1690,
de ieroschimonahul Nifon, de la Manastirea Secu; Schitul Sfanta Maria
Magdalena, din comuna Tibucani, judetul Neamt, ctitorit de spatarul
Iordachi Cantacuzino Deleanu, in anul 1774; Schitul Acoperamantul
Maicii Domnului, din satul Baiceni, comuna Cucuteni, judetul Iasi,
infiintat in anul 1992; Schitul Sfantul Ilie, din dealul Taciunele, comuna
Vanatori, judetul Neamt, infiintat in anul 1998.
Alte vetre monahale de pe teritoriul comunei
În ţinutul acesta binecuvântat de Dumnezeu, muntele se
împleteşte cu valea, pădurea cu poiana, izvorul cu stânca, cultul cu
cultura, istoria cu veşnicia, pământul cu cerul coborât în inimile
sfinţilor26. În ţinutul acesta există deosebite aşezări monahale ce se
alătură istoricelor mănăstiri Secu şi Neamţ. Astfel, comuna VânătoriNeamţ mai are pe tritoriul ei, pe lângă Neamţ şi Secu, alte două
mănăstiri şi opt schituri cunoscute ca vetre monastice reprezentative ale
neamului nostru.
Mănăstirea Sihăstria, care ia fiinţă în 1655 la iniţiativa şi
rugăciunile a şapte ieroschimonahi bătrâni, ce au făcut un sfânt lăcaş în
care să se adune din timp în timp sihaştrii din împrejurimi pentru a primi
Sfintele Taine. Episcopul Ghedeon al Romanului este cel care ia
iniţiativa construirii în anul 1734 a bisericii cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului”27.
Mănăstirea Sihla, cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, a
fost ctitorită în anul 1741 de familia boierilor Cantacuzino. În acest loc
de taină a sihăstrit Cuvioasa Teodora din satul Vânători, fiica lui Joldea
armaşul în sec. XVII-XVIII28.
Schitul Vovidenia sau „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
este o deosebită aşezare monahală cu peste trei sute de ani de
existenţă. Ctitorul principal al schitului este episcopul Ioanichie al
Romanului (sec. XVIII)29.

Protosinghel Petru Bălan (coord.) Un pridvor al raiului, Mănăstirea Sihăstria,
Editura Mănăstirea Sihă stria, Vânători-Neamţ, 2008, p.4.
27 Constantin Bobulescu, Sihăstria Secului şi Sihla din judeţul Neamţ, Tipografia
Românească ”Gh. Asachi”, Piatra Neam ţ, 1942, p.3.
28 Protosinghel Ioanichie Bălan, Mânăstirea Sihăstria, Ediţia a IV-a, Editura
Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1989, p.24-25.
29 Schitul Vovidenia. Reper de istorie şi tradiţie pe plaiurile Neamţului , 2012, p.2.
26
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Schitul Pocrov, întemeiat de episcopul Pahomie la 1715 într-o
frumoasă poiană de munte, pe locul vechii bisericuţe a lui Chiriac (sec.
XV) are ca hram sărbătoarea „Acoperământul Maicii Domnului” 30.
Schitul Branişte, construit în perioada 1999-2003, este închinat
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.
Schitul Icoana Nouă, cu hramurile „Schimbarea la faţă” şi
„Naşterea Maicii Domnului”, a fost construit în 1946 în timpul
egumenului Vasian Iosub.
Schitul Icoana Veche, cu hramul „Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul”, a fost construit în anul 1823, pe locul unde, în 1821-1822
a fost ascunsă icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamţ,
împreună cu alte obiecte de cult.
Schitul Cărbuna, cu hramul „Binecredinciosul Voievod Ştefan
cel Mare şi Sfânt” a fost înfiinţat în anul 2001, pe locul unde s-au jertfit
eroi ai neamului pentru apărarea Cetăţii şi a Mănăstirii Neamţ.
Schitul Poiana lui Ion, cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, a luat
fiinţă la dorinţa marelui duhovnic Paisie Olaru, care a lăsat un testament
pentru urmaşi ridicarea acestui schit pe locul unde s-au nevoit din vremi
îndepărtate mulţi sihaştri. Între 1995-2000 a avut loc construcţia
bisericii.
Parohiile Comunei Vânători-Neamţ
Pe lângă numărul impresionant de aşezări monahale, comuna
Vânători se bucură şi de cinci biserici parohiale împărţite astfel: trei în
Vânători-Neamţ, una în satul Lunca şi alta în satul Nemţişor.
1.Parohia „Adormirea Maicii Domnului”
În inima comunei, într-un cadru de poveste, înconjurată de
copaci seculari, biserica „Adormirea Maicii Domnului” îşi aşteaptă
credincioşii. În scurtul istoric întocmit de pr. Bîrliba Vladimir aflăm că în
zbuciumatul an 1848, creştinii de aici pun piatra fundamentală a bisericii
ce va fi închinată Maicii Domnului prin cele două hramuri: „Adormirea
Maicii Domnului” şi „Intrarea Maicii Domnului în biserică” sau Vovidenia.
Astăzi, biserica este păstorită de Pr. Gheorghe Onofrei, doctor
al Facultăţii de Teologie din Bucureşti – secția sistematică și fost
profesor al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ.

Elena Florescu, Marina Sabados, Cornel Miftode, Biserici vechi de lemn din ţinutul
Neamţ, Editura C.M. Imago, Piatra Neamţ, 2012, p.47.
30
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2.Parohia „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sf. Cuv.
Parascheva”-Drehuţa
Este o parohie nouă, înfiinţată în anul 2000 în zona satului
numită Drehuţa, zonă ce făcea parte din parohiile „Adormirea Maicii
Domnului” şi „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”. Parohul, Pr. Ilie
Alupei a început activitatea prin construirea unei case de prăznuire în
care s-a amenajat un paraclis. Noua biserică este din lemn, în stil
moldovenesc, cu o singură turlă.
3.Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Dimitrie”- Nemţişor
Biserica din Nemţişor a fost construită în anul 1852 de enoriaşi
cu ajutorul soborului Mănăstirii Neamţ, unde mulţi nemţişoreni lucrau. În
sat a existat o biserică mai veche care a dispărut în negura timpului. Au
fost identificate părți ale construcţiei în grădina localnicului Daraban
Gheorghe.
În anul 1965, preotul paroh Vasile Ignătescu face demersuri
pentru o nouă reparaţie a bisericii. În 1970 se refac temelia, zidurile,
pictura, catapeteasma, stranele şi se construieşte clopotniţa. Resfinţirea
a fost oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu PS Episcop Irineu
Crăciunaş31. În prezent, biserica îl are ca slujitor pe părintele Axentioi
Nicolae.
4.Parohia „Sf. Nicolae”- Lunca
La schitul Vovidenia a existat o biserică ctitorită în 1749 de
episcopul Ioanichie al Romanului, refăcută în 1790 de banul Atanasie
Gosan. În anul 1849 această biserică a fost desfăcută şi dăruită
credincioşilor din Lunca32. Aşezată în satul Lunca, biserica a păstrat
forma şi dimensiunile bisericii de la Vovidenia, însă materialul folosit la
construcţie a fost, în mare parte, nou33.
Între anii 1980-2007, paroh a fost părintele Constantin C.
Cojocaru care a înființat aici un cor, un muzeu, a iniţiat lucrări de
reparaţie la biserică, iar după pensionare a format şi coordonat corul
comunei Vânători. Din 2007, parohia Lunca este păstorită de Pr. Ioan
Ştefanache, care, la 7 octombrie 2007, a pus piatra fundamentală a noii
biserici din sat34.
31

Neculai Florian, op.cit., pp.217-218.
Diac. Ioan Ivan, Pr. Scarlat Porcescu, op.cit., pp.250-251.
33 Pr. Prof. Constantin C. Cojocaru, Satul şi parohia Lunca, Societatea scriitorilor
militari, Bucureşti, 2006, pp.54-55.
34 Neculai Florian, op.cit., p.195.
32
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5.Parohia „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”
Biserica Sf. Ioan Botezătorul, aşezată ca un străjer la poalele
Cetăţii Neamţ este, de secole, locul de rugăciune al vânătorenilor din
vale, locul întâlnirii lor cu Dumnezeu prin Sfintele Taine, locul unde
părinţii şi strămoşii lor se odihnesc şi îi veghează pe toţi.
Presupusă biserică ştefaniană...
Istoria acestui aşezământ se pierde în negura vremii. Izvoarele
vorbesc de o biserică veche, aşezată în satul vânătorilor Cetăţii Neamţ,
pe care unele lucrări îndrăznesc să o dateze în perioada lui Ştefan cel
Mare35, mai exact după memorabila luptă de la Războieni, în anul 1476,
când turcii au înconjurat Cetatea Neamţului, au dat foc satului şi bisericii.
Se afirmă că după un an, starostele, preotul şi câţiva săteni au mers la
Suceava, la marele Ştefan pentru a-i cere sprijinul. Ştefan, milostiv fiind,
le-a dăruit o pungă cu galbeni cu care sătenii ar fi refăcut biserica pe
locul celei dintâi. Deşi nu este exclusă posibilitatea ca în satul de sub
cetate să fi existat un lăcaş sfânt destinat slujitorilor cetăţii, din lipsă de
izvoare şi documente doveditoare, acest text înclină mai mult spre
legendă.
În urmă cu aproape 400 de ani...
În anul 1617 a fost construit un metoc la Vânători, pe terenul
vândut Mănăstirii Secu de gospodarul Sava Hotnog, potrivit unui
document pe care îl voi reda integral:
Consemnez, eu iereu Andronic din satul Vânători şi Vlad şi
Andrei şi Dumitru şi Ioan Dimitrievici, Ioan, Andrei, Gavriil şi ceilalţi
săteni. Dăm şi mărturisim cu această carte a noastră precum că s-au
sculat Sava Hotnog cu feciorii lui Necoară şi Samuil, de nimeni… şi nici
silit şi a vândut casa sa din satul Vânători de dânsul fiind temelită şi
făcută... la călugări din Sf. Monăstire Secu cu locul casii acei[a] şi cu
livezi şi cu grădinile cele ce sunt împrejurul casii.
Drept aceia, episcopul Mitrofan şi ieromonahul Visarion carele
să întâmplase pă atunce egumen fiind şi ceilalţi călugări din Monastirea
Secului, au plătit lui înaintea noastră tot cât au cerut şi s-au dat lui boi şi
cai şi bani, până cât s-au împlinit lui şasezeci taleri. ...să fie casa a
Sfintei Monastiri şi nimini să nu aibă a o răscumpăra nici feciorii lui, nici
strănepoţii lui, nici altuia din neamul lui, ci să fie casă şi odihnă a Sfintei
C. Luchian Locuri, oameni şi şcoli, Editura Maxi-Print, Piatra Neamţ, 1995, p. 105;
Monografia Comunei Vânători-Neamţ, p.28.
35
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Monastiri nestrămutată în veci. Pentru aceasta mărturisim, ca să nu să
amestice nimeni la aceasta36.
Documentul menţionat ne dă indicii despre începuturile
metocului Mănăstirii Secu de la Vânători-Neamţ. Cu siguranţă a existat
o biserică mai veche în sat. Dovada principală o constituie însuşi autorul
manuscrisului, iereul(slujitorul) Andronic din satul Vânători. Reiese din
primele rânduri ale documentului că el, în calitate de preot al satului,
împreună cu câţiva săteni de seamă reprezintă comunitatea în vederea
consemnării scrise şi luării la cunoştinţă evenimentului cumpărării
terenului de către Mănăstirea Secu.
Vechea biserică a vânătorenilor ori a fost înlocuită cu timpul de
o nouă biserică construită pe terenul cumpărat de la Sava Hotnog, ori
terenul se afla în proximitatea vechii biserici, care a fost ulterior folosită
şi de călugării secani. Cert este că biserica a primit din acest moment
hramul mănăstirii Secu, de care aparţinea, în acord cu tradiţia
grecească prin care toate schiturile şi bisericile ce se subordonează unei
mănăstiri adoptă hramul acesteia. Astfel, în anul 1617, în satul Vânători
a luat fiinţă metocul mănăstirii Secu.
În ceea ce priveşte locul unde era amplasat aşezământul
religios din Vânători, acesta era mai la est de amplasamentul de astăzi
al Bisericii Sf. Ioan, situat, după descrierea arhiereului Narcis
Crețulescu, în ungherul dinspre Răsărit al cimitirului unde acum este o
tufă de arbuşti, pe locul Sf. Mese(o tufă de soc lângă gard) 37.
Înmulţirea locuitorilor din Vânători, în mare parte din cauza
colonizărilor din Transilvania, a determinat stăreţia Mănăstirii Secu să
se preocupe mai mult de starea lăcaşului lor de rugăciune care devenise
neîncăpător. În timpul celei de a doua stăreţii a Arhimandritului Eftimie
Canano la Mănăstirea Secu (1765-1775), au fost luate măsuri de
reorganizare şi înzestrare a metocului Vânători, dar şi de înnoire a
bisericii vechi a vânătorenilor38.
Că acest metoc era unul din cele mai importante pe care îl avea
mănăstirea o dovedeşte evenimentul din anul1775, la 14 octombrie,
când după venirea ca stareţ la Mănăstirea Secu a părintelui Paisie
Velicicovschi, fostul stareţ al Secului, Arhimandritul Eftimie Cananău se
stabileşte la metocul din Vânători.

Arhivele Naţionale Iaşi, Mănăstirea Neamţ, LV/30, nr. Inv. 2610.
Arhiereu Narcis Crețulescu, Istoria Sfintelor Mănăstiri Neamțul și Secul cu toate
schiturile lor, colecția Manuscrise Românești în Biblioteca Academiei Române, M.S.
nr. 5699, Tomul al X-lea, 1892-1893, fila 28.
38 Arh. Nestor Vornicescu, op. cit., p.195.
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În anul 1859, la secularizarea averilor mănăstireşti, metocul a
trecut în proprietatea comunei, clădirile asigurând locuinţă pentru
învăţător şi primar, dacă aceştia nu erau localnici39.
Revenind la anul 1717, anul în care a fost dărâmată Cetatea
Neamţ, aflăm că au fost aduse la biserica Sf. Ioan câteva odoare din
Paraclisul Sf. Nicolae, mai exact catapeteasma, o strană voievodală,
câteva obiecte de uz liturgic şi o icoană a Sf. Arhistrateg Mihail. Istoria
acestei icoane atribuie o vechime şi o valoare deosebită obiectului de
cult.
Noua biserica de la 1812
În anul 1812, stăreţia mănăstirilor Neamţ-Secu, constatând că
vechea biserică se deteriorase, hotărăşte construirea unei alte
biserici mai la Vest: La ianuarie 1812 soborul Mănăstirii Neamţul cere
învoirea exarhicească de a să face biserică nouă, bună... la mitohul
Vânătorii pe moşia Sfintei Mănăstirii Săcului, fiindcă cu totul s-au
învechit biserica. Stăpânirea aprobă40.
Acest act reprezintă certificatul de naştere al bisericii actuale,
construită pe temelie de piatră, cu pereţii din bârne, susţinând trei
turnuleţe şi acoperişul din draniţă în solzi. În apropierea bisericii exista
zona cunoscută sub denumirea La Curte, alcătuită din construcţiile ce
compuneau metocul.
Conflictul turco-eterist de la Mănăstirea Secu
O singură lucrare41 aminteşte de evenimentul din anul 1821,
când oştile turceşti urmăreau membrii Eteriei ce se ascundeau la
Mănăstirea Secu. În drumul lor spre mănăstire, turcii au întâlnit metocul
secan de la Vânători căruia i-au dat foc. Din fericire sătenii ascunseseră
toate obiectele din biserică.
Această poveste continuă cu anul 1861, când un grup de săteni
în frunte cu primarul au mers la Iaşi şi au cerut domnitorului Alexandru
Ioan Cuza sprijinul pentru reconstruirea bisericii arsă de turci. Cuza lear fi acordat din bugetul ţării 1200 lei de argint pentru refacerea
lăcaşului42.
Episodul este cu anevoie de crezut. Totuși, pe uşa principală a
bisericii sunt sculptate două chipuri: Ştefan cel Mare, cu anul 1476
alături şi Alexandru Ioan Cuza cu anul 1861. Sculptura ce îl înfățișează
39

Neculai Florian, op.cit., p.90
Revista Arhivele Basarabiei, 1932, p.287
41 Monografia Comunei Vânători-Neamţ, p.78-79
42 Ibidem, p.79
40
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pe Alexandru Ioan Cuza este cu certitudine un mod prin care sătenii își
exprimă prețuirea față de domnitorul care i-a împroprietărit, le-a dăruit
pământ și nu își are originea în vreo presupusă donație a acestuia
pentru biserică. Probabil că turcii au provocat daune bisericii în drumul
lor spre Secu, însă dacă a fost nevoie de o restaurare, acesta a avut loc
cu mult înainte de venirea lui Cuza la domnie, după cum dovedește o
listă a bunurilor metocului din 1843: Mitoc bun de lemn, are 8 chilii, 1
bucătărie, 2 cămări cu fereşti bune de sticlă la toate chiliile, cu divanuri
îmbrăcate la toate, o chilie mai bună este arhondaric, bine îmbrăcat 43.
Icoana Sf. Aranghel Mihail
După cum am amintit, stareţul Mănăstirii Neamţ, arhiereul Narcis
Creţulescu, găseşte două icoane ale Sf. Arhistrateg Mihail, la 21 mai
1899 în biserica din Vânători, una în altar, iar cealaltă pe peretele din
dreapta al pridvorului. Despre cea din altar scrie: Era o icoană foarte
veche, icoană mare de lemn, Sf. Mihail, cu împrejur toate minunile lui
cele mari, icoană străveche cu inscripţiuni sârbeşti – icoana, desenul,
pictura, coloritul, forma, grunzuiala etc – toate arată o vechime
nesemuită înaintea cunoştinţelor noastre. Am întrebat pe preotul
bisericii care sluje[a], Ioan, pe dascălii bătrâni, pe Chiriac Platon care
ţine loc de primar, pe oameni; n-au răspuns niciunul la întrebare. Toţi au
zis că această Sf. Icoană este de la Cetate şi aicea este de la biserica
cea veche a satului lor. Icoana este în altar, sus, pe peretele din dreapta.
Am studiat-o după vedere, eu însă fiind bătrân şi aproape orb – cu
ochelari – şi cu lupa mică, i-am văzut vechimea ş-am conchis că trebuie
să fi fost cândva hramul bisericii vechi deoarece Icoana, în felul ei, este
obiect de artă şi de raritate. Inscripţiile sârbeşti arată numele Sfântului
şi numele minunilor de aicea nici nu le-am copiat – şi în multe locuri
pictura şi inscripţiile sunt roase de vechime44.
Din nefericire icoana nu se mai află de decenii în biserica din
Vânători. Nici în anul 1962, anul venirii aici a părintelui Ignătescu icoana
nu mai era aici.
Icoana Sfântului Ioan Botezătorul
Cealaltă icoană descrisă de I. D. Ştefănescu îl înfăţişează pe
Sf. Ioan Botezătorul înaripat. Conform cercetătorului, această a doua
icoană este de o execuţie mai bună şi mai interesantă. Ea măsoară 125
cm pe 75 cm şi redă portretul Înaintemergătorului cu aripi. Micile icoane
de pe margine istorisesc viaţa lui: Naşterea Sf. Ioan; Elisabeta, mama
lui, ascunzându-se în peşteră; Îngerul care îl călăuzeşte pe copil, Sf.
Ioan în deşert; Întâlnirea sa cu Iisus Hristos; Botezarea de către Ioan a
43
44

Arhiereu Narcis Crețulescu, op. cit., fila 176.
Arhiereu Narcis Crețulescu, op. cit., fila 27.
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mai multor tineri; Judecarea lui; Întemniţarea sa; Ospăţul lui Irod;
Îngroparea Capului; Iisus în cer; Înaintemergătorul ducându-şi capul
într-un vas de aur. Înscripţiile în slavonă dau titlurile scenelor însă
niciuna nu ne informează asupra originii sau datei pictării icoanei. În
iconografia românească, viaţa Înaintemergătorului apare pictată pe
pereţii pronaosului Mănăstirii Suceviţa în şaisprezece scene, aceleaşi
cu cele pictate pe icoana din Vânători-Neamţ.
Nici această icoană nu este de găsit. Din fericire, profesorul
Ștefănescu a atașat descrierii sale o imagine a icoanei ce ne ajută să
vizualizăm valoarea și vechimea obiectului de artă.
Înscrieri și cărți de cult
În data de 18 septembrie 1968, conform ordinului
Departamentului Cultelor și al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,
Consiliul parohial a întocmit și încheiat inventarierea bunurilor cu
valoare istorică. În inventar se amintește de un pomelnic al ctitorilor,
datat cu anul 1812, alb, de lemn, localizat în Sf. Altar care, din nefericire,
nu mai există în prezent. Tot aici se menționează că parohia nu deține
cărți manuscrise și documente istorice sau literare și nici obiecte din
metale prețioase45. Totuși, parohia se bucură de o colecție de 46 de
cărți vechi de cult. Unele din aceste cărți au fost tipărite în secolul
XVIII46, cea mai veche carte fiind un Octoih din anul 1738, urmat de un
Antologhion - 1755, Liturghier - 1759, Apostol - 1786 etc.
Sfânta Teodora de la Sihla
În marea Sa iubire de oameni, Dumnezeu a binecuvântat ținutul
Vânători cu un dar neprețuit, un suflet ales, un mijlocitor și călăuzitor
spre cer. În jurul anului 1650 se naște pe aceste meleaguri a doua fiică
a lui Ștefan Joldea Armașul, care va ajunge prin purtarea de grijă a
Domnului, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. Viața acestei flori
duhovnicești a fost scrisă de numeroase personalități ca arhiereul
Narcis Crețulescu, Calistrat Hogaș, Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, Pr.
Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Pr. Prof. Constantin C. Cojocaru - care arată
frumoasa legătură spirituală dintre Sf. Teodora și Sf. Ioan de Râșca și
nu în ultimul rând Pr. Arhim. Ioanichie Bălan – ce folosește ca izvor
Arhiva Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Inventarul bisericilor parohialeParohia Vânători II.
46 Marcel Drăgotescu, Adriana Comaniciu, Monumente istorice și de arhitectură din
județul Neamț, Ed. Nona, Piatra Neamț, 2003, p.122.
45
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principal în lucrarea sa un manuscris de la Mănăstirea Neamț datat ca
aparținând începutului de secol XIX.
Despre familia lui Ștefan Joldea nu există multe informații. Unii
istorici îl prezintă ca descendent al lui Ioan Joldea, domn al Moldovei
(septembrie 1552). Ștefan, capul familiei, era armaș, adică slujbaș sau
dregător cu îndatoriri administrative și judiciare. Numele soției sale și
numele de botez al Sf. Teodora nu se cunosc. Primul copil al familiei,
Marghiolița sau Maghița, moare la o vârstă fragedă, fapt ce a marcat
viața surorii sale mai mici care din acest moment se îndreaptă din ce în
ce mai mult pe calea cunoașterii lui Dumnezeu. Mama sa este cea care
o inițiază în tainele credinței arătându-i frumusețea postului și a
rugăciunii. Tot împreună cu mama sa erau nelipsite de la slujbele
bisericii despre care părintele Ioanichie Bălan relatează: Biserica
satului, construită din lemn, cu hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan
Botezătorul”, cu ograda ei largă și primitoare, cu mireasma ei
odihnitoare, o atrăgea foarte mult47.
Astfel, conform afirmației Pr. Ioanichie Bălan, casa familiei
Joldea se afla în proximitatea bisericii „Tăierea Capului Sf. Ioan
Botezătorul” și este foarte probabil ca sora Teodorei, Maghița să fi fost
înmormântată în cimitirul de lângă biserică, fapt ce a determinat
prezența Teodorei și a mamei sale la slujbele acestei biserici și nu
la cele din paraclisul Cetății Neamț.
Cu trecerea anilor, Teodora a crescut și dorința ei de a face parte
din cinul monahal era tot mai mare. Totuși, la insistențele părinților ei se
căsătorește cu un tânăr din Ismail, localitate în care cei doi tineri se vor
stabili după trecerea la Domnul a părinților Teodorei. Nu după mult timp
soții se hotărăsc să îmbrățișeze viața monahală, astfel că Teodora
părăsește lumea și se îndreaptă spre munții Buzăului, la Mănăstirea
Vărzărești, unde va fi tunsă în monahism cu numele de Teodora. La
scurtă vreme mănăstirea este distrusă de turci, iar Teodora pleacă
împreună cu stareța ei, Paisia, și alte două călugărițe în munții Buzăului
unde va trăi în asceză vreme de zece ani, până la moartea stareței.
Rămânând singure, cele două maici se hotărăsc să meargă la
mănăstire, iar Teodora se retrage în munții Neamțului, în locurile ei
natale.
Ajunsă din nou în satul Vânători, trecând pe la biserica
Sfântului Ioan Botezătorul din Vânători și pe la mormintele
părinților ei, nimeni nu o mai cunoștea... Singura care se bucura de

Arhim. Ioanichie Bălan, Sfânta Teodora de la Sihla, Editura Mănăstirea Sihăstria,
2010, p.14.
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întoarcerea ei era icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț 48.
După ce ia binecuvântare de la starețul Mănăstirii Neamț, Teodora se
îndreaptă spre Schitul Sihăstria, unde egumenul de aici, Varsanufie, îi
dă o chilie în pădurea din apropiere. Sfânta a trăit aici într-o izolare
cvasitotală, nefiind vizitată decât de duhovnicul ei, ieroschimonahul
Pavel de la Sihăstria.
Năvălind turcii din nou țara și trecând prin aceste părți, câțiva
soldați au văzut-o pe cuvioasă și au început să o urmărească. Fugind,
Teodora s-a adăpostit în peștera care îi poartă astăzi numele deoarece
stânca s-a despicat la rugăciunea ei și s-a închis după intrarea
cuvioasei, adăpostind-o. Vreme de 60 de ani Sfânta a trăit în această
peșteră pe care nici urșii n-ar fi rîvnit-o49, după cum spune Calistrat
Hogaș și s-a hrănit doar cu roadele pădurii. Înainte de trecerea ei la cele
veșnice, egumenul Sihăstriei a observat că păsările aveau un
comportament neobișnuit, luând pâine de la trapeză și zburând cu ea
spre Sihla, astfel că, a trimis doi ucenici sa urmărească păsările. Ajunși
la peștera Teodorei, au găsit-o în rugăciune, înălțată de la pământ și
învăluită în lumină. După ce le-a povestit viața ei, Sfânta i-a rugat să
meargă la Schit și să aducă un preot pentru a se spovedi și împărtăși.
A doua zi, ieromonahul Antonie și ierodiaconul Lavrentie au venit la
peștera cuvioasei împărtășind-o cu Sfintele Taine, după care Sfânta șia dat sufletul în brațele Tatălui Ceresc. Trupul ei a fost așezat în peșteră,
devenind în scurt timp loc de pelerinaj pentru mulțimi de credincioși
printre care s-a aflat și Cuviosul Elefterie, soțul de odinioară al Sf.
Teodora. El și-a petrecut restul vieții sale la Sihăstria, aproape de locul
de odihnă al Cuvioasei.
În anul 1830, trupul făcător de minuni al Sfintei a intrat în posesia
familiei Sturdza. A fost așezat într-o raclă de argint și mutat la biserica
din satul Miclăușeni-Iași. De aici, în 1856, moaștele au ajuns la
Mănăstirea Pecerska din Kiev, unde se află și astăzi. Pe racla ei s-au
scris în limbile slavonă și română cuvintele: Sfânta Teodora din Carpați.
Cu bucuria că neamul nostru a mai odrăslit un mărgăritar duhovnicesc,
în anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut pe
Cuvioasa Teodora în rândul Sfinților, având ca zi de prăznuire data de
7 august50.

Arhim. Ioanichie Bălan, Sfânta Teodora de la Sihla , p.24-44.
Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte, Editura „Viața Românească” S.A. Iași, 1921,
p.35.
50 Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, Cuvioasa Teodora de la Sihla, în: Sfinți români și
apărători ai legii strămoșești, E.I.B.M.B.O.R. București, 1987, p.432.
48
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După cum am menționat mai sus, referindu-se la locul casei
părintești a Sfintei Teodora, părintele Ioanichie Bălan, afirmă că
aceasta s-a aflat în apropierea bisericii Sf. Ioan Botezătorul, unde
ea venea adesea să se roage, aici fiind înmormântați părinții și sora
mult iubită. Pe de altă parte, părintele profesor Constantin C. Cojocaru
afirmă că Sfânta s-a născut în cetate, sau mai curând în satul străjerilor
cetății (satul Lunca din comuna Vânători)51. Din lipsă de documente
doveditoare acest aspect rămâne încă necunoscut. În calitate de fii ai
satului, noi, avem o datorie sfântă de a prețui și de a ne bucura de darul
pe care Domnul l-a făcut oferindu-ne asemenea duhovnicească floare
ca mamă ocrotitoare a comunei noatre. Sfânta Teodora rămâne pentru
totdeauna o călăuzitoare a sufletelor celor care au trăit și vor trăi pe
aceste locuri și a sufletelor tuturor pelerinilor care își vor îndrepta pașii
pe cărările Sihlei căutându-L, cu mijlocirea Sfintei, pe Dumnezeu.
ALTARE ÎN COMUNA VÎNĂTORI- NEAMȚ
A. Biserici de mir:
- Sf. Ioan, Vânători – 1- Hram:Sfinții Voievozi ; Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătoru.
- Adormirea Maicii Domnului, Vânători – 1-Hram:Adormirea
Maicii Domnului ; Intrarea in Biserica A Maicii
Domnului(Vovidenia).
- Sf. Împărați, Drehuța ( 2, unul în construcție) Hram: Sfintii
Împărați Constantin si Mama sa Elena; Sf. Cuvioasa
Parascheva.
- Bis. Pe stil vechi 1-Hram: Sfintii Împărați Constantin si Mama
sa Elena;Nasterea Maicii Domnului.
- Nemțișor 1-Hram:Sf. Dimitrie; Adormirea Maicii Domnului.
- Lunca ( 2 , unul în construcție) –Hram: Nasterea Maicii
Domnului;Sf. ierarh Nicolae.
- Sat Mănăstirea Neamț 1 , hramul Sf. Treime
- Seminar 3 ( Biserica mare, paraclisul de la demisol și
paraclisul din incinta școlii)-Hram: Sfantul Ioan Iacob
Hozevitul.
B. Mănăstiri
1. Neamț
• Biserica Mare-Hram: Înălțarea Domnului; Pogorarea
Duhului Sfant(Duminica Mare).
• Paraclisul Sf. Gheorghe- Hram:Sf. M Mc.Gheorghe.
51

Pr. Prof. Constantin C. Cojocaru, op. cit., p.29.

161 | b i b l i o t e c i

nemţene

Ghidul memoriei culturale locale
•

Paraclisul Adormirea Maicii Domnului-Hram: Adormirea
Maicii Domnului.
• Biserica din cimitir
• Biserica bolniță
• Paraclis din palatul mitropolitan
• Paraclis din stăreție
2. Secu
• Biserica mare
• Paraclisul Sf. Nicolae
• Paraclisul Adormirea Maicii Domnului
• Cimitir
3. Sihăstria
• Bis. Nașterea Maicii Domnului
• Paraclisul Sf. Ioachim și Ana
• Catedrala Sf. Teodora de la Sihla
• Paraclisul de la demisol
• Biserica din cimitir
4. Sihla
• Biserica mare
• Bisericuța dintr-un brad
5. Dobru
• Biserica mare
• Biserica veche
C. Schituri
1. Vovidenia 2 ( bis mare și paraclisul)
2. Icoana Nouă 3 ( bis. mare și paraclisul; paraclisul din
turn)
3. Icoana veche 1
4. Pocrov 2
5. Cărbuna 1
6. Braniște 1
7. Nifon 1
8. Poiana lui Ion 1
9. Daniil Sihastrul 1
Total 45 altare pe raza comunei Vînători-Neamt
5 altare (apartinând mănăstirilor Secu si Sihastia) in alte zone
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O FĂRÂMĂ DE CER.....DIN ZĂNEȘTI 52
,,Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprinso” (Ioan 1,5)
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). Țăranul
a știut doar două lucruri: Dumnezeu și munca pământului. Legat de
anumite legi, înconjurat de lucruri al căror rost nu l-a știut pe deplin și
de forțe care l-au depășit uneori, țăranul și-a rânduit viața și a învins
aceste condiții numai prin credința sa și prin legatura cu Dumnezeu.
Acum, mai mult ca niciodată, are adânc înrădăcinată conştiinţa
existenţei divinităţii care l-a creat și i-a dat viață şi care i-a dat pe sfinţi
să-i fie de ajutor. El respectă cu sfințenie zilele închinate lor, cu credinţa
că aceştia îl apără de toate rele pe dânsul și pe toți ai casei, îi apără
casa, ogorul, animalele de vitregia vremii, credință care se transformă
de cele mai multe ori într-o puternică resursă interioară ce îi dă puterea
să mergă mai departe după încercările vieții.

Biserica ,, Sf. Nicolae” din satul Zănești (stil nou)

52

MONICA ELENA COTUNĂ - Biblioteca comunală ,,Traian Gh. Teodorescu”
Zănești
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Cel mai vechi locaș de cult păstrat până în ziua de azi în comună
este Biserica din parohia Zăneşti I, cu hramul “Sfântul Nicolae”,
construcţia ei fiind începută la 12 iulie 1845 şi terminată, în acelaşi an,
la 20 decembrie. Actuala biserică a fost construită pe temelia unei
bisericuţe din lemn, atestată încă din anul 1428, când, actul de danie al
marelui nostru domnitor Alexandru cel Bun întărește faptul că această
sfântă biserică, alături de alte 50 din zona Neamțului, sunt închinate
ctitoriei sale de la mănăstirea Bistrița, în care urma să-și afle somnul de
veci domnitorul.
Biserica ,,Sfântul Nicolae” și satul apar menționate în peste zece
documente medievale succesive, de-a lungul a patru secole de
frământări, dobândindu-și libertatea de sub stăpânirea mănăstirii Tazlău
odată cu secularizarea averilor mănăstirești, promulgată de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza la 17 decembrie 1863. Nu se ştiu prea multe date
despre acea biserică, dar ne-au rămas câteva obiecte, mărturii peste
timp ale spiritualităţii sale: clopotul de 45 kg, turnat în 1813, icoana “ Sf.
Trei Ierarhi”, cu dimensiunile de 90/60 cm pictată în 1828 şi o alta,
asemănătoare, din 1800, toate păstrate în actuala biserică.
Se presupune că biserica veche, fiind deteriorată şi
nemaiputându-se desfășura slujbele în ea, a fost dărâmată, biserica
nouă fiind începută şi terminată în acelaşi an.
Structura ei este din bârne din lemn de brad, în stivuire, pe temelie
de piatră, căptuşită în interior şi exterior cu scândură de brad. Biserica
se află pe lista monumentelor istorice la Direcția de Patrimoniu din
cadrul Ministerului Culturii și Cultelor în care sunt cuprinse toate
bisericile de lemn din România mai vechi de 100 de ani. Începând cu
diaconul Ioan Trifan ce a slujit în acest sfânt locaș la începutul secolului
XVIII, în urmă cu aproape 300 de ani, continuând cu preotul Astanii
îngropat aici în anul 1796, toți cei care au păstorit spiritual parohia, s-au
îngrijit să adauge ceva, să înfrumusețeze biserica și să o păstreze peste
veacuri. La fel face și preotul Neculai Pârvu la începutul secolului XX,
munca sa fiind continuată timp de 100 de ani de preoții: Teodor
Cervescu, Grigore Adamescu, Vasile Petrescu și Toma Hărăbor.
Biserica are o lungime de 18 m şi lăţimea de 8 m, dimensiuni care
s-au păstrat până în anii 1980-1981 când, în timpul Arhipăstoriei I.P.S.
Teoctist, Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, Preotului Protopop Ioan
Pricop şi Preotului Paroh Toma Hărăbor, s-au construit pridvorul şi
scările. Pridvorul a fost pictat de Stelică Roman din Bacău, constructori
fiind fraţii Dumitru şi Nicolae Gr. Apreutesei. Din punct de vedere
arhitectural, biserica are formă de cruce, pe fiecare din cele patru laturi
existând câte un turn, primul dintre ele servind drept clopotniţă. În partea
dreaptă a intrării este amplasat pridvorul. Biserica s-a păstrat relativ
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bine, datorită fundaţiei, cu grosimea de peste 1 m. Pereţii din lemn nu
sunt pictaţi, fiind împodobiţi cu icoane. Pictura icoanelor, cea de pe
catapeteasmă, realizată pe panou de scândură, înfăţişând iconografia
bisericilor creştine, are caracter bizantin, pictorul nefiind cunoscut.
Suprafața catapetesmei este împărțită, ca abordare a temelor
religioase, în 5 zone iar pictura este executată în ulei, direct pe scândură
şi datează din sec. XVIII-XIX.
Dintre numeroşii ctitori ai bisericii amintim: Arhimandritul şi
Mitropolit Meletie, care succede lui Veniamin Costache, Arhimandritul
Agatanghel, Protoiereu Gheorghe, Econom Gheorghe, Preoţii Ioan,
Thoader, Constantin şi Dimitrie, Diacon Ioil şi Presvitera Maria, Diacon
Adam şi Presvitera Iftimia, Ioan şi Maria, Toader şi Maria, toţi enoriaşii
comunei.
Monografia Bisericii ,,Sf. Nicolae” dă drept obiecte cu valoare de
patrimoniu următoarele : în altar - icoana Sf. Trei Ierarhi din 1828 şi o
alta din 1800, un clopot din 1813, şi câteva cruci de morminte din curtea
bisericii (cruce de piatră cu inscripţie în limba slavonă din 1796; cruce
de piatră cu inscripţie în limba română din 1809; cruce de piatră din
1852, sub care se odihneşte Diaconul Ioan Trifan şi soţia sa Maria, ctitori
ai bisericii; cruce sub care se odihneşte Preot Nicolae Pârvu şi soţia sa
Olimpia, din 1929; cruce sub care se odihneşte Preot Th. Cervescu şi
soţia sa Ecaterina, din 1934; cruce sub care se află înmormântat
învăţătorul Gheorghe Teodorescu şi soţia sa Frosa, din anul 1943).
Menţionăm că această monografie a fost realizată în anul 1967, de către
Preotul Paroh Toma Hărăbor.
Lucrări de restaurare nu s-au făcut, numai de întreţinere,
consolidându-se temelia de piatră, efectuându-se vopsirea interiorului şi
exteriorului bisericii, dotarea cu instalaţie electrică şi acoperirea cu
tablă.
Această biserica devenind neîncăpătoare pentru enoriaşii
parohiei, în spațiul din vecinătatea ei, s-a început construcţia unei alte
biserici, stil catedrală, cu același hram, în anul 1992, folosindu-se ca
model biserica din satul Siminicea, județul Suceava, păstorită la acea
vreme de preotul Mihoc Gheorghe. Biserica are formă de cruce, cu patru
turnuri, din cărămidă, acoperită cu tablă de echipa condusă de
Andronache Constantin. Sculptura catapetesmei a fost realizată de
Antal Gheorghe din Piatra Neamț iar icoanele care îi desăvârșesc
frumusețea au fost pictate de Miron Constantin Cristinel din Bacău.
Pictura bisericii a fost realizată în tehnică acrilică de către pictorul
Kuchta Armand din Iași între anii 2003-2006.
Pe 22 august 2010 biserica a fost sfințită de către Î.P.S. Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți.
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Trebuie să precizăm că ambele biserici sunt ortodoxe, stil nou,
preot paroh fiind Preotul Munteanu Al. Cristinel.

Biserica ,,Sf. Voievozi” din satul Traian (stil nou)
Cel mai probabil, prima biserică din satul Traian a fost construită
între anii 1877-1878, fiindcă prin împroprietărirea de la 1879 a fost
repartizat un lot de 8,52 ha cu această detinație. Nu există informații
referitoare la tipologia arhitecturală a construcției și nici la materialele
de construcție folosite, dar se știe că locul pe care a fost ridicată se
numea Piața bisericii Traian și era situat în vatra satului.
În 1912, când în Traian locuiau 40 familii, s-a adus din satul
Cândeşti o bisericuţă din lemn, cu dimensiunile de 7/4 m, acoperită cu
şindrilă.
Hramul bisericii era ,,Sfinții Voievozi – Mihail și Gavril”.
Biserica a rezistat vitregiilor timpului, vreme de 75 ani, timp în
care a fost slujită cu credinţă de călugărul Nicador şi mai mulţi preoţi.
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Fiind neîncăpătoare, la 21 mai 1987, biserica a fost dărâmată şi,
prin implicarea Preotului Paroh Ioan Melinte, s-a construit o nouă
biserică, în 3 luni și 3 zile, de stil nou, cu hramul “Sf. Voievozi Mihail şi
Gavril”, biserică ce a fost sfinţită în august 1987, de I.P.S. Pimen
Suceveanul. Și această biserică este în formă de cruce, are
dimensiunile de 16/6 m și a fost pictată de o echipă condusă de meșterul
Ilie Cuțuhan. Ctitorii acestei biserici sunt: Preotul Paroh Ioan Melinte şi
enoriaşii satului care au contribuit cu dărnicie la înălţarea ei, amintind
pe : Savin Nicolae, Ardeleanu Vasile, Ardeleanu Gheorghe, Pricop
Constantin, Jai Constantin, Apetrei Constantin, Savin Vasile.
Începând cu 1 noiembrie 2000 în satul Traian își desfășoară
activitatea pastoral-misionară preotul Semian Iulian. Din ianuarie 2001
se începe construirea Casei parohiale, lucrare care se va finaliza în
anul 2006. În anul 2009 au loc lucrări ample de renovare la acoperișul
bisericii, proiect realizat cu sprijinul lui Culiță Tărâță, deputat în
Parlamentul României la acea dată, a primăriei comunei Zănești precum
și al enoriașilor parohiei. De asemenea, s-au executat lucrări de
modernizare și pictare a pridvorului bisericii. În anul 2011, parohia
primește vizita IPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Se încep
totodată lucrări de reabilitare și modernizare a unei cantine sociale (casa
praznicală). În anul 2008 biserica a primit ca donație două clopote, unul
donat de familiile - Filip Ioan și Ana și Ichim Ioan și Maria – Monica, iar
celălalt prin contribuția și donațiile credincioșilor satului .

Biserica ,,Sf. Nicolae” din satul Zănești (stil vechi)
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Imediat după terminarea celui de-al II-lea război mondial,
credincioasa Pascariu Agurița (Monahia Adriana) din satul Zănești
donează pământul pe care, în anii 1945- 1946, începe construcția
acestei sfinte biserici, cunoscută astăzi ca Biserica ,,Sfântul Nicolae”
pe stil vechi, din vale.
Construcţia acestui locaș de cult a început în primăvara anului
1946 la Duminica Sfintei Cruci (11 martie) cu binecuvântarea I.P.S.
Mitropolit Glicherie Tănase ( Slătioara, Suceava). Construcția a fost
terminată în anul 1970, iar pictura a fost realizată în perioada 1 mai 1970
- 17 iunie 1973, de către un pictor buzoian, Ion Potlogea – din Robești,
Pârscov. La acea vreme, această biserică era singurul locaș de
închinăciune al credincioșilor pe stil vechi pe o rază de 100 de km. Cel
care a terminat construcția bisericii și a slujit în ea cu credință în toți
acești ani (1959- 1996) a fost preotul Stan Nifon Nicolae. În anul 1996,
credincioșii acestui locaș vor rămâne fără preot pentru o perioadă de 3
ani din cauza stării de sănătate precare a ieromonahului Nifon. Astfel,
în 1999, enoriașii bisericii, sub îndrumarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, vor cere Mitropoliei Basarabiei să desemneze un
preot pe stil vechi care să fie slujitor acestei parohii.
În urma acestei cereri, I.P.S. Petru, Mitropolitul Basarabiei, îl
numește ca paroh pe preotul Ceachir Roman Ioan din Basarabia, orașul
Cahul, localitatea Chioselia, absolvent al Seminarului Teologic „Sf.
Andrei” Galați, promoția 1992-1997. În prezent, această biserică este
sub ascultarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei iar parohia este
alcătuită dintr-un număr de 85 de familii.
Înlocuirea dușumelei, renovarea acoperișului, a casei parohiale și
a casei praznicale, montarea unei centrale termice pe peleți,
restaurarea picturii interioare și exterioare, îmbrăcarea în foiță de aur a
catapetesmei, achiziționarea unor obiecte de cult, înlocuirea tâmplăriei
de lemn cu tâmplărie de termopan, izolarea și zugrăvirea exterioară a
lăcașului, refacerea împrejmuirii care îngrădește curtea bisericii,
dotarea cu sistem antiefracție și sistem video, achiziționarea unei
instalații de sonorizare sunt câteva dintre realizările destoinicului preot.
Dintre odoarele bisericii, icoanele argintate ale Mântuitorului şi
Maicii Domnului, precum şi Sfintele Vase, sunt considerate obiecte de
patrimoniu.
Concepută iniţial ca o gropniţă, această biserică și-a început
lucrările de zidire sub îndrumarea Preotului Paroh Toma Hărăbor,
construcţia continuând apoi prin osârdia Preotului Ioan Melinte din anul
1985, până în anul 1988.
Biserica a fost sfinţită la 30 octombrie 1990 de P.S. Calinic
Botoşăneanul, fiind amplasată în incinta cimitirului comunal, vechi de
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200 ani, și având o formă arhitectonică tip “navă”. Pereții interiori și
exteriori au fost înfrumusețați cu picturi realizate de echipa maestrului
Ilie Cuţuhan. Ctitorii bisericii sunt : Preoţii Ioan Melinte și Toma Hărăbor
precum şi enoriaşii parohiei, dintre care amintim Grigoraș Ioan, Dumitru
Ioan, Popa Ioan.
În ultimii ani, biserica a cunoscut profunde schimbări –
achiziționarea unor obiecte de cult, refacerea picturii exterioare și a celei
din pridvor, montarea unei centrale termice. Odată cu pensionarea
preotului paroh, din august 2014, i-a urmat în funcție, fiul său, Melinte
Cristian.

Biserica ,,Sf. Nicolae” din satul Zănești (stil vechi)
Construcţia acestei biserici a început în aprilie 1990, sub
îndrumarea Preotului Arhimandrit Teofilact Murgoci. Din ianuarie 1991,
a fost instalat Preot Paroh Pavel Onofrei, care a condus lucrările până
în anul 1997, când a fost terminată şi sfinţită. Pictura interioară a fost
realizată de pictorii Vasile Irimia și Nicolae Luchian din Piatra Neamț. La
exterior, pereții au fost împodobiți cu picturi realizate de soții Paul și
Gabriela Irimescu. Clopotniţa a fost începută în anul 1993 şi finalizată
în anul 1996. Realizată într-o formă arhitectonică deosebită, în stil
catedrală, biserica are drept ctitori pe Preoţii T. Murgoci, P. Onofrei şi
enoriaşii parohiei.
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În ultimii ani, preotul paroh, alături de credincioșii parohiei, s-a
îngrijit de achiziția unor obiecte de cult, montarea unei centrale electrice,
realizarea împrejmuirii care îngrădește curtea bisericii, și, nu în ultimul
rând, construirea, la standarde moderne a unei case praznicale.
Această biserică este sub ascultarea ,,Asociației Bisericii pe stil
vechi din România”, cu sediul la mănăstirea Slătioara.

Biserica ,,Sfinții Trei Ierarhi” și ,,Sf. Ilie” din Zănești (stil nou)
În anul 1997, 1 octombrie, s-a înfiinţat Parohia Zăneştii de Jos, iar
la 15 octombrie 1997, s-a început construcţia unui paraclis, lucrare
terminată în luna decembrie 1997. În anul 1998 s-a construit casa
praznicală, sfințită în anul 2003, iar în anul 2000 au început lucrările la
ridicarea noii biserici parohiale (33 m lungime, 8,4 m lățime, 16 m la
abside și 33 m înălțime).
După planurile arhitectului Bojescu Aurel, biserica a fost construită
în formă de cruce, în stil moldovenesc, cu un sigur turn, pe centru, din
cărămidă, cu stâlpi de beton armat și streașina de lemn, acoperită cu
tablă de cupru. Preotul Emilian Panait, duhovnicul mănăstirii Ciolpani și
politicianul de la acea vreme, Culiță Tărâță au sprijinit cu dărnicie
construirea lăcașului de cult.
Pridvorul a fost pictat în anul 2008 de familia Adăscăliței - tatăl și
fiul, din Roznov. Pictura altarului și a icoanelor care împodobesc
catapeteasma bisericii a fost realizată de pictorii Moncea Marian și
Cozma Iulian între anii 2014- 2016. În prezent, se lucrează la pictură,
aceeași echipă terminând de pictat strana din partea stângă a bisericii.
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Ctitorii bisericii sunt : Preot Paroh Nicolae Ciuntu, Ilie Şerban,
Pârvu Catinca, Grigoraş Gheorghe, Dănilă Ioan şi enoriaşii parohiei.

În anul 2003, Parohia Zăneștii de jos a început derularea unui
proiect social numit ,,Centru social pentru familii la limita subzistenței”,
finanțat din fonduri PHARE, componenta RICOP (program de
restructurare industrială și reconversie profesională). Bugetul total al
acestui program a fost de 79.000 € din care 75.954 € finanțare PHARE,
iar 3.046 € contribuția parohiei .
Obiectivul acestui program era reducerea efectelor negative pe
care le determină procesul de tranziție economică, prin oferirea de
servicii sociale și crearea de locuri de muncă pentru persoanele
disponibilizate din zona I – RICOP.
Scopurile proiectului:
a. crearea ,,Centrului social pentru familii la limita subzistenței”,
care oferă două tipuri de servicii sociale:
- asistență socio – psihologică, medicală, juridică, completarea
educației pentru copii;
- cantină de tip social
b. inițiere profesională în domeniul legumiculturii ecologice și
angajarea personalului disponibilizat din zona I RICOP, în cadrul
centrului social.
Din păcate, finalitatea acestui proiect nu a fost, din cele mai
fericite, continuarea și împlinirea speranțelor de mai bine cu care s-a
pornit la drum fiind umbrite - și parțial compromise – de dificultățile
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financiare și organizatorice cu care se confruntă multe alte sectoare ale
comunității locale.
În anul 2015, Parohia Zăneștii de Jos a început derularea unui alt
proiect social, de reconversie profesională prin care 15 persoane au
obținut calificarea de ,,lucrător comercial”, proiect realizat în colaborare
cu Fundația Solidaritate și Speranță – Iași.
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ANUL 1848 LA BĂLŢĂTEŞTI53
La Bălţăteşti în perioada premergătoare revoluţiei a existat o
anumită stare de spirit –boierismul- care nu izvora din poziţii sociale
diferite, ci era determinată mai mult de relaţiile sociale realizate în
procesul muncii. Termenii de libertate şi egalitate beneficiau de un alt
înţeles decât cel care li se atribuie astăzi. Chiar dacă exploatarea agrară
reprezenta singura îndeletnicire care definea profilul economic al zonei,
rezolvarea problemei ţărăneşti nu se putea realiza prin încălcarea
dreptului sacru. Cei mai lucizi dintre tinerii boieri moldoveni, participanţi
la revoluţia din 1848, vor înţelege foarte bine limitele liberalismului pe
care îl profesau, şi nevoia ca, mai târziu, să-şi redefinească poziţia.
Edificator în acest sens este întâmplarea prin care va trece
Vasile Alecsandri. Aflat în drum spre Transilvania, se opreşte la
Bălţăteşti şi Hangu, unde va vorbi oamenilor despre sensul
evenimetelor în termeni destul de abstracţi ,,tot felul de năluciri politice,
amestecate cu cuvinte ca libertate şi egalitate”, cum singur notează. La
sfârşitul expunerii, poetul va afla ,,tristul adevăr”, anume că ţăranii nu
compătimesc soarta boierilor, că ,,distanţa socială dintre clasa
privilegiată şi popor dezvoltase în inima poporului o indiferenţă absolută”
faţă de boieri, stigmatizaţi cu epitetul de ciocoi 54.
Unul din cei prezenţi în conacul boieresc de la Bălţăteşti în acele
timpuri, ne-a lăsat scrise amintirile sale despre acele evenimente
revoluţionare. Este vorba despre Wilhelm de Kotzebue55, membru de
onoare al Academiei Române, cel care va intra în serviciul diplomaţiei
Rusiei în 1838 fiind ataşatul guvernatorului general de la Kiev, iar după
aceea, secretarul consulatului rusesc de la Karlsruhe în Germania. În
1839 s-a căsătorit cu Aspasia Cantacuzino, nepoata lui Matei
Cantacuzino şi al Ralucăi Callimachi56, stabiliţi în Rusia, iar în 1840 a
fost invitat de fratele său Carol să facă o excursie în Moldova. Au locuit
cu această ocazie în conacul boieresc de la Bălţăteşti, de unde a
participat la numeroase partide de vânătoare în munţii din apropiere, a
vizitat mănăstirile Slatina, Hangu şi Văratec. A publicat impresii ale
acestor călătorii în ,,Almanahul de învăţătură şi petrecere” pe anul 1841.
În 1847 Wilhelm de Kotzebue şi-a întrerupt activitatea diplomatică
53

Prof. DIONISIE SAVIN
Vasile Alecsandri, Proză, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967, p.402-403
55 Dicţionar Enciclopedic Român, vol.III, Editura Politică, Bucureşti, 1965, p.38
56 G. Bezviconi, Boierii moldoveni între Prut şi Nistru, Ediţia Fundaţiei Regale Carol
I, Bucureşti, 1940, p.180
54
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pentru a se ocupa de moşiile soţiei sale din Moldova, aduse de arendaşi
într-o situaţie critică.
Se presupune că la solicitarea lui Titu Maiorescu, în anul 1882,
deci la o distanţă de 34 de ani de la evenimente, Wilhelm de Kotzebue
şi-a scris amintirile despre cele petrecute la Bălţăteşti în acel furtunos
an. Manuscrisul57 intitulat ,,Din întâmplările trăite de mine în Moldova, în
anul 1848”, a ajuns în anul 1925 la secţia de manuscrise a Bibliotecii
Academiei Române, unde a fost descoperit de istoricul german Klaus
Henning Schroeder, pe care l-a publicat, cu comentariile de rigoare,
într-o revistă de istorie din Munchen, în anul 1971.
Wilhelm de Kotzebue face precizarea că ,,satul Bălţăteşti se afla
jumătate în Carpaţii împăduriţi, jumătate la picioarele munţilor până
departe spre şes” iar conacul ,,la o distanţă de câteva sute de metri de
pădure”. Coroborând aceste date, se poate stabili că actualul sat Valea
Arini şi cătunurile Burla şi Prihodişte nu existau în 1848, ci ele s-au
constituit ulterior, în urma unor masive defrişări.
Proprietarul, Leon Cantacuzino, avea ,,o familie numeroasă”,
mulţi slujitori, precum şi ,,... multe îngrijitoare pentru copii, guvernantă,
profesor de casă şi medicul casei”. Din păcate nu ni se dau informaţii
despre disciplinele şcolare pe care copiii le studiau.
Fratele lui Leon- Gheorghe Cantacuzino58- ,, ... trăia în adâncul
munţilor, pe o altă moşie (Hangu n.n.), la care se putea ajunge în cinci
ore, după o călătorie greoaie, cu nenumărate urcuşuri şi coborâşuri”.
Wilhelm de Kotzebue se va obişnui destul de greu cu obiceiurile
de la conac, unde nu exista o viaţă disciplinată, riguros organizată.
,,Niciodată ceva nu era stabilit cu fermitate”.
Cu toate acestea, petrecerile erau foarte dese. Ele erau
organizate ori de ,,membrii numeroşi ai familiei”, ori datorită ,,vizitelor
dese ale rudelor şi prietenilor”, când ,,urletele şi pocniturile din bici ale
vizitiilor nu conteneau de dimineaţă până seara”. Kotzebue descrie un
astfel de eveniment, o şedinţă a ,,grupului revoluţionar”. Pe o masă
aşezată în centru încăperii ,,trona liniştitoare o imensă bucată de
brânză, înconjurată de câteva sticle cu vin”.
Autorul face următoarea remarcă: ,,cred că libertatea exterioară
totală era ceea ce mă atrăgea; eram toţi, în sensul cel mai bun al
57

Klauss Henning Schroder, Ein Unbekannter Bericht von Wilhelm Kotzebue über die
Unruhen 1848 in der Moldau, in ,,Sudöst Forschungen”, Band XXX, 1971, manuscris
în traducere de lector univ. Dr. Herbert Peter Storch, Piatra Neamţ, 2003. În 1925 a
ajuns în posesia Academiei Române (Ms. germ. 107)
58 G. Bezviconi, Boierii moldoveni între Prut şi Nistru, Ediţia Fundaţiei Regale Carol
I, Bucureşti, 1940, p.180
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cuvântului, proprii noştri stăpâni… boierii reprezentau o putere; miniştrii
de la Iaşi erau dragii lor verişori sau unchi”.
Şi, o ultimă constatare asupra acestui mod de viaţă:
,,...moldovenii iau viaţa mai în uşor şi sunt un popor prietenos, iar eu mam simţit bine printre ei”.
Wilhelm de Kotzebue îşi deapănă amintirile despre
evenimentele tumultoase de la 1848, precizând că încă din luna martie
ştirile despre Revoluţia de la Paris au ajuns şi pe aceste meleaguri,
agitând spiritele. ,,Fiecare simţea că şi patria sa avea nevoie de o
purificare drastică, pentru a fi curăţată de abuzurile strigătoare la cer, în
văzul tuturor, care fuseseră îndurate până atunci, ca fiind de la sine
înţelese...”.
Scriitorul consideră ideile noi ca fiind ,,de sorginte străină” şi
remarcă seriozitatea şi interesul cu care societatea moldoveană a
receptat ştirile referitoare la revoluţia europeană, spiritul de
responsabilitate manifestat de moldoveni în aceste împrejurări:
,,antrenarea largă în frământarea politică, indiferent de concepţia
profesată”59.
Autorul precizează că şi ,,cumnaţii mei (de la Bălţăteşti n.n.) se
întruneau des şi discutau cu un aer serios despre reorganizarea
Moldovei”. Ba mai mult, cumnaţii lui se întâlneau adesea şi discutau
despre reorganizarea ţării şi cu alţi boieri din diverse zone ale Moldovei:
,,soseau vizitatori şi plecau curând pentru a stabili legături la mai mare
distanţă”. După mai multe astfel de întâlniri între grupuri restrânse, s-a
hotărât ca circa 17 tineri boieri din diverse părţi ale Moldovei să se
întâlnească la conacul din Bălţăteşti pentru a dezbate şi hotărî, asupra
unui plan concret de acţiune.
La acea întâlnire a fost prezent şi Wilhelm de Kotzebue dar
numai ca simplu spectator. Despre desfăşurarea şi hotărârile luate, el
relatează că după două ore de dezbateri furtunoase unul dintre ei ar fi
întrebat:
,,- Prietenii mei, să ne însuşim rezultatul dezbaterii noastre.
Suntem hotărâţi să conducem biata noastră patrie către un viitor mai
bun ?
- Da, a răsunat din toate părţile.
- Trebuie, pentru a face începutul, ca domnitorul în funcţie, Mihail
Sturza să fie declarat deposedat de tronul Moldovei şi să fie dat afară
din ţară ?
Din nou aprobare generală.
Gh. Platon, Moldova şi începuturile revoluţiei de la 1848, Editura Universitas,
Chişinău, 1993, p.239
59
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- Vă urez noroc în această decizie patriotică şi nu fac decât să
vă mai aduc aminte că v-aţi declarat cu toţii de acord să vă înarmaţi
ţăranii, să vă adunaţi într-un punct anume, eventual aici în munţi şi să
porniţi, după alegerea unui conducător, spre Iaşi. Confirmaţi
angajamentul dumneavoastră ?
Cel de-al treilea ,,Da” a sunat mai puţin entuziast decât primele
două”.
Adunarea grupurilor de ţărani înarmaţi ,,oştile patriei” cum le-a
numit autorul urma să aibă loc peste trei săptămâni la Bălţăteşti. Deşi
nu se referă la data reuniunii şi numele participanţilor, autorul ţine să
menţioneze: ,,Vă pot asigura că îmi amintesc cu conştiinciozitate
desfăşurarea istorică a evenimentelor”, pe care le caracterizează
,,curajoasa mişcare revoluţionară din Bălţăteşti”.
Important pentru istoria locală rămâne faptul că la Bălţăteşti, cu
aproximativ 20 de zile înainte de evenimentele revoluţionare de la Iaşi,
17 tineri boieri, veniţi din mai multe părţi ale Moldovei, au redactat dacă
nu primul, printre primele programe concrete ale acţiunii revoluţionare.
Acest program se rezumă la acţiuni cu caracter militar, fără a fi
menţionate reforme politice şi sociale care să asigure ţării acel viitor mai
bun şi care să poată atrage masele ţărăneşti. Wilhelm de Kotzebue
apreciază obiectiv că ,,oamenii, pe atunci cu o conştiinţă politică
insuficient formată, nu aveau talentul necesar pentru organizarea unei
răscoale armate”, nefiind pregătiţi din punct de veder politic şi
nemanifestând nici un fel de talent în pregătirea unei revolte armate.
La Bălţăteşti, pregătirile de luptă au început imediat: ,,pe un deal
vis-a-vis de conac se amenajase un poligon de tragere la ţintă pentru
antrenarea celor neştiutori şi pocneau războinic de dimineaţă până
seara”.
Domnitorul aflase însă de aceste pregătiri: ,,îi ajunsese la ureche
cele mai exagerate zvonuri: că s-ar afla în împrejurimi o oştire înarmată,
că s-ar aştepta întăriri din Polonia şi alte asemea printre care poligonul
amintit mai sus figura ca o baterie puternic înarmată şi poruncise
prefectului de Neamţ să se convingă personal la faţa locului de starea
lucrurilor”.
Kotzebue relatează cu lux de amănunte această vizită care,
culmea, coincidea cu ziua stabilită pentru adunarea grupurilor de ţărani
înarmaţi de pe moşiile boierilor participanţi la acea adunare. ,, Prefectul
– un bun prieten al casei – a intrat liniştit în salon, cu căciula cu bordură
roşie. După un timp mai lung ... oapetele a pomenit de însărcinarea
primită de la domn şi tocmai îşi exprima convingerea că în această casă
nu se putea întâmpla nimic împotriva legii”. Expunerea lui a fost
întreruptă de zgomotul făcut de sosirea în curtea conacului a grupului
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de ţărani înarmaţi, în frunte cu Gheorghe Cantacuzino – proprietarul de
la Hangu: ,,circa 25 de călăreţi se aşezară pe două rânduri. Erau
pădurari veniţi de departe din Carpaţi, împreună cu alţi câţiva războinici,
amatori de aventuri … aveau poftă de luptă în ochi: cavalerie în carne
şi oase”. Urmează un succint portret al lui Gheorghe Cantacuzino,
moşierul de la Hangu. ,, ... un bărbat tânăr, deosebit de drăguţ ... cu
pălărie de fetru, împodobită cochet cu pană de cocoş de pădure”.
Acesta i-a motivat prefectului prezenţa acelei trupe ,,din cauza bandelor
de hoţi din munţi”. Prefectul a înţeles însă că povestea cu hoţii ,,nu era
decât o inspiraţie momentană a umorului acestuia şi probabil se temea
să nu fie luat ca ostatic în munţi”.
Gheorghe Cantacuzino era convins că în cursul zilei vor sosi şi
celelalte grupuri de ţărani înarmaţi în frunte cu boierii lor dar ,,s-a făcut
seară târziu şi nu a venit nimeni”. Când însă se pregăteau de culcare
,,a intrat în curte un echipaj cu 8 cai de poştă”. Din trăsură a coborât un
tânăr, palid la faţă. ,, Îl văzusem deja în acea vineri; era unul dintre cei
care spuseseră ,,da” cu putere”. Emisarul le-a relatat celor din conac
faptul că la Iaşi fuseseră arestaţi şi trimişi spre Dunăre 13 tineri
revoluţionari, printre care şi Alexandru Ioan Cuza, dar aceştia reuşiseră
să fugă de sub pază.
Auzind veştile ,,cutremurătoare” Wilhelm condamnă acţiunile
domnitorului, punându-şi întrebarea: ,,Un asemena mod de acţiune a
guvernului faţă de o revoluţie nepericuloasă, planificată în grabă, de o
mână de tineri, care trebuia să anime spiritele la maximum- să trateze
floarea ţării ca pe nişte bandiţi- îi era permis domnitorului ?”. Reacţia
celor din conacul de la Bălţăteşti a fost pe măsură: ,,În primul moment
părea că toată lumea vroia să pună mâna pe arme, dar era curată
nebunie să te împotriveşti forţei regulate, cu o adunătură de tineri
nedisciplinaţi şi, cu inima grea, a trebuit să se renunţa la acţiunea de
eliberare a tovarăşilor”.
A doua zi au mai venit şi alţi oaspeţi ,,toţi cu descurajante ştiri”.
Pe la prânz a sosit şi o verişoară a gazdelor, Maria Cantacuzino, care
le-a povestit cum ea singură s-a ridicat în apărarea tinerilor arestaţi
aşteptându-l pe domnitor în grădina de la Socola - unde el se plimba
zilnic- cu un pistol încărcat, dar ,,am aşteptat degeaba, nu a venit
ucigaşul fericirii noastre”.
Wilhelm de Kotzebue, cu un talent remarcabil, a reuşit să ne
redea atmosfera plină de îngrijorări ce a domnit în acele zile tensionate
la conacul din Bălţăteşti.
Deşi, Maria Cantacuzino, i-a avertizat că domnitorul trimisese ,,o
companie de infanterie şi 50 de arnăuţi…”, cei de la conac au stabilit că
este mai bine este să rămână decât să fugă spre Ardeal. ,,Peste noapte
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au fost puse sentinele care trebuiau să tragă focuri de armă în cazul
unor zgomote suspecte”. Şi Wilhelm de Kotzebue a făcut de santinelă
în noaptea aceea de la miezul nopţii până dimineaţa. Descrierea acestui
serviciu este extrem de pitorească: ,,în halat de casă şi papuci, între
somn şi veghe, cu căciula pe ceafă, uitase cu desăvârşire de îndatoririle
de santinelă”.
În timpul acelei nopţi Kotzebue a găsit soluţia ieşirii pe cale
paşnică din acea situaţie încordată şi anume să plece dis de dimineaţă
la Iaşi, pentru a-l întâlni pe domnitor şi a-l convinge că la Bălţăteşti este
linişte şi pace.
În drum spre Iaşi s-a întâlnit cu grupul din care făcea parte C.
Moruzzi, unul din capii mişcării care fugise din capitală. În momentul
când a fost prins, Moruzzi a declarat că: ,,reforma de căpetenie ce voiau
s-o facă era de a îmbunătăţi soarta ţăranilor, pentru a feri ţara de orice
răzvrătire”60. La întrebarea ,,ce s-a hotărât la Bălţăteşti ?”- Wilhelm de
Kotzebue a răspuns: ,,armistiţiu”.
Relativ repede a fost primit şi ascultat de domnitor. Cuvântul s-a
încheiat patetic: ,,Înălţimea Voastră, redaţi-ne liniştea, care este prima
datorie a cetăţeanului !”. Mihai Sturza a lăsat să se înţeleagă destul de
clar că ,,prezentarea mea îi inspiră puţină încredere”. Cumnaţii
martorului nostru nu s-au potolit însă. La conacul din Bălţăteşti s-au
adunat ulterior mai mulţi revoluţionari moldoveni- inclusiv Vasile
Alecsandri în refugiul său spre Ardeal.
Wilhelm de Kotzebue depusese faţă de domn un fel de jurământ,
drept granţie că ai lui cumnaţi se vor linişti. El avea o vorbă: ,,prins cu
ei, spânzurat cu ei”. Pentru a evita un astfel de moment, împreună cu
familia părăseşte conacul mutându-se în Târgu Neamţ, păstrând însă,
fireşte, legăturile cu cei de la Bălţăteşti. Despre arestarea şi anchetarea
lui Leon Cantacuzino Kotzebue va afla nu peste mult timp, atunci când
va veni la Bălţăteşti şi dând să intre în conac, la poartă ,,s-au ridicat doi
cazaci bărboşi de la Don şi mi-au oprit intrarea cu armele”.
Parcurgerea manuscrisului evidenţiază unele dezacorduri între
evenimentele prezentate aici cu textele din istoriografia românească. Un
prim diferend este acela referitor la numărul de participanţi, în sensul că
acesta ar fi fost mult mai mare61. După alte opinii, numărul plăieşilor
înarmaţi a fost de peste 1000, aceştia fiind recrutaţi din satele din Neamţ
şi Suceava, respectiv localităţile Hangu, Bălţăteşti, Bistricioara şi Borca,
A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, Ediţia a III-a, vol.XII, Editura
Cartea Românească, 1896, p.63
61 Istoria României, vol.IV, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti,
1964, p.58
60
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precum şi din satele Moruzeştilor62. De asemenea, în declaraţia
ispravnicului de Neamţ, implicat în evenimente, apare informaţia că
acesta a văzut ,,două steaguri în număr de 250 călăreţi, alcătuiţi din
străini şi plăieşi de munte, bine înarmaţi, afară de pedeştri cari sunt în
număr mai însemnător, însă aşezaţi pe la cvartire şi împrăştiaţi pe la
deosebite poziţii de locuri”63.
În al doilea rând, portretul domnitorului M.Sturza, îl găsim
schimbat în manuscris, acesta fiind prezentat ca un părinte iertător, deşi
multe din acţiunile lui post revoluţionare dovedesc contrariul.
Gheorghe Platon, în completarea celor prezentate de Kotzebue,
arată că măsurile luate de autorităţi la sfârşitul anului 1848, în cursul
cărora sunt arestaţi, în afară de Leon şi Gheorghe Cantacuzino şi ţăranii
T. Lungoci şi Gheorghe Bante, au dovedit că, în adevăr, oamenii au fost
înarmaţi cu arme fabricate pe moşie, detaşamentele având şi steaguri
tricolore64. În adresa către general- locotenentul Moller, din 2 ianuarie
1849, Mihail Sturdza, pentru a-şi reliefa propriile sale merite, desigur,
acordă o mare importanţă evenimentelor de la Bălţăteşti şi Grozeşti. În
urma înăbuşirii mişcării din martie, notează că ,,unii din acei complotişti
s-au tras la munte pe graniţa Transilvaniei, şi unindu-se cu unii din
proprietarii de acolo se pregătea a înarma locuitorii lor şi strini leşi şi alţii,
pe care îi oploşe pe moşiile lor, pentru a reînnoi prin putere înarmată
stăruinţa lor de a răsturna ocârmuirea legală, după pilda Valahiei”65.
Este dificil de apreciat, măsura în care evenimentele din prima
parte a secolului al XIX-lea au afectat mentalitatea omului obişnuit, a
ţăranului, însă se poate stabili cu certitudine că la fel ca toţi locuitoii
Moldovei şi cei din Bălţăteşti ,,au fost obiect dar şi subiect al schimbărilor
înnoitoare, s-au găsit antrenaţi într-o lume care bătea alt puls, care-şi
accelerase cadenţa, care se spijinea pe realităţi şi pe concepţii noi, pe
un nou stil de viaţă, alt gen de relaţii, care impunea noi reprezentări”66.

Gh Platon, Contribuţii la cunoaşterea frământărilor ţărăneşti din Moldova în
preajma şi în timpul anului revoluţionar 1848, Studii şi articole de istorie, IV Bucureşti,
1962, p.55
63 Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. VII,Cărţi
domneşti, zapise şi răvaşe, Bucureşti, 1904, p.40-41
64 Gh Platon, Contribuţii la cunoaşterea frământărilor ţărăneşti din Moldova în
preajma şi în timpul anului revoluţionar 1848, Studii şi articole de istorie, IV Bucureşti,
1962, p.53
65 Hurmuzaki, Documente I, p.590, 582-583
66 Gh. Platon, Moldova şi începuturile revoluţiei de la 1848 , Editura Universitas,
Chişinău, 1993, p.210
62
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ASPECTE ETNOFOLCLORICE ALE COMUNEI RĂUCEȘTI67
Vatra satului. Suprafața de teren pe care se află amplasate
locuințele, precum și unele imobile de interes obștesc, este cunoscută
sub numele de vatra satului. Fiecare sat al comunei Răucești de astăzi
a avut și are o vatră a sa de la primele colectivități omenești, pe aceste
meleaguri. Întinderea vetrei satelor a variat de-a lungul anilor în raport
de mai mulți factori: numărul populației, situația economico-socială a
satului,
starea
materială
a
locuitorilor etc.
În vechea
organizare
administrativă a
Moldovei, vatra
satului era bine
delimitată
și
despărțită
de
terenul
agricol
printr-un gard de
nuiele
numit
gardul țărnii (aflat în toponimia locului).
Trecerea din sat în câmp se făcea pe o poartă numită poarta
jităriei, care era supravegheată de un paznic numit jitar. Gardul era
refăcut în fiecare primăvară cu materiale noi, aduse din pădure. Aceste
garduri au fost întreținute până prin anii ’20 ai secolului trecut.
Natura prielnică a peisajului a atras şi ajutat dintotdeauna omul locului
să-şi clădească locuința, care a evoluat de-a lungul anilor, prin tehnica
de construcţie și formă, începând cu bordeiele foarte bine descrise de
călătorul francez Ubicini (1842): până acum câţiva ani, locuitorii
moldoveni de pe Valea Moldovei nu aveau altceva decât bordeie
întunecate şi pline de fum, scobite în pământ la o adâncime de doi metri
cu o suprafaţă de 10-12 m2. Deasupra bordeiului pe o împletitură de
nuiele, era pus pământ să nu plouă înăuntru, lăsându-se o gaură să iasă
fumul. Pe acoperiş creştea iarbă şi dacă n-ar fi fost fumul să iasă din
bordei, nu-ţi puteai da seama că acolo e locuinţă.

67
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Mai jos prezentăm locuințele unei părți a satului Oglinzi din anul
1880, descrise de către notarul concetățean, Gheorghe Tănase, după
spusele bunicii sale, Răchierița: satul apărea ca o înșiruire de case și
bordeie acoperite cu paie. Casa fostului clăcaș de rând, Petre
Pantelimon, era formată dintr-o cameră, o tindă din lemn și o șandrama.
Ușa era din scânduri neîncheiate,ferestrele erau din piele de oaie
subțiată, iar în loc de sobă, un coș cu hotă. Avea patru boi și alte animale
ținute într-un șopron cu pereți din spini presați cu paie. Locuințe mai
răsărite se găseau și la Vasile Răcheriu, Costache Andrei ș.a, care
aveau o cameră mai mare, o tindă, o cămară și o șandrama, acoperite
cu draniță, iar ferestrele în două canate cu sticlă.

Gospodăria tradițională, care era compusă din casă, şură,
poiată, coteţ, fântână, pivniţă, avea pe lângă aceste acareturi şi un grajd
aparte pentru animale. Cei mai înstăriți aveau și un hambar, o fânărie şi
altele. O apariţie mai aproape de zilele noastre este bucătăria de vară,
situată în faţa casei, unde se rezolvă multe probleme gospodăreşti, chiar
şi iarna. Gospodăria a fost şi este apărată de garduri care au evoluat și
ele de la nuielele trase prin pari montaţi la anumite distanţe, la jaluzele
verticale puse pe leaţuri orizontale, şi de la scânduri vopsite la cele de
azi din tablă, din fier forjat etc.
Gospodăriile erau cu o gamă largă de tipare, cu spații verzi și
curți largi, aerisite, ferindu-se de a se asemăna una cu alta, cu simțul
măsurii și al armoniei
Preocuparea pentru frumos consta și în aceea că în fața fiecărei
case erau grădinuțe cu nelipsitele flori: garoafe, dumitrițe, vâzdoage,
petunii, regina nopții, panseluțe,alături de unele plante medicinale:
menta, gălbenelele, busuiocul, iar în geam zâmbeau vesele florile de
mușcată, etc.
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Între cele două războaie mondiale, au început a se construi case
cu două camere şi tindă între ele. Una se chema odaia de curat, în care
erau primiţi oaspeţii cu diverse ocazii familiale şi tot aici se păstrau
lucrurile cele mai de preţ, în special lada de zestre. Cealaltă încăpere
se numea odaia de stat (de locuit permanent), unde era un pat montat
pe ţăruşi bătuţi în pământ, cu mindir de paie, acoperit cu un țol apoi
cearșaf, care obligatoriu trebuia să fie o prostire cu marginile
ornamentate, se mai afla un blidar frumos decorat, o masă joasă cu trei
picioare, scaunele, laiţe (laviţe), cuptorul în faţa căruia era hornul şi vatra
unde se făcea focul atât pentru încălzit, cât şi pentru pregătit hrana
zilnică. Cu timpul, cuptorul cu horn a fost înlocuit cu soba, zidită din

cărămidă nearsă, produsă de fiecare gospodar.
Aproape întreaga activitate casnică se desfășura în camera de
stat unde se lucrau de toate: mâncare, țesut la stative, dormit, spălatul
rufelor, iar când afară era frig, aici își găseau loc pisica și unul-doi
mielușei spre bucuria copiilor, sub pat era cloșca pe ouă și altele. Tot
aici se creștea odorul legănat, îmbăiat, înfășat, apoi îl punea în covată,
ferit de accidente și câte altele, pe care doar o mamă le poate ști.
În exterior, de jur împrejur sau cel puţin pe două laturi, casa era
prevăzută cu o prispă întărită cu stâlpi frumos ornamentaţi, cu diferite
modele geometrice realizate de meşteri locali.
În asemenea tablou zburdau câte 7-8 copii sănătoși, la joacă sau
la treabă, pe când azi la unele vile cu 7-8 camere, 1-2 odrasle se lăfăie
în majoritatea timpului la calculator sau televizor.
După anul 1990 au apărut casele tip vilă (foto), influențate de
arhitectura urbană, care prea puțin respectă pe cea tradițională,atât prin
materialele de construcții, cât și prin tehnologiile cu influențe aduse din
Vest.
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Prelucrarea firelor textile. Până la apariţia industriei
producătoare și prelucrătoare de fibre textile este ştiut că toată
îmbrăcămintea necesară membrilor familiei se producea în casă,
datorită măiestriei gospodinelor care, începând de la cele mai fragede
vârste, învăţau să prelucreze, în special, cânepa și inul. Şi cum nu era
gospodar să nu-şi semene necesarul de cânepă, prin luna august când

Poartă tradițională

era coaptă, se smulgea şi se lega în mănunchiuri care, după veştezire,
se punea la topit (murat) la Râşca sau Moldova. Dupa trei săptămâni,
se scotea şi se aşeza în popuri, la o uscare minimă. Uscatul deplin
continua acasă, după care, unul câte unul, erau bătută prin două faze
cu meliţa şi meliţuica până se înlătura puzderia şi se obţinea fuiorul.
Când se terminau lucrările în câmp, gospodina, ajutată de fiice
sau nurori, trecea la prelucrat fuioarele. Întâi se trăgeau prin ragilă și
răgiluică până se obţinea fuiorul cu firul cel mai fin, care prin toarcere cu
mâna, la furcă se realiza tortul, folosit la ţesături. De asemenea, femeile
prelucrau şi lâna cu răspunderea de a-i îmbrăca pe toţi ai casei cu
binecunoscutul şiiag (şiiac) care
era ţesut în patru iţe, apoi
împâslit şi uniformizat la pivele
lui Bistriceanu din Şoimăreşti.
Când
se
terminau
lucrările în câmp, gospodina,
ajutată de fiice sau nurori trecea
la prelucrat fuioarele: întâi se
trăgeau prin ragilă și răgiluică
până se obţinea fuiorul cu firul
cel mai fin, după care prin toarcere la furcă se realiza tortul, folosit la
ţesături. De asemenea, femeile prelucrau şi lâna cu răspunderea de a-i
îmbrăca pe toţi ai casei cu binecunoscutul şiiag (şiiac) ţesut în patru iţe.
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Ţesăturile cu fir de lână, cânepă, in sau bumbac se foloseau la
confecţionarea îmbrăcămintei și a altor obiecte de uz casnic, dar dintre
toate, locul principal îl ocupa covorul, care, aşezat pe perete, aducea în
interior coloritul câmpului cu bujori, mângâierea şi încălzirea sufletului
familial.
Precizăm că, de câteva decenii, cânepa nu se mai cultivă, lâna
de la oi nu prea are întrebuinţare, iar gospodinele cumpără totul, sau
aproape totul, de-a gata de la târg. De aici și versurile populare satirice:
-Măi nevastă, măi fimei
Las-o naibii de șîderi
Cânepa stă să cheri.
N-am cămașă, n-am ițari
Vine iarna, vai și-amar!
-Du-te-ncolo, măi bărbati,
Că n-ai diloc dreptati.
Iaca pânză-i-n tot locu'
Și te-îmbrac, mânci-te norocu'!
(Informație Maria Apopi, 71 ani, Săvești)
A. Portul popular
Portul
românesc,
în
general, îşi găseşte rădăcinile
în cel al strămoşilor noştri getodaci. În decursul istoriei,
structura şi evoluţia costumului
popular s-a păstrat nealterat,
cu toate că s-au adăugat
treptat
noi decorări ale
ţesăturilor
şi
cusăturilor,
diferenţiindu-se în funcţie de
sat,
stare
socială,
sex,
anotimp, vârstă, de purtat, sau
de ieşit în lume, în special la
biserică.
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În zilele de sărbătoare, bărbaţii
foloseau ițari, cămăşi lungi de fuior,
până peste genunchi, încinse cu brâu
sau chimir şi în funcţie de anotimp şi
de vârstă, pe deasupra se purtau
pieptare, cojoace sau sumane.
Sumanul este o importantă
piesă de port popular folosită cândva
de locuitorii satelor noastre, mai ales
în sezonul rece. Țesătura pentru
sumane, numită pănură sau șiac era
făcută din lână vopsită în culori
vegetale, de obicei negru.
Pe cap, vara, se purtau în
general pălării de paie împletite în
şapte, pe când astăzi se folosesc fel
de fel de şepci. Iarna era un bun prilej
de a arăta cât de gospodar era
purtătorul unei căciuli după moda vremii: cu prispă, ţuguiată, plesnită (a
la Mihai Viteazul ), ruseşti (cu clape) a la Hrușciov sau după vorba ceea
românească: cu căciula pe-o ureche, pusă după moda veche.

Imediat, după ultimul război, bărbaţii încă se mai încălţau cu
opinci din piele sau de cauciuc, cu gurghiu alămit, marca Vânători şi
doar în zilele de sărbătoare se purtau cizme sau bocanci, iar femeile
aveau, pe lângă opincuţe sau pantofi şi cizmuliţe din import tip Bürger.
Opincile din piele de vită sau de porc, tăbăcite și lucrate de meșterii
opincari împreună cu ciorapi albi legați cu nojițe făcute din păr negru de
cal, împăunau purtătorii lor.
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La costumul naţional feminin piesele principale sunt: cămaşa,
catrinţa şi bundiţa. Dintre toate, cămaşa este piesa în care se investeşte
cea mai mare pricepere, fiind cartea de vizită cu care se prezintă în
lume, mai ales, că era cu altiţe folosindu-se mărgele și fluturi de mătase.
Femeile tinere căsătorite aveau cămășile cu o despărțitură în dreptul
pieptului pentru a putea alăpta mai ușor bebelușii în ocazii diferite.
Catrinţa era ţesută numai în patru iţe, cu fondul închis, tranzitate de
vrâste (dungi) viu colorate. Poalele au doar o singură bordură brodată
care se vede la baza catrinţei. Bundiţele se purtau pe timp răcoros, iar
pe timp geros, femeile se înfofoleau în şaluri mari îndoite în colţ, pe când
cele mai în vârstă purtau berte sau bertuţe. Vara, femeile tinere aveau
barize înflorate, iar cele mai în vârstă purtau, în general, casânci negre.
În sezonul cald, copiii purtau o cămaşă făcută din pânză grosieră
de cânepă, lungă până peste genunchi, încinsă cu o cureluşă sau cu o
sfoară, iar cei mai mărişori, purtau pantaloni scurţi până sub genunchi,
și cât era ziua de mare umblau desculţi cu tălpile așa de îngroșate, încât
jucau fotbal ca fachirii sfidând ascuțișul pietrelor sau spinilor.

Nu trebuie neglijat, în acele vremuri, rolul traistelor de şold şi de
cărat, care ţesute de obicei în alb-negru sau alb-roşu erau purtate zilnic,
cum purtăm astăzi, geanta sau sacoșa. Trăistuţele, numite şi taşcă sau
tăşcuţă, ţineau locul rucsacurilor de azi. În ele, şcolarii purtau cărţile,
placa de scris şi chiar merinde. Mulţi foști purtători de taşcă şi opinci au
ajuns mai târziu oameni de înaltă valoare intelectuală.
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Portul popular, în final, este unul din factorii veșniciei la sat, chiar dacă
azi este purtat doar la spectacolele folclorice, câte mai sunt. Dacă ținem
cont de zicerea patriotică tot ce-i românesc nu piere putem spune că
rămânem optimiști în ceea ce privește păstrarea portului popular în
viitor.
Încă din vechime, cu asemenea port popular, harnicele şi
frumoasele Cosânzene din satele noastre au atras mulțimi de FeţiFrumoşi, cu acte în regulă din alte împărăţii pentru a întemeia familii
durabile şi mult respectate.
B.

Graiul local

Graiul locuitorilor noștri prezintă caracteristicile generale ale
subdialectului moldovenesc cu elemente de graniţă dintre Bucovina şi
zona centrală a Moldovei, respectând înţeleptele vorbe bătrâneşti: ori te
poartă cum ți-e graiul, ori vorbeşte cum ţi-e portul!
În vorbirea multor localnici se pot observa diferite nuanţe faţă de
limba literară, în pronunţia vocalelor şi consoanelor.
La vocale, de regulă, vocala a accentuată se pronunţă ca în limba
literară, însă în unele cazuri, a accentuat trece la ă: un şărpi, (în loc de
un şarpe), buzunări, (pl) (în loc de buzunare), etc.
Vocala e accentuată se transformă în ă, după j, s, ş, ţ şi z: căţăl(în
loc de căţel), folosăsc (în loc de folosesc), injăcţii (în loc de injecţii).
Vocala i precedată de ţ, z, ş, s, j se transformă în â: găsât (în loc de
găsit), pieţât (în loc de peţit).
În poziţie finală, ă trece în â: strungâ (în loc de strungă), brânzâ, (în
loc de brânză).
Vocala e finală neaccentuată se închide în i: dinti (în loc de dinte),
frati (în loc de frate)”.
Vocala i neaccentuată devine â: frasân (în loc de frasin), ţâgări (în
loc de ţigări).
În unele cuvinte o neaccentuat devine u: cucoş (în loc de cocoş),
tifus (în loc de tifos).
Diftongul ea se monoftongizeáză în a după b, ţ, ş, j: înșeală (în loc
de înșală), bat (în loc de beat). Ea devine e și ia in loc de ie. Când eram
pe vremea me/ Șapte mândri-mi trebuie/ Dar amu ĉi vreme esti/ Nici di
una nu-i nădejdi./
Diftongu ia devine ie, în unele cuvinte: băiet, (în loc de băiat), muiet,
(în loc de muiat).
În substantivele câine, pâine , nu apare diftongul îi: câni, pâni, etc.
Consoana labiodentală surdă f se pronunţă ca fricativă ŝ: fierbinte
se pronunţă ŝierbinte, să fiu, se pronunţă să ŝiu.
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În unele cuvinte, v devine h: vulpe se pronunţă hulpe, volbură devine
holbură.
Frecvent r trece în l: scrântit devine sclântit, sertar, devine saltar,
etc.
În privinţa morfologiei, unele substantive de declinarea a IV-a (
terminate în e) trec în declinarea a II-a (terminată în consoană): foarfece
trece în foarfec, şoarece, trece în şoarec, etc.
La genitiv apar forme diferite de limbă literară: podu’ casâ ( în loc de
podul casei), etc.
Pluralul unor substantive se termină în â în loc de e: carâ , (în loc
de care), fusâ, (în loc de fuse), etc.
Ca demonstrative de apropiere se folosesc formele: (a)ista, (a)iasta,
(a)istalalt, în loc de acesta, aceasta, celălalt.
Unele verbe au la indicativ prezent forme mai deosebite (a bea): eu
beu, bei, be, bem, beţ, beu.
Unele adverbe ca: imediat, devine acuş, acum, devine amu, puţin,
devine oleacă, etc.
Se foloseau frecvent interjecţiile de adresare: fa (fă) fă Marii!,
respectiv uăi Vasâli! sau bre Vasâli!
În ceea ce priveşte lexicul, întâlnim elemente ce aparţin
subdialectului moldovenesc, dar şi elemente lexicale specifice altor
zone.
Elemente lexicale locale: ţaţă, leliţă - apelativ pentru femei, ogheal
pentru plapumă, ciolan pentru os, vadană pentru văduvă, cărpănos
pentru zgârcit și rău, beleujet pentru unul neîngrijit, hapău pentru
acaparator, a anistui pentru a ascunde, găleată - căldare, mâță - pisică,
zălud - prost, moare – zeama de varză, hogeag – coș (horn) de fum,
prostire – cearșaf.
Elemente lexicale specifice Transilvaniei de nord aduse de românii,
numiți la sosire ungureni: găteje pentru crengi, pănură pentru postav,
imaş pentru izlaz etc.
Cuvinte de provenienţă maghiară din estul Transilvaniei sunt destul
de numeroase, dovedind că aceste elemente au fost continuate de la
locuitorii (probabil ceangăi) veniţi în majoritate din secuime: catrinţăkatrinca, gealău-gyala, şarampoi-sarampò, şâp-șip, taşcă-tàska.
Elemente germane: rola-Rolle, ghivent-Gewinde, şindrilă-Schindel,
boiler, rucksack, foraiber, fasung etc.
Termeni rusești: drujbă, pufoaică, buldozer, votcă, combinat,
mecanizator etc.
De la evrei: ștrudel, limonadă, ghișeft etc.
De la țigani: baftă, gagică, mișto,mangleală, ciordeala etc.
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De la turci: ibric, ciubuc, belea, berechet, bacșiș, cafea, sarma,
chiftea, dușman, iaurt etc.
De la englezi: corner, gol, fault, dribling, trening, stres, campus,
miting etc.
De la unguri din interiorul Transilvaniei: neam, viclean, belșug, bai,
ferăstrău etc.
De la greci: a agonisi, folos, tacticos, prisos, matase, stol, etc
De la francezi: influență, inventar, mesager, a soluționa etc.
De la italieni: spagheti, mandolina, contabil, bancă etc.
C. Onomastica
1. Numele.
Studiile onomastice ne arată că în vechime se purta un singur
nume luat din calendarele ortodoxe: Toader, Vasile, Ilie, Maria, Ileana
alături de unele și mai vechi: Rarița, Tasia, Catrina, Garofina etc. Mai
târziu era însoţit de funcţia pe care o avea: Vasile Popa, Gheorghe
Vornicu, Nicolai Ciobanu etc. De multe ori s-au adăugat şi numele
tatălui, mamei, soacrei: Ion Amariei, Vasile Apetri.
Și în final, pentru a nu se confunda anumite persoane, mai ales
acolo unde există nume de familii numeroase, gura satului a stârnit
anumite porecle care cu timpul unele au devenit nume: Bălan, Negru,
Roșu, Albu, Mustață, Ursu etc.
Foarte multe nume rămase astăzi în comună au diferite origini, astfel:
După ocupaţii: Croitoru, Ciubotaru, Cojocaru, Curelaru, Rotaru,
Butnaru, Dulgheru, Boaru, Vieru, Țăranu, Văcărașu, Apostol, Lăcătușu,
Dascălu etc.
După locul de origine: Munteanu, Jăhăleanu, Bărăscu,
Moroşanu, Neamţu, Ungureanu, Țuțuianu, Rusu, Tătaru, Cristescu,
Târpescu, Săvescu etc.
După funcţia civilă sau religioasă: Vornicu, Popa, Popovici,
Apopi, Apostol, Dascălu, Dăscălescu etc.
După prenumele tatălui nemodificat: Anton, Iftime, Lazăr,
Constantin, Pintilie, Nistor, Sava etc.
După prenumele părinților diminutivizat: Nicuţă, Ilieş, Stănică,
Măriuța, Anița, Anușca, Todirică, etc.
După prenumele mamei nemodificat: Palaghia, Irina, Domnica,
Varvara etc.
Nume provenite din prenumele: femeilor văduve sau al tatălui
utilizând articolul posesiv genitival: Agafiţei, Apetri, Avasâlcăi, Atomei,
Amariei, Acatincăi, Aanei, Avarvarei, Ailenei.
Nume provenite prin utilizarea sufixelor: Mihăilă, Ionescu,
Mihăilescu, Mihăileasa, Vasiliu, Petrescu, Dănilă, Andrişoaia, Cristescu
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etc. Escu sufix apărut încă din secolul al XV-lea aplicat la nume. Așa
cum se vede și la alte popoare: schi la polonezi și ruși, ov la ruși și
bulgari, iuc la ucrainieni etc.
Nume biblice: Moisii, Maftei, Armenia, Iftime, Zaharia, Nichifor,
Luca, Iacob, Filip etc.
Nume venite din timpul domniilor fanariote (terminaţie grecizată,
che, chi): Manolache, Postolachi, Zavalichi etc.
Numele unor persoane de altă naționalitate: Crichevitz, Hellon,
Vokurech, Pougurschi etc.
- Nume de familii numeroase din comuna noastră: Obreja, Apostoaie,
Filip, Sava, Tănase, Stan, Varvara, Trofin, Iftode, Cristescu, Ilieș, Ghiba,
Bâzu și înca câteva nume care sigur vor străbate secolele viitoare
moștenind pământul. Familiile numeroase din satul Răucești sunt
grupate pe ulițe: Vârvărenilor, Ghibenilor, Trofineștilor, Robenilor,
Cosăienilor, Obrejenilor, Chișcărenilor etc., unele fiind chiar urmașe ale
fostelor sate sau cătune.
Câteva porecle care au apărut în istorie pentru a se deosebi
desele asemănări, în special, a numelui cu prenumele.
Buimacul - Zăpăcit, Blegul - moale în acțiuni, Catârul – încăpățânat,
Câcâitul – muncește mult cu rezultate îndoielnice, Năucul – uituc,
Bolditul – are ochi mari umflați, Fornăitul – vorbește pe nas,
Burtăhănosul – are burtă mare, Buzatul – are buzele mari și groase,
Chilugul/Chelosul – fără păr pe cap, Colțatul – are dinți lungi și lați,
Știrbul – fără dinți, Cotonogul – merge șchiop de un picior, Gălbejitul –
este galben la față/ palid, Michiduță – mic de statură și rău, Surdul – nu
aude bine, Țâră – mic și slab.
2. Nume de Botez, (prenumele)
Ca şi numele, se poate vorbi că şi prenumele a avut o evoluţie destul
de interesantă care la începuturi au apărut cu diferite semnificaţii de la
unele popoare cunoscute înainte și după Hristos:
- din limba greacă: Angelica de la Angelos (înger), Gheorghe de
la Georgos (agricultor), Ștefan (primul învingător), Elena (raza
de soare), Andreea de la Andreas (războinica)
- din limba latina: Lucia (a face lumină) Anton, din Anthos (floare),
Octavian, Silvia
- din limba ebraică: David (iubit), Gabriel (Dumnezeu este
puternic), Maria (copil dorit), Petre, Mihai, etc.
Intrând în sfera creștinismului întâlnim și nume împrumutate din
limba ebraică puse de preot la botez ale căror circulație nu s-a redus
nici azi: Constantin, Petru, Mihai, Maria etc. Firesc, începând cu cea dea doua jumătate al sec. al XX – lea, prenumele vechi au început să fie
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înlocuite treptat de prenume noi, multe din ele cu trimiteri la cele istorice
şi religioase: Traian, Cristian, Manuel, Paul (pentru bărbaţi), Eugenia,
Nadia, Cosmina (pentru femei), apoi s-a răspândit practica prenumelor
duble: Ana-Maria, Andreea-Ioana, Monica-Elena, Romeo-Ionuț.
Din păcate, în ultimul timp circulă prin țară, în special la etnia rromă,
nume ca: Barosanu, Pardaianu, Baronu, Televizoru, Harmonica,
Procuroriu, Bordură și Pavela. În acest caz, pruncii ajunși mari, poartă
în public rușinea sau mândria numelui pus de părinți: unchiul Internet,
bunicul Paradox, doamna învățătoare Mercedesa.
Hrana locuitorilor
În cadrul bucătăriei moldovenești, căreia îi aparținem, cea din
zona noastră ocupă un loc aparte. Este caracterizată prin bun gust și
finețe, unele uitate și reluate astăzi, care creează plăcere atât celor care
le fac, cât și celor care le consumă. Cele spuse le întăresc cu o vorbă
românească care sună cam așa: ”nu e meșteșug a găti mâncare, ci e
meșteșug a o potrivi.”
Alimentaţia era și este legată îndeosebi de producţia proprie, și
rar se cumpăra vreun aliment din comerţ, deoarece oamenii se
conduceau după sintagma: acela e gospodar care are păpuşoi în pod,
vacă cu lapte, porc de Crăciun şi miel de Paşti.
În continuare vom prezenta unele alimente şi, pe alocuri, modul
de preparare.
Până la începutul secolului al XVIII-lea, alimentul de bază era
pâinea şi turta făcute din făină de grâu sau secară şi mămăliga din mei.
După apariţia în cultură a porumbului, alimentul de bază, care nu lipsea
de la nici o masă, era mămăliga cu rang de mare cinste, fiind
considerată mâncarea săracului. S-a dovedit de-a lungul timpului că
este un produs delicios, cu foarte multe proprietăți benefice
organismului, având un efect detoxifiant, reglează concentrația de
glucide în sânge, fiind de folos diabeticilor, reduce cantitatea de
colesterol, scăzând riscul de ateroscleroză și infarct. Este un leac
străvechi pentru dureri de gât și răceală, consumând un ĉir cald cu puțin
ulei.
Tot din făină de porumb, prin coacere la rolă, sau la cuptor se
prepara și mălaiul folosit mai ales la praznicele din posturile de peste
an. Din aceeaşi categorie cu mălaiul erau alivencele, considerate de
săteni ca adevărate delicatese.
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Alivencele sunt preparate astfel: se trece făina de porumb prin
dosul sitei, se pune chișleag de vacă sau zer din lapte de oaie la fiert,
se opărește făina, după care se lasă să se răcească. Se pune un pic de
făină de grâu și se mestecă bine. Se unge tava cu ulei și se pune
compoziția amestecată cu bucăți de urdă. Se întroduce la cuptor unde
stă 40-45 de minute. Se scoate din cuptor și după ce se răcește se taie
felii, care se ung cu smântână și se consumă.

Fasolea, prin mulţimea de soiuri, oferea şi oferă o gamă largă
de moduri de a fi pregătită cu condiția respectării tuturor pașilor. Este
foarte gustoasă în duet cu cârnații sau ciolan afumat, din moment ce
este oferită orășenilor de guvernanții darnici numai cu ocazia zilelor
mărețe ale țării.
În alimentaţia frecventă întâlnim pe mesele sătenilor noștri şi
apreciatele sarmale, care până la apariţia orezului se preparau cu crupe
din grăunţe de porumb amestecate cu varză, morcovi, ceapă, pătrunjel,
mărar şi alte ingrediente găsite în marea gradină de lângă casă. Aceasta
era compoziția pentru sarmale de post iar, când se preparau sarmale
de frupt, se adăuga carne şi bucăţi mici de slănină. Fierberea se făcea
în oale de lut nesmălţuite, special destinate, la foc mic, în vatră sau la
gura cuptorului.
Pentru majoritatea gospodăriilor, creșterea și îngrijirea măcar a
unei vaci cu lapte, era mai mult decât o tradiție, deoarece laptele cu
subprodusele lui: brânză (închegată, scoaptă și zburată)unt, iaurt, lapte
acru ș.a. reprezintă o alimentație complexă.
Din laptele de oaie se obţine, ca produs de bază, caşul. Acesta
se consumă imediat, ca atare sau ca brânză frământată, după o
perioadă destul de lungă de uscare pe comarnic. Din zerul rezultat după
închegarea şi scurgerea caşului, prin fierbere se obţine jintiţa, care prin
strecurare devine urdă. Pentru iarnă, caşul bine uscat este frământat cu
mâna, se sărează după gust şi se pune la păstrat în putini de brad sau
borcane bine căpăcite.
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Consumul de lapte de oaie, alături de cel de vacă este
considerat un veritabil factor de menținere a forței fizice și a vigilenței,
iar cei grași au ocazia să mai slăbească.
Având curţile pline de orătănii, femeile nu întârziau să pună câte
o găină în oală de obicei, căutându-se să fie una mai bătrână pentru că
aşa cum se zice: găina bătrână face zama bună. Puii mai mari erau
foarte apreciati, mai ales când erau părpăliți și tăvăliți prin smântână.
Pentru a avea carne şi produse din carne, pentru timp
îndelungat, se creşteau şi se cresc porci, viţei şi oi. Carnea macră şi
slănina de la porc se consumau în stare proaspătă sau afumate. Parte
din ele, după ce erau ţinute în sare şi la uscat, erau trecute la pregătit,
sub formă de trandafiri (cârnaţi), chișcă, tobă, tochitură etc.Vă
prezentăm o rețetă de chișcă din zona noastră: compoziția de chișcă se
face ca la sarmale, se toacă carnea împreună cu ceapa, după care se
amestecă cu orezul și sare după gust. Amestecul se introduce în mațele
de la porcul tăiat, care au fost foarte bine curățate cu apă, sare și oțet.
Mațele umplute (chișca) se fierb la foc potrivit până se umflă orezul. Se
consumă caldă sau rece cu muștar. Poftă bună!

Sâmbăta, de obicei fiecare bună gospodină își pregătea hrana
casei pentru ziua următoare. Atunci făcea un cuptor de mălai și alivenci
gustoase, mai dihai ca turta dulce, o oală de borș cu mazăre sau fasole
și o alta pântecoasă de lut se lăsa pe vatră ca să fiarbă încet sarmalele.
Legumele proaspete și murăturile se serveau în general stropite cu
câteva picături de oloi (ulei din semințe de cânepă sau bostan).
Nu lipsesc de la praznice sau zile festive plăcintele poale-n
brâu şi cozonacii făcuţi de femeile bătrâne care ştiu rândul la pâine.
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Rețetă Plăcinte Poale-n Brâu
Cine n-a auzit de celebrele plăcinte denumite, comic, poale-n
brâu? Această denumire vine de la felul în care se împachetează
ducându-se marginile spre centru plăcintei din patru părți, pliinduse,unele cu altele, apoi cele patru colțuri rezutate, deasemenea se duc
spre centru. E o plăcintă ușor de făcut și foarte bună.
La 1Kg de făină avem nevoie de: 400 ml lapte, 4 ouă, 250 g
zahăr, drojdie(50 g), sare, 100ml ulei sau unt topit.
Se cerne făina. Separat se dizolvă drojdia în lapte(sau puțină
apă călduță) și se adaugă în făină. Se adaugă laptele cald amestecat
cu ouăle, zahărul și praful de sare și începe frământatul. Spre final se
adaugă, treptat uluiul sau untul și se frământă până acesta se
încorporează în aluat, iar aluatl nu se mai lipește de mâini. Se lasă la
dospit până-și dublează cantitatea.
În acest timp se pragătește umplutura din 1 kg de brânză, 200g
zahăr, 4 ouă, ½ linguri de făină, esență de vanilie, opțional, după
gusturi, stafide sau vișine confiate.
Toate ingredientele se amestecă, după ce-n prealabil brânza a
fost f. bine frământată. Din aluatul dospit de fac bile potrivite pentru o
plăcintă, care se întind cu sucitorul, se umplu cu brânză, se împăturesc
și se așează-n tavă. Se lasă la odihnă 20/30 minute după care se ung
cu ou bătut cu pușin lapte sau sirop de zahăr, se poate presăra cu mac
sau susan și se dau la cuptor. În 45 de minute ar trebui să fie gata. Când
se scot din cuptor se ung cu apă cu zahăr și se acoperă cu un prosop.
Poftă bună!
Din sămânța de cânepă se prepara, ocazional, julfa după un
procedeu tehnologic destul de complex, care presupunea râșnirea ei,
după care făina obținută se punea la fiert cu puțină apă până se obținea
o pastă. Acest conținut era amestecat cu miere de albine sau zahăr și
se umpleau turtele pregătite dinainte (pelincile Domnului). Astăzi, când
a dispărut cultura cânepei a dispărut și julfa, sămânța de cânepă este
înlocuită de gospodine cu nucă.
Hrana tradiţională a fost şi este considerată sănătoasă deoarece
a fost ferită de conservanți, coloranți, amelioratori artificiali ș.a. care pun
în pericol viața omului.
În zilele noastre există o bogăție de alimente, dar nu le pot
cumpăra toți, deoarece sunt prea scumpe. Vorba omului de rând: În
timpul Epocii de aur, aveai cu ce, adică bani, dar n-aveai ce să cumperi.
Astăzi, în altă epocă ai ce să cumperi, dar n-ai cu ce.
Veselă și tacâmuri tradiționale. Până imediat de după război,
rar se găseau linguri și furculițe de metal, ducându-se până acolo încât
sătenii să folosească lingurile lor de lemn și pe post de furculițe.
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Mămăliga cea de toate zilele, după ce era răsturnată pe fundul
de lemn și împărțită cu ața pentru fiecare mâncător i se dădea partea lui
în mână, și toți la un loc, sorbeau udătura dintr-o singură strachină de
lut. Se întâmpla la unele familii numeroase, ca unul-doi să rămână fără
lingură la mâncare și, înghițind în gol aștepta să i se elibereze unealta
de la unul care mânca mai hâlpov.
De asemenea, în casă era un singur cuțit care ruginea
permanent și trebuia frecat acuș-acuș cu cenușă ca să lucească.
A fost nevoie să vină comuniștii la putere să dezvolte industria
metalurgică ca lingurarii, la foc continuu au început să satisfacă nevoile
mereu crescânde ale poporului muncitor cu tacâmuri din inox. Ba, unde
mai pui, că unii dintre reprezentanții noștri de azi folosesc veselă din aur
sau argint.
Băuturi alcoolice tradiționale. Așa cum ne mândrim cu
bucatele noastre tradiționale, în același fel ne lăudăm și cu băuturile
noastre alcoolice, realizate prin metode perfecționate de-a lungul
generațiilor. Fie că este vorba de țuică, rachiu sau palincă, elementul
comun al tuturor este calitatea deosebită provenită prin utilizarea
exclusivă a ingredientelor naturale (mere, pere, prune, cireșe etc.). Nu
degeaba la zicerea lui L. Blaga: veșnicia s-a născut la sat s-a adăugat:
și tăria rachiului la Răucești.
Toate la un loc pre carele, cum se zice mai creștinește, țuica împreună
cu vinul produs la noi sau adus din podgorii renumite este băut la
bucurie, la supărare, dar cel mai des fără niciun motiv.
Ciclurile vieții
Cultura populară românească s-a format odată cu poporul din
care face parte, iar creaţia ei se numără printre cele mai interesante,
frumoase şi mai vechi manifestări europene. Printre ele naşterea,
căsătoria şi moartea sunt socotite a însemna popasuri de intrare şi de
trecere ale vieţii omului, cu bune şi rele, de la o fază la alta, până la
liniştea din eternitatea stelelor fiecăruia.
Naşterea și botezul. Apariţia unui nou membru al familiei
tradiționale a constituit dintotdeauna la noi, prilej de bucurie şi petrecere,
chiar şi acolo unde era gloată multă și condiții de viață modeste în casă,
deoarece după tradiție se nășteau atâția copii câți erau de la Dumnezeu.
Nașterea unui copil era o osteneală dorită și plăcută în cea mai mare
parte a familiilor sătești, asemănător cu ivirea unui prințișor într-o
dinastie regală.
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Mai demult, când în comună nu exista casă de naşteri şi nici
serviciu de salvare de urgenţă, apropiindu-se femeii timpul sorocit,
îndată trimitea pe bărbat la moaşa satului, o femeie mai în vârstă,
pricepută la toate, care, cum vedea pe cel sosit la poartă, cu căruţa, ştia
despre ce este vorba şi sărea imediat în ajutor. Aşa că îşi lua trăistuţa
cu cele necesare, din care nu lipseau buruieni de leac, şi urgent era la
faţa locului. Dăm câteva exemple
de moașe care sunt în memoria
moșiților: M. Stan la Răucești,
Țutuianu la Oglinzi, F. Moroșanu
la Săvești, Anica Țăranu la
Ungheni.
După
încurajările
de
rigoare, se stabilea liniştea de
aşteptare. Dar, deodată, răsuna
vioi glasul subţirel al noului
cetățean
român,
acum
și
european,venit pe lume, căruia
moașa îi tăia buricul, îl ştergea cu
ceai de muşeţel, îl îmbrăca în
scutece noi şi curate, iar mai târziu
îl aşeza la pieptul mamei pentru
alăptare. În continuare, tot moașa
înfăţişa mândrului tată pruncul,
având grijă să-l laude, cât este de frumos şi dolofan: bucăţică ruptă tat’su, chiar dacă nu era convinsă. Soțul, chiar îl primea cu grijă părintească
în ocol alături de ceilalți plozi și dragostea familială continua. După
câteva zile, până la botez, vin rând pe rând la lehuză, rude şi vecine în
rodin cu rachiu îndulcit cu miere de albine, bere ş.a., iar pentru copil
lăsau somn (o bancnotă mai de valoare) pentru a îmblânzi ursitoarele
hotărâtoare ale destinului.
După un timp, tatăl acestuia mergea la naşii săi de cununie cu
rachiu ca să binevoiască a se osteni să-i creştineze odrasla. După
aprobare urmează pregătirile. Astfel, naşii duc la botez, pe lângă altele,
doi metri de pânză albă numită crişmă, apoi naşa copilului sau cumătra
cea mare, cum i se mai spune, punea la lumânarea de botez a copilului
un material textil. Obiceiul este ca moaşa să ducă copilul la biserică,
unde preotul citește rugăciunile specifice de lepădare de satana și de
unire cu Iisus Hristos, după care urmează săvârșirea sfintei taine.
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După ce-l scoate din cristelniţă, este învelit în crîşmă, apoi
îmbrăcat de naşă cu hăinuţe noi şi învelit în plăpumioară. Îl duce acasă,
încredinţându-l părinţilor zicând: de la noi fin, de la Dumnezeu creştin
sau ţi-am luat un păgân şi ţi-am adus un creştin.
La opt zile se face „scălduşca” (scoaterea din mir), adică este
scăldat de naşă, dirijată de ursitoare. În apa de baie,se pun bani,
busuioc, petale de flori. Apa din scăldătoare se aruncă numai la
rădăcina unui pom roditor sau în alt loc curat. Unii petrecăreți șuguiesc
pe seama nașei, dându-i în grijă: „o dată cu apa din scăldătoare să nu
arunci și copilul!”
Mama ia odorul şi zice bogdaproste, după care invitaţii se aşază
la masă în frunte cu cumătrii mari şi veselia se înfiripă imediat. După
zama de găină cu steluțe, vin sarmalele şi fripturile rumenite la cuptor,
pe când băutura merge de minune, când o sticlă s-a golit, pe masă îşi
face loc alta plină. Apoi, mesenii prind gustul cântecului şi jocului și
cheamă lăutarii, care până atunci stătuseră aciuaţi prin tindă:
Cântă, cântă măi țigane,
Că ți-oi da două parale
Și dacă n-ai putea
Va fi vai de chelea ta.
(Inf. Cristescu Ion, Oglinzi, 1967)
La un timp, după scălduşcă, urmează cumetria tot cu un ospăț
pe cinste, dar de data aceasta cu bani.
La timpul potrivit unul din meseni închină, zicând:
Bună seara, cumătri mari,
Uite că vă-nchină finul
dumneavoastră:
Doi colăcei împletiţi,
De sâtă sâtiţi
Pentru dumneavoastră pregătiţi,
Vă mai închină o fustă de matasă,
S-o poarte cumătra prin casă,
O cămaşă de bumbac
Să-i fie cumătrului pe plac.
Poftiţi şi nu bănuiţi!
(Ana Movilă, 87 de ani,
Oglinzi, 1968)
După un an este obiceiul “tăierea moţului”, alt prilej de
petrecere şi voie bună cu frâu liber la glume, cântece etc. spre crearea
cadrului de veselie generală. Pe o tava se pun diferite obiecte:
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bani,cruci, pixuri, etc, cu convingerea că noul născut va ajunge peste
timp bogat, drăgăstos, ușor la joc, învățător, popă, doctor, etc. în funcție
de obiectul ales de copil.
Anexe:
1. Dintre învățăturile coanei moașe către prea tinerele viitoare
mămici: nevestele balane să nu întâlnească ochirile unui brunet,
vlăstarul poate fi puradel; oacheșele să nu intersecteze ocheadele unui
balan, deoarece progeniturile pot ridica probleme; să nu meargă în
căruță pe un drum dâmburos, urmașul poate fi bâlbâit.
2. Între nași, fini si cumetri se statornicesc relații strânse, considerânduse neamuri. De aceea norodul de rând dorește ca nașii să fie în primul
rând cu influență în localitate: primari, patroni, pădurari, polițiști etc.
pentru a avea spate în probleme litigioase sau să aibă acces la surse
de căpătat. Așa se explica de ce cei de la catedră nu prea au trecere la
funcția de nași.
3. Cică la un botez preotul întreabă nașul care mergea rar la
biserică:
-Te lepezi de satana?!
- Cumătrul: - M-aș lepăda eu, dar am cu ea o droaie de copii.
Nunta şi căsătoria.

Dacă nașterea corespunde zorilor vieții omului și moartea este
amurgul, atunci nunta din tinerețe este amiaza ei. Nunta şi căsătoria
reprezintă un grandios spectacol popular, plin de solemnitate si de
dramatism, care angrenează o mare parte din populaţie, cu obiceiurile
zonei, care diferă puțin de la sat la sat.
Tinerii din satele noastre
se cunoşteau şi se cunosc la muncă, la strâns găteje sau bureți, la horă,
la nunţi, şezători, iar în ultimul timp la discoteci, pe Facebook și chiar la
căpșuni și mere prin alte ţări.
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Fiecare dintre ei este observat în tăcere, petrecut cu priviri
iscoditoare, după care îşi formează o părere generală. Astfel, se ştie din
ce neam este, cât de gospodari sunt părinţii, cât de priceput este
candidatul (candidata) la treburile casei, câtă cuviinţă şi bună purtare
are. De aceea, dintotdeauna, părinţii veghează cu mare grijă la conduita
urmaşilor lor.
Cu timpul, conform vorbelor: după sac şi petic cad cu tronc unul
altuia şi vor să devină parteneri de viaţă. Vestea scapă în gura satului,
fata nu mai primeşte alţi peţitori şi participă la petreceri numai împreună.
Părinţii, învoiţi între ei, se pregătesc de logodnă, (o mică
petrecere la socrul mic), unde se fixează locul, data nunţii, numele
nunilor, tocmesc muzica, stabilesc meniul și anunță zestrea: pentru
băiat, de obicei: casă, pământ, car cu boi, alte animale și bani, iar pentru
fată: lada cu zestre(foto) care era lucrată din lemn, pictată sau
sculptată, având în interior cămăși, ițari, lenjerii de pat, iar deasupra:
plapume, perne, covoare etc. În plus fata va mai aduce în noua
gospodărie și ceva animale și pământ.
Vineri şi sâmbătă, până în nuntă, vorniceii sunt repartizaţi şi
trimişi de mire la chemat posibilii nuntaşi. La gospodar acasă scot
plosca cu băutură şi o închină:
Domnul mire şi domnişoara
mireasă,
Socrii mari, socrii mici,
Vă invită la masă mică, masă
mare,
Cu mâncare foarte bună și cu
multă băutură.
Poftiţi şi dumneavoastră, dacă
aveţi plăcere .
(Inf. Manolache Jănel, Săvești, 1990)
În alte sate se adaugă, pentru siguranță:
Și dacă am ajuns
Vreau și un răspuns,
Bucătăreasa vrea să știe
Câte străchini pot să fie.
Să taie găinile,
Să facă zamele.
(Inf. Cristescu Ion, Oglinzi, 1982)
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Mire Mihai ,
Mireasă Petronica
Lică este naș,
Și Mia- i nășica.

Duminică, de dimineaţă, începe nunta propriu-zisă, când
vorniceii dau seamă asupra datoriei împlinite, apoi sosesc druştele,
muzicanţii, tinerii şi alţi invitaţi, după care se pleacă la nuni, apoi după
mireasă și zestrea ei, folosindu-se oraţii adecvate:
Bună dimineața cinstiți socri mari!
Mulțămim dumneavoastră, băieți militari!
Dar ce umblați? Ce căutați?
Ce umblăm, ce căutăm?
La nimeni seama n-avem să dăm.
- Dar cine sunteți dumneavoastră,
Să ne luați seama noastră ?
- Dar fiindcă ne-ntrebați,
Cu-ncetul, cu-ncetișorul,
O să ne dăm cuvântul cu adevărul,
Că de multe ce sunt și dese,
Nu le putem spune alese.
Că tânărul nostru împărat,
De dimineață s-a sculat,
Din trâmbiță a sunat,
Și mare oaste s-a adunat.
Două sute de grăniceri,
O sută de feciori boieri
Din cei mai mari nepoți de generali.
Și la răsărit de soare
-
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A plecat la vânătoare,
Și-a vânat țarina de sus dinspre apus,
Până când fugarii au stătut,
Și potcoavele au pierdut.
Atunci ne lăsarăm mai jos,
Pe un deal frumos.
Alergarăm de vânarăm,
Munții cu brazii
Câmpul cu florile,
Dealurile cu podgoriile,
Satele cu fetele.
Când dădu soarele în deseară,
Ieșirăm la drumul cel mare,
Și detem de-o urmă de fiară.
Unii ziseră că–i urmă de zână,
Să-i fie împăratului cunună.
Așa se găsiseră și se chibzuiră,
Alți vânători mai cunoscători,
Și ziseră că-i urmă de căprioară,
Să-i fie împăratului soțioară.
Iar nunul cel mare cu grija-n spinare,
Călare pe un cal, ca un ducipal,
Se ridică-n scări și se umflă-n nări.
Făcu ochii roată peste oștirea toată,
Și când încoace privi, aicea zări,
O floricică frumoasă și drăgăstoasă,
Și văzând că nu înflorește, nu rodește
Și nici locul nu-i priește,
Ne trimise pe noi șase lipcani,
Călare pe șase jugani,
Cu coarnele cănite,
Cu unghiile cositorite,
Cu cozile-mpletite, cu frâiele zugrăvite.
Pornirăm și venirăm
Pe fața pământului,
Pe aburii vântului
Bând și chiuind
Și din pistoale trăgând.
Caii noștri nechezând și din unghii scăpărând,
Pe nări flăcări lăsând,
Acum floricica ne-o dați,
Că altfel nu scăpați.
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Că am venit cu târnăcoape de argint,
Să scoatem floricica din pământ,
S-o scoatem din rădăcină
S-o sădim la împărat în grădină,
Ca acolo să-nflorească, să rodească,
Locul să-i priască, să nu se ofilească.
Socrii mari de ne vedeți niscai tâlhari,
Avem forme cu peceție, de la împărăție,
Cine știe carte latinească,
Să vie să cetească.
Iar cine nu știe să nu vie să cetească,
Ca de foc să se păzească,
Să ne aduceți oameni mari,
Oameni cărturari,
Să nu fie vreun popă cu barbă rară,
Să ne ție până diseară.
Sau unul cu barba cănită
Să rămână cartea necitită,
Ci unul cu barba ca fusul
Să ne dea curând răspunsul.
Răspunsul nostru este:
6 pahare cu vin, 6 năframe de in,
Cusute cu fluturi și arnici
De care se găsesc pe aici,
Fie și cu strămătură,
Numai să fie,
Cu chef și cu voie bună.
Fie și de matasă
Numai să fie de aici din casă,
De la cinstita mireasă.
Să nu fie de la vecine
Să pățim vreo rușine,
Căci atunci îi cinstea noastră
Și ocara dumneavoastră.
Socrii mari ascultați și-n urechi băgați,
Când dă soarele deseară,
Mare oaste vă-mpresoară.
Să lărgiți casa, să-ntindeți masa,
Că vine împăratul îndată,
Cu oștirea lui toată.
155 din cei mai voinici,
Cu fețe alese, cu mâneci semețe,
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Scobiți în măsele.
Gătiți soacră mare
Pentru oasele tale.
Socri mari ce s-a făcut, s-a făcut
Nu mai e desfăcut.
Să dai 8 boi, 7 vaci,
Apoi să rabzi și să taci.
Ține soacră mare astă rădăcină uscată,
Jos crăcănată, mare și spătoasă
Ca o broască țestoasă,
Sărut-o soacră odată,
Să n-o săruți prea tare
Căci căciula din cap îți sare,
S-o săruți mai binișor
Să-ți pară mai dulcișor.
Poftiți de beți și vedeți
Rachiu de la Pitești,
Când bei te veselești,
Nu ca la voi zeamă de prune
Când bei multă, te umfli la burtă,
Faci burta tobă,
Intri după sobă
Și stai cu greierii de vorbă.
Socri mari, când soarele în deseară
Mare oaste vă-mpresoară,
De n-aveți bucate de-ajuns
Să vă căutați loc de ascuns.
Care cu fân,
Vaci lăptoase, fete frumoase.
Să mai aveți socri mari și lăutari,
Să vină tot satul,
Să se-nveselească împăratul,
La caii noștri să le dați să mănânce,
Fân ghizdeu verde,
Strâns-n sărbători,
De două fete surori,
Din noaptea lui Sfântul Gheorghe,
Cu roua neluată.
Caii noștri să mănânce
Din capete să nu miște,
Caii noștri să bea
Și din urechi să nu dea,
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Că și dumneavoastră, din partea noastră
Urechile se vor tăia.
Noi am descălica și vrem să descălicăm
Dar n-avem jos pe ce să ne dăm.
Că nu suntem de la oi,
Să descălecăm în gunoi,
Nici niscaiva morari beți
Să descălecăm în scaieți,
Ci suntem boieri mari
De la mare, de unde soarele răsare.
Nouă să ne așterneți covoare
Să descălecăm în pridvoare,
Nouă să ne așterneți covoare de argint,
Să descălecăm aici pe pământ.
Socrii mari tot urând
Vedem că mulți cei dinainte
Au rămas cu gurile-mproțăpite,
Cei de la spate cu gurile căscate
Aduceți niște lapte bătut,
Ca să le turnăm pe gât
Și vreo câteva prune uscate,
Să aruncăm în cele guri căscate,
Și vreo câteva poame,
Să dăm la cele cucoane,
Fiindcă au slăbit de foame.
Vreo câțiva usturoi,
Să dăm și la cei ciocoi,
Fiindc-au poftit pe la noi.
Socri mari, noi am mai sta,
De am mai ura,
Dar ni-i frică că vom însera
Și-avem de trecut munți înalți,
Cu brazi mărunți și-ntunecați.
(Se zice când se ajunge cu mirele la mireasă, în curte la colacul de pe
găleată). După aceea este primit mirele în casă.
Culeasă de la Ionică I. Ilie , 61 ani, Oglinzi, 1972
Un moment important este înhobotatul, când muzicanţii cu
două trei femei talentate dedică miresei un cântec pentru a o înduioşa:
Ia-ţi mireasă ziua bună
De la mama ta cea bună,
De la fraţi, de la surori,
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De la grădina cu flori,
De la strat de busuioc,
De la fete, de la joc,
De la frunza cea de nuc.
Rămâi, maică, eu mă duc (...)
(Ana Grigoraș, 88
ani, Răucești, 1978)
Mireasa înhobotată este luată de tatăl său și dată mirelui zicând:
De la mine fiică, de la Dumnezeu soție.
Oraţia se întrerupe în momentul când mirelui i se prezintă o altă
mireasă (o femeie travestită în una urâtă și bătrână). După câteva glume
bine regizate și o strigătură:
Frunză verde de răchită
Asta-i mireasă zbârcită
Frunză verde ca nalba
Ține-o pentru dumneata.
strigă:

se aduce mireasa adevărată, care se prinde în dans cu toţi şi se
De trei ori pe după masă,
Să scoatem răul din casă
Să rămână binele,
Să trăiască tinerii.
Mirele cu mireasa
Pe cuptor la soacră-sa.
(Inf. înv. Craiu Mariana,
Oglinzi, 1994)

Se iese apoi cu dansul afară, în curte, unde se iau inelele dintro farfurie cu grâu, schimbate de trei ori. La Oglinzi, printr-un vornic,
mirele cere iertăciune de la părinți. În acest timp părinţii se aşază pe
bancă, mirele în genunchi pe pernă, iar druştele îi ţin batistele, în timp
ce vornicul rosteşte iertăciunea spunând:
Bună ziua, cinstiți socri mari,
Și dumneavoastră gloate și
noroade,
Care de la Dumnezeu sunt
adunate.
Puternicul nostru Dumnezeu cu
cuvântul,
Luni a făcut cerul și pământul,
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Marți a făcut marea și toate cele
ce sunt într-însa,
Miercuri a făcut Dumnezeu
câmpul cu florile,
Dealurile cu podgoriile,
Joi a făcut Dumnezeu pe
strămoșul nostru Adam
Cu trup din lut, cu oase din piatră,
Cu frumusețea din soare,
Cu chipul și asemănarea sfinției
sale.
După aceasta văzând Dumnezeu
că nu este bine,
Să locuiască omul singur pe
pământ
A dat somn lung strămoșului
nostru Adam.
Și l-a adormit.
Și-a rupt coastă din trupul său,
Și-a făcut pe strămoașa noastră
Eva,
Pe care a blagoslovit-o,
Să se înmulțească ca nisipul
mării,
Ca frunza codrului, ca iarba
pământului.
Crescură și se înmulțiră până
când veniră
La acești doi tineri,
Ce stau cu genunchile plecate,
Cu fețele rușinate,
Se roagă cu plecăciune,
Să le dați iertăciune.
Se roagă cu smerenie
Să le dați blagoslovenie,
Precum a blagoslovit Dumnezeu
pe Avram,
De-a înflorit toiagul în mâinile sale
Fiind uscat de peste 99 de ani.
Și-au venit cei doisprezece
patriarhi,
Și i-a binecuvântat.
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Căci binecuvântările părinților,
Întăresc casele fiilor.
Iar blestemele părinților,
Risipesc casele fiilor.
De la nunul cel mare,
Un bacșiș mare,
De la domnișoara mireasă,
O năframă frumoasă,
Iar de la domnul mire un pahar cu
vin,
Să vă fie cheful deplin,
C-așa-i lăsat de la Hristos, Amin!
Să vă fie de bine
Să trăiți și La Mulți Ani!
(Culeasă de la Tiubeică Ioan, 47
ani, Oglinzi, 1969)
În continuare se pun în piept flori albe tuturor nuntaşilor aflaţi în
curte şi se pregătesc să meargă la cununie, dar, când să iasă din curte,
apare o surpriză: câţiva flăcăi, care au dansat mireasa când era fată,
încuie poarta şi stau neînduplecaţi, aşteptând să vină mirele ca să
plătească vulpea (hulpea). După ce se târguiesc un timp, în sfârşit cad
la învoială: mirele dă o cantitate de băutură, mireasa este eliberată şi
alaiul se îndreaptă chiuind spre biserică, strigând:
U, iu, iu pe dealul gol,
Că mireasa n-are ţol,
Da’ i-o face mirele
Când o tunde câinele (...)
Odată ajunşi la biserică, muzica se opreşte din cântat şi rămâne
la poartă până la ieşirea de la cununie. În biserică preotul citește Taina
Sfintei Cununii, le pune cununile pe cap si dansează Nunta de la Cana
Galileei, îi declară cununați și le cere să-și jure reciproc că o să se
iubească până ce moartea-i va despărți.
După ceremonie, alămurile prind glas şi se încinge un joc
îndrăcit la poarta bisericii, ca să audă tot satul ce muzică grozavă este
tocmită la nuntă. Întorcându-se la casa socrului mare, mirele ia mireasa
în brațe si o duce în casă în timp ce nuntaşii aruncă găleţi cu apă în
faţa mirilor ca să le meargă bine în viaţă, după care strigă:
Soacră mare, ieşi în prag.
Ţi-am adus noră pe plac;
Nu-i nici mare, nu-i nici mică
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Cum îi fata mai voinică
Dacă nu te-i împăca,
Va fi vai de pielea ta!
Sau: Ieşi afară, soacră mare,
Că-ţi vine cheptănătoare,
Să te cheptene pe cap
C-o bucat’ de lemn de fag!
Pe unde te-o cheptăna,
Şapte ani nu te-a mânca!
Și: Soacră, soacră, poamă acră,
De te-ai coace cât te-ai coace,
De te-ai coace-un an și-o vară,
Tot ești acră si amară.
Și:
Miresuică, soacră-ta
Să știe de frica ta.
Când a-i bate din picior,
Să se urce pe cuptor.
Da' nici soacră-ta nu-i fricoasă
Coada la cociorbă-i groasă.
(Vasile Cucoș, 70 ani, Răucești, 1978)
Se aşază în capul mesei lumânările de la cununie într-o căldare
cu grâu, după care cei aflaţi la eveniment stau la de cununie, când
muzicanţii îi delectează cu alese cântece şi-i provoacă la joc. Jocul
continuă până după-amiază când vin nuntașii, pe rând: întâi vin nuntaşii
din partea mirelui, întâmpinaţi la poartă cu muzică de marş, apoi
apăreau şi cei din partea socrului mic şi la urmă cei din partea nunului.
Toţi nuntaşii erau primiţi de mire, mireasă, socrii cei mari şi serviţi cu
prăjituri şi vin, după care erau invitaţi să ia loc la masa mare cu locuri
anume rezervate, în timp ce muzica cântă și nuntașii se pot distra
fiecare-n felul lui.
Ospățul propriu-zis, care în vechime avea un meniu mult mai
sărac ca în timpurile noastre, era format în general din borş cu carne
de oaie, rar de găină, sarmale şi pilaf. În schimb cănile cu vin veneau
una după alta și veselia năvălea în inimile tuturor.
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Astăzi, nu se mai fac nunţi în sat, ci la localuri speciale din TârguNeamţ sau din jur, unde găseşti diferite gustări bogate, fripturi la grătar,
prăjituri, îngheţată, tortul miresei cu multe etaje, cafea, ţuică de prăștină
din prune, whisky, vinuri sfătoase de soi nobil, etc. Dar şi darul nunţii,
pus în plic, este pe măsură: dacă scapi cu un salariu minim pe
economie, pentru cei de rând, te consideri fericit. Nunul şi nuna
împreună cu socrii cei mari asistă la bunul mers al ospăţului, iar la
sfârşit, vornicul de masă întindea tava cu două pahare pentru fiecare și
închinând aștepta darul. Vornicii de închinat la mese erau destul de
isteți și făceau pe loc versuri după firea și viciile celora pentru care se

Momentul darului

închinau paharele, spre hazul tuturor. Se apropiau întâi de nunii cei mari
şi le întindeau farfuria cu două pahare cu vin, zicând:
Domnule nun mare,
Bună vreme, bună vreme,
A fost vremea mai demult,
Dar noi nu ne-am priceput.
Vă închinăm vin de Odobeşti
Să bei să te-nveseleşti
Să scoţi banii să plăteşti.
Domnule, nun mare,
Să nu fie cu supărare,
Domnia voastră să ne ierte,
Bucatele-s cam nefierte.
Și să-ți mai spun o vorbă,
Bucătăreasa a luat o cociorbă
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Și a bagat-o-n oală toată,
Să vadă dacă zama-i fiartă.
(Costache Gafița, 70 ani, Săvești)
Soacra cea mică avea grijă să închine daruri nunilor, socrilor
mari și rudelor apropiate lor. Toate erau jucate de două- trei femei la
care se adăugau și câteva strigături hazlii.
Nunului i se închină un prosop, iar nunei un material textil,
zicând:
Se închină o rochie de matasă
S-o porţi dumneata sănătoasă,
Lumea zice că-i din Fălticeni
aleasă.
alții glumind:
De la un second hand culeasă.
Urma închinatul pentru socrii mari și mici, cu chiuituri și strigături,
de data aceasta mai blânde pentru socrii mari:
Soacră mare, vină-ncoa
Și-i vedea ce-i căpăta,
O cămașă cu altițe
Țesută în noua ițe
Și-o catrință cu trei fire,
Să trăiești cu nora bine.
sau:Trăiască socrul mare
Și babele de la oale,
Care au făcut sarmale
Să le dea la fiecare.
(Inf. înv. Vrânceanu
Domnica, Răucești, 2000)

După nuni și socri, urma închinatul nuntașilor de rând: întâi
începea cu neamurile şi invitaţii mai înstăriţi şi de încredere care dăruiau
mai mulţi bani pentru a ridica masa. Lor li se mai adăuga:
Vă închină domnul mire şi coana
mireasă,
Două păhărele ca două floricele
Îndulcite cu zahăr şi miere.
sau:
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Se închină o sticlă cu băutură
Ca să fie chef şi voie bună,
Adusă chiar de la Cotnari,
Să bagi mâna-n buzunar,
Să scoţi doi galbeni mari,
Pentru tineri gospodari.
Şi unul mai mititel
Pentru vornicel.
(Inf. Constantin Emilia,
Săvești, 1968)
După ce se închină, se numără banii şi se anunţă cât s-au
adunat. Se mulţumeşte tuturor şi invită nuntaşii să continue distracţia.
Se aduce găina pentru nuni, strigându-se:
Săraca găina mea,
Aseară se cârcâia,
Săraca găina sură,
Asar’ erai la şură
Şi-acum la nuni în gură.
(Inf. Vrânceanu Domnica, Răucești, 2010)
Imediat ce se împarte nuntașilor câte o fărâmitură din găină,
fiecare cu paharul plin în mână, asistă la deshobotatul miresei. Hobotul
( voalul) este dăruit unei fete de măritat, care îşi alege un aşa-zis mire.
În timp ce lăutarii cântă şi dansul se avântă, se ia coroniţa de pe capul
miresei şi îi pune o basma ca semn al intrării în rândul nevestelor. În
final, se soarbe o ciorbă de potroace pentru a se drege nuntaşii, care în
final îşi aleg drumul sau cărările euforice spre casă.
De-a lungul istoriei căsătoriilor, în funcție de numărul anilor, dar
și a banilor, mai urmează și alte așa zise nunți, dintre care cea mai
importantă este cea de aur (la 50 de ani), descrisa la capitolul Viața
culturală.
Anexe cu obiceiuri de nuntă din vechime specifice de la sat la
sat, aproape uitate astăzi.
a. Tehnici și proceduri de pețit.
Varianta 1. Odată ce au ajuns pețitorii, gazda îi servea cu rachiu și
gustări și treceau la vorbe de la una la alta, până intrau în subiect.
Pețitorii: -Apoi, bade, nu ne-ntrebi la ce-am venit?
Gazda: -Păi, dacă ați vrea, o să ne spuneți singuri. Poate vi s-a
stricat căruța în drum?
-Nu, noi am venit, c-am auzit că aveți o fată de măritat!
-Da' și ce, n-ați găsit una pân-aici?
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-Păi noi avem un băiat de însurat.
-Și care-i băiatul? Ia să-l văd!
După ce tatăl fetei îl drămăluiește și dacă-i place la prima vedere,
cheamă fata, aflată în camera de alături, să se înfățișeze adunării.
Starostele îi întreabă după caz:
- Îți place băiatul ăsta?
-Î ți place fata asta?
Dacă răspunsul era afirmativ, tinerii își strângeau mâinile în
cruciș, după care starostele, bucuros de reușită, le desfăcea și le
ridica mâinile spunând: Noroc și Doamne ajută!.
Varianta 2. Când tinerii nu se cunoșteau, erau trimiși în altă
cameră pentru a se studia. După un timp erau chemați și întrebați:
fân!, în caz de acceptare sau paie!, adică refuz.
Varianta 3. Când băiatul umbla să intre în vorbă cu vreo fată,
care îi era pe plac și gata de măritat, îi trimitea un bilețel în care
cerea întâlnire, fără pețitori, pentru căsătorie. Bilețelul era garnisit cu
catrene, numite amintiri. Iată și un exemplu:
În lumea asta mare
Sunt mii de domnișoare.
Nu va fi niciuna ca tine
Dacă te-ai mărita cu mine.
Întârzierea răspunsului se considera refuz.
b. Alte anexe:
După deshobotare, un tânăr îmbrăcat zdrențuros și c-o
pălărie spartă pe cap se adresează fostei mirese să lase mirele
și:
Haide fuga după mine,
Dacă vrei s-o duci bine.
La mine n-ai ce face
Și te țin mereu pe brațe.
Vacă n-am și nu tempunge,
Capră n-am și n-ai ce
mulge.
În pod poți umbla desculță
Și nu te-nțepi-n grăunțe.
Tot în pod, după făină,
Nu dai cu capu-n slănină
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Și uite-așa tu vei trăi
Fără frica că-i munci.
(Frăsina Moroșanu, 75
ani, Săvești, 1971)
Spre amuzamentul timpurilor noastre, se cuvine să amintim că
înainte vreme, după una –două zile de trai comun soț - soție se organiza
un mic ospăț, care se chema „uncrop” ( în limba rusă = borș fierbinte),
cu nașii și cu alte neamuri pentru consacrarea miresei ca nevastă,
ocazie cu care se auzea și strigătura:
Bucură-te, nună mare,
Ți-a fost fina fată mare.
Să trăiască și mămuța
Că și-a păzit copchiluța.
(Inf. Frăsina
Moroșanu, 75 ani Săvești)
Copchiluța nepăzită bine de mămuță trebuia să aducă în grabă,
până la uncrop, zestre dublă sau triplă la viitorul soț, ca să poată
participa la eveniment ca nevinovată. Mirele era mândru că a mai luat o
zestre, iar fosta mireasă bucuroasă, că a apărut în publicul larg cu
fruntea sus, nepătată, mai ceva decât Crăiasa lapoviței și ninsorii.
Astăzi a dispărut și obiceiul și uncropul, și zestrea pe alocuri,
chiar și onoarea amintită. Toate la un loc reprezintă un moft vechi
medieval, care a fost aspru combătut și grabnic condamnat de lumea
modernă. Ba, noul soț și soacra sunt mândri că noua nevastă nu a fost
o fată oarecare, ci una întrebată.
Nevasta și broboada. După nuntă fosta mireasă, devenită nevastă
purta obligatoriu o broboadă pe cap. Dacă s-ar fi nimerit să fie văzută
cu capul descoperit, rușinea ei era tot așa de mare de parcă ar fi fost
văzută dezbrăcată. Astăzi au dispărut ambele rușini.
Bătrânii anilor '60 își mai aminteau din tinerețe că înainte de spartul
nunții, avea loc jocul ostenitorilor, când babele de la cuptor, solidare
cu moșnegii fochiști de pe la ceaunele cu mâncare, își adunau toate
forțele fizice și artistice și încingeau un joc cu strigături, în duel, încât
stârneau admirația și hazul tuturor, demonstrând că nu depun ușor
armele în fața îngrămădirii anilor.
Din noianul strigăturilor prezentăm doar două:
- Așa-i jocul de bătrâni
Ca gardul de mărăcini.
Așa-i jocul de moșnegi
Ca gardul de prepelegi.
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-De-ai fi babă cum te ții,
N-ai ține câlții-n budâi
Și furca la căprior
Și-n casă fără țol.
(Bracon Ion, 65 ani,
Răucești, 1980)
Mutarea zestrei spre mire se făcea cu mare alai și zarvă
(chiuituri, fluierături, strigături etc.). Ajunși la casa miresei, persoanele
venite din partea mirelui erau primite și omenite cu cele mai alese
gustări și băuturi. Într-o fantastică bună-dispoziție, bunurile se scoteau
din casă într-o ordine prestabilită: primul obiect scos era icoana dăruită
de părinți, apoi îmbrăcămintea, oglinda, lenjeria de pat, covoarele,
lăicerele, carpetele și toate cele trebuincioase care erau pregătite din
timp.
La încărcarea zestrei, se auzea și strigătura:
Mireasă cu flori în frunte,
Nu-ți lua-n căruță, multe,
Că bărbatu' când te-o bate,
Să poți fugi cu zestrea-n spate.
La destinație, în timp ce se descarcă zestrea, o femeie din alai
dedica pentru soacra mare o strigătură mai blândă în comparație cu
altele care vor urma:
Soacră mare, fii voioasă
Ți-am adus noră frumoasă.
Uită-te bine la mine,
Să ții pe noră-ta bine.
S-o mai iei colea, de mânuță,
S-o duci în cămăruță,
Să beți câte-o cafeluță,
Și să goliți câte-o sticluță.
(Inf. Paraschiva Filip, 67 ani, Oglinzi)
Strigături în dialog între vornici și druște:
-Vornicu' dinainte,
Ar striga dar n-are-un dinte.
Vornicelul dinapoi,
Ar striga dar n-are doi.
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- Domnișoarelor de onoare,
Naiba le mai dă târcoale
Uite drușca cea fudulă
Bună-i de proptea la șură.
(Inf. Vornicu Doinița,Ungheni, 2000)
Strigături pentru nun și nună:
Frunzuliță, foi de nuc,
După nună mă usuc.
Da' nunu-i mare belea,
Se ține numai de ea.
Dați-mi-l pe nașu' mie
Că-mi place la nebunie
Nașa ducă-se unde o vrea
Că n-am ce face cu ea.
Vârstele căsătoriei. Vârsta de căsătorie a fetelor începea, în
general, între 17-18 ani, dar pe alocuri, unele mame grijulii împingeau
odraslele să se mărite și pe la 14-15 ani, pentru a nu păți vreo dandana,
cum se mai zicea, și rușine, adică să intre în gura satului. Dintre cele
care se căsătoreau mai greu, era ori din cauza lor, având purtări rele,
ori erau leneșe, de unde și versurile:
Dragă-mi ești și te-aș lua,
Da' mi-a spus vecină-ta,
Că te culci seara pe soare,
Și te scoli la prânzu' mare.
(Inf. Nicuță Maria, Săvești, 2017)
ori din motive care nu depindeau de ele: trecute ca vârstă, aveau
defecte fizice, nu aveau pe vino-ncoa sau proveneau din familii sau
cătune rău famate. Erau și cazuri când unele fete sărace dar cu purtări
frumoase și harnice se căsătoreau numai cu ce aveau pe ele, zestrea
urmând să o facă ei pe parcursul vieții. Până la urmă, cele care voiau
un soț îl găseau folosind alte strategii chiar și prin vrăjitorii:
Să trăiască lelea Florea,
Mă mărită când oi vrea,
Că pune oala la foc
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Și mă mărită pe loc.
( Inf. Zavaliche Elena,Săvești, 2017)
Pentru băieți, circulă și acum vorbele aduse din vechime: Până
la 25 de ani se însoară singuri sau cu staroste, de la 25-30 de ani, îi
„înturlucă babele”, iar de la 30 de ani se lasă de capul lor, dar și așa,
cum sunt ei „bătuți de brumă”, își găsesc câte-o vadană veselă și bogată
și trăiesc fericiți dincolo de nunta de aur.
S-a întâmplat ca un flăcău cu calități să se încalțe cu o nevastă
cu năravuri nevăzute până la nuntă și invers, fete gospodine și frumoase
să-și găsească un soț nedemn de ea.
Au fost cazuri când s-au nimerit un bou și o belea, adică amândoi cu
vicii, în casa cărora scandalurile erau la ordinea zilei.
Anunțul căsătoriei
Până pe la jumătatea secolului al XX-lea, preotul anunța în
biserică că robul lui Dumnezeu urmează să se căsătorească cu roaba
lui Dumnezeu; cine are de spus ceva în legătură cu ei, să spună acum
sau niciodată! De aici a apărut și gluma: la anunțare, mirele a ridicat
mâna să spună ceva, dar preotul l-a oprit cu: mirele nu se pune!
Furatul miresei
Se întâmpla ca din refuzul unora din părinți, fata și băiatul, învoiți
între ei, să fugă fără urmă până când potrivnicii reveneau la gânduri
bune. Sunt și exemple când flăcăul își dădea toată silința să cucerească
o fată și dacă nu reușea, o fura ducând-o acasă la el, spre disperarea
fetei și părinților ei.
În zilele noastre, sunt așa zise răpiri simbolice, de amuzament
doar la nunți, când mirele o răscumpără cu câteva lăzi de băutură,
demonstrându-se că astfel se sacrifică pentru a-și recăpăta consoarta.
Și uite-așa se încheagă o nouă familie prin tradiția nunții,
pregătită să sfințească locul prin comportament și să se perpetueze
specia noastră.
Moartea și înmormântarea
Pentru marea despărțire de viață ca moment înspăimântător
învăluit de jale și durere sufletească, obștea satelor noastre a creat o
întreagă concepție dublată de ceremonii și ritualuri stranii, care odată ce
le înțelegi și admiți rădăcina lor străveche, îți par a fi de o grandoare și
de o adâncime uluitoare. În modul de viață tradițional se credea ca
moartea este prevestită prin semne. Se pot cita câteva: găina cântă
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cocoșește, cântatul cucuvelei pe casă, urletul prelung al câinelui ca un
lup precum și anumite vise ca: arătură proaspătă,căderi în gol, dinți
căzuți, etc. Azi, aceste credințe deșarte sunt combătute de religia
creștină.
Finalul vieții a fost considerat întotdeauna un eveniment firesc
și inevitabil, în fața căruia tot pământeanul trebuie să se resemneze. Și
cum moartea nu dă mesaje de vizită la o cafea, pentru a nu fi surprinși,
sătenii noștri chiar de cum se apropie vârsta a treia, încep să-si pună
deoparte obiecte folositoare pentru înmormântare, făcându-și o
adevărată zestre cu care se laudă la musafiri.
Apropiindu-li-se
sfârșitul spun cu limbă de moarte ultimele dorințe care trebuie
respectate de urmași, se împacă cu rudele, vecinii și cu cei cu care au
fost în stări conflictuale, se cheamă preotul pentru spovedit și împărtășit
și dacă este cazul se face slujba Sfântului Maslu și așa, cu cugetul
senin, împăcat și cu inima curată își dă sufletul și primește veșnicia în
Lumea Cealaltă unde este așezat fiecare după măsura faptelor sale.
Îndată ce se apropie de această clipă, unul din cei ce veghează
îi ține lumânarea aprinsă, și după ce își dă sufletul, se invită un sătean
(săteancă) de același sex să îl scalde şi înainte de a se răci îl îmbracă
cu cele mai frumoase haine pregătite dinainte şi îl aşază în sicriu.
Vestea decesului este dată de clopotele bisericii care sunt trase
într-un fel anume: într-o dungă, rar și apăsat, răspândind peste sat un
simțământ de jale.
Cei care vin să-și ia adio de la defunct, nu zic bună ziua!, ci
Dumnezeu să-l ierte!, apoi sărută icoana de pe piept, unde pun bani şi
flori, iar la plecare sunt serviţi cu prăjituri şi unele băuturi. Pe un sfeşnic,
alături, se aprinde toiagul făcut din ceară de albine, ca o lumânare
lungă cât trupul celui decedat şi care trebuie să ardă până la
înmormântare.
În ajunul înmormântării, seara, se împodobesc doi pomi (ramuri
mai dezvoltate de la pruni, deoarece prunul este considerat arbore
sfânt): unul pentru preot şi altul pentru naşul de cununie, dacă trăieşte,
dacă nu, pentru urmaşii lui. Pomii sunt încărcaţi de membrii familiei cu
câte ceva: lămâi, hulubi din pâine, ciocolate, mere, bomboane, o scară
făcută din aluat de colac, un prosop,o cană şi altele. Hulubii(porumbeii)
anticipează transformarea mortului în pasăre care se vor așeza în
Pomul vieții, menționat în Facerea și Apocalipsa.
În ziua înmormântării, când vine preotul, trebuie să fie aduse de
la biserică praporii şi năsălia pentru pomene. La ora fixată, în prezenţa
rudelor, câte încap în cameră, preotul şi dascălul face slujba prohodului,
momentul cel mai trist și înduioșător. La ieșirea din casă (de obicei ora
12), pe prag se așază o plapumă şi o pernă peste care va trece sicriul.
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Până la biserică, pe unde trebuie să treacă şi carul mortuar, se lasă din
loc în loc, împachetate, 12 sau 24 punţi (diferite materiale textile) pentru
cei meniţi.
Cortegiul funerar este deschis de cel care duce crucea, apoi
coroanele, capacul sicriului, praporii, coliva, paosul, pomii, pomenile,
sfeșnicele, iar după ei preotul şi dascălul, urmat de sicriul purtat pe
năsălie sau căruţă. În ultimul timp se foloseşte în locul căruţelor o
maşină specială. Sicriul cu cel decedat este străjuit, de o parte şi de alta,
de rudele cele mai apropiate. În urma sicriului merg toţi cei care au venit
la înmormântare.

Pe drum, preotul opreşte convoiul în anumite locuri, în special la
intersecții de drumuri, pentru a citi evangheliile adecvate evenimentului.
În biserică se face slujba prohodului, care se încheie cu cântarea
Veşnica Pomenire. Cei prezenţi îşi iau rămas bun de împăcare de la cel
plecat dintre ei, prin sărutarea icoanei de pe piept, iar cei apropiaţi îi
sărută mâna şi faţa.
După momentul trist cu bocete și tânguiri de despărțire, sicriul
aflat pe năsălie, este scos din biserică și purtat pe umeri de patru bărbați
spre mormântul întunecat, umed și rece.
Ajunşi la mormânt, preotul citeşte ultimele rugăciuni, se aşază
capacul, se slobozeşte mortul, se pecetluieşte groapa, şi se dau pomii
de pomană meniţi și cele cuvenite groparilor. Ceremonialul religios se
încheie cu trei metanii făcute spre răsărit, spunând: Dumnezeu să-l
ierte!, după care, nimic nu răsună mai sinistru decât zgomotul ciocanului
bătând cuiele în capacul uscat de lemn al sicriului!
În final organizatorii invită toți participanții la praznic cu bucate făcute la
firmele de catering Buburuz, Babilon, Central din Tîrgu Neamț, acum
și din Oglinzi și Răucești.
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Moartea, acest sfâșietor eveniment sufletesc, a dat naștere la o
ramură a cântecelor de jale, numite bocete, din care am ales câteva
fragmente:
Pentru mamă:
Strigă moartea la fereastră:
-Ieși mătușă din casă!
-Eu, moarte, nu pot ieși,
Nu mă pot despărți
De copii și de nepoți,
C-am trăit bine cu toți!
Vine moartea a doua oară,
Și a scos mătușa afară,
Și-a rămas casa străină,
Și pe noi fără de milă,
Că, de câte ori veneam,
Tot acasă te găseam,
Și de-acum de-oi mai veni,
Nu te-oi mai găsi
Și m-oi întoarce acasă
Cu inima friptă și arsă.
(Inf. Ileana
Filip, Oglinzi)
Fă-mă Doamne, ce m-ai
face,
Sufletul să mi se-mpace.
Fă-mă pasăre de-argint
Cu aripile de vânt.
Să mă ridic de pe pământ
Pân, la maica-n Cerul sfânt
Să mă plâng, să mă jelesc,
Sufletul să-mi răcoresc.
( Inf. înv,
Loredana Buzău Croitoru)

Pentru tată:
Scoală, tată, te trezește!
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Și cu noi ceva grăiește,
Tată, cum te-ai îndurat
Și copiii ți-ai lăsat?
Ți-ai lăsat casă frumoasă,
Pentr-o groapăntunecoasă.
Pentru soț:
Dragul meu, scump
bărbat,
Spune cum te-ai îndurat,
Ca să pleci pe altă lume,
Singură mă lași pe mine
(…)

scoală,

Nu te duce în pământ,
Că acolo-i tare frig.
Groapa-i adâncă și rece,
Cine intră-n ea se trece.
Scoală dragul meu, te
Că ai copii de mers la

școală.
Sau:
Dragu’meu, unde te-ai duuus...
Ești în jos sau ești în
suuus...
Dacă ești cumva la
bineee...
Vin și eu să stau cu
tineee...
Dacă ești cumva la chiiin...
Acolo nu pot să viiin...
Of ,of, of și iară of..........
Spune tu ce mă fac eeeu...
Fără portofelu’ tăăău?...
Că trebuie să vând
ouăăă...,
Să îmi iau rochiță
nouăăă...,
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C-am una da-i scurtă
tareee...,
Nu merge lanmormântareee...
Of, of, of și iară of..........
....................................
(Licuța Pântea, „Bocetul
unei văduve disperate”)

Anexe:
1.Dumnezeu să-l odihnească. Cu foarte mulți ani înaintea
noastră, tocmai de la strămoșii noștri daci, moartea era
considerată o eliberatoare de necazuri și poveri și ca să scape
de ele, omul nostru își voia odihnă veșnică. De atunci ne-au
rămas expresiile: Aici odihnește robul lui Dumnezeu sau
Dumnezeu să-l odihnească!
2.Păreri venite de la lume:
- Obiceiul de a pune bani în scriu pentru morți, ca să plătească
vămile grele este condamnat de religia noastră. Măcar în drumul spre
ceruri să nu se dea mită, deoarece în privința bacșișului, în Cer nu-i ca
pe Pământ!
- Familia încărcată de durere nu trebuie să facă excese de fală
la înmormântare, precum: sicrie ochioase, foarte scumpe,
pomeni supraetajate, preoți mulți, mulțime de coroane. Mai
importante sunt milosteniile pentru nevoiași, atmosfera de doliu
cu rugăciuni și altele. Mulți credincioși recomandă ca la casa
mortului să nu se mai aducă coroane. Valoarea lor se va da
îndureratei familii pentru a se acoperi o parte a cheltuielor de
înmormântare.
- La biserică se vine în ținută decentă așa cum recomandă
preacuvioșii părinți. Totuși unele credincioase nu respectă
această regulă și pătrund în sfântul locaș ca la parada modei,
spre mâhnirea tuturor, mai ales a acelora care nu au nici măcar
un leu pentru liturghie.
De luat aminte: Credința e o taină, nu o haină!
- La înmormântări, ținuta trebuie să fie adecvată, fără culori
țipătoare și mai ales fără a fi provocatoare și dătătoare de păcate
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cu gândul, pentru omul amărât și flămând care abia așteaptă
praznicul de la urmă.
- La praznice nu se vorbește fără rost, nu se fac glume, nu se
râde, nu se bea ca la bar. Dacă unul se îmbată, este păcatul și
a celui care i-a dat să bea fără noimă.
3. A închinat steagul. Pe vremuri, pe casa unde era cineva mort
se punea un brad și un steag de doliu înclinat. De aici și zicerea:
a închinat steagul
4. Raiul și iadul.
După moarte urmează înfricoșătoarea Judecată Dumnezeiască,
unde cei cu fapte bune merg la Rai, iar cei cu păcate, nemântuiți,
merg la Iadul Focului veșnic.
La Rai, în lumea fără dor, se găsesc bucurii nebănuite de
pământeni, încât unora de acolo le pare rău că au trăit prea mult.
De la Iad nu a scăpat nimeni ca să povestească ce a văzut și
suferit, din cauza pazei draconice de pe la porți și garduri.
Cu toate acestea circulă știri că iadul este condus de Talpa
Iadului ( un fel de C.P.Ex. de-al nostru), în frunte cu odiosul Scaraoțki și
sinistra sa Mikiduța, care împreună încalcă drepturile omului osândit.
Despre rai și iad este mult de spus, fapt pentru care recomand
cititul și mai ales respectatul, sfaturilor date de cărțile religioase și de
preoți. Până atunci, dăm crezare părintelui Cleopa care spune: ”În iad
mâncarea este foamea și băutura cea mai bună este setea.”
Rămâne să ne mobilizăm ca împreună să facem numai fapte
bune, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să ne mântuim, să putem
da un răspuns bun la judecata cerească.
De cugetat: După Gheorghe Tiron, Oglinzi, 1999
Frunzuliță de susai,
Am luat drumul spre Rai
Dar iată, ce-am văzut?
Oamenii cei spovediți
Stau ca pomii înfloriți,
La Iad cei nespovediți,
Stau ca buștenii pârliți.
Creația artistică populară
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Creația artistică populară reprezintă stările afective tradiționale,
personale sau ale poporului nostru, exprimate prin diferite genuri
folclorice.
Stabilind o ierarhie a creațiilor folclorice, pe primele locuri se află
cântecul cu vers din izvorul dorului specific românului. Însoțește
omul în tot locul cât trăiește, deoarece exprimă sentimente de bucurie,
jale, speranțe, ispite, păcate etc, atât în relațiile cu semenii cât și cu
lumea înconjurătoare. Numai omul mort nu cântă, dar sigur ascultă ,
spune un glumeț. De aici și versurile: Drag mi-e omul care cântă/ Nu-i
în veci lumea urâtă, chiar dacă va cânta sub impuls bahic.
Mai jos prezentăm diferite fragmente din cântecele de aleasă
limpezime, care pot trece oricând la capitolul Bijuterii folclorice
-

Folclor literar
Cântec de bucurie.

Cine fluieră și cântă
Nu-i în veci lumea urâtă.
Tot așa gândesc și eu
Am cântat și cânt mereu.
Nu cânt să fiu lăudată,
Cânt că așa e viața dată.
Că nu toată lumea cântă,
Alții plâng și se frământă,
Dar eu parcă-ntineresc
Și sufletu-l mântuiesc
Și dușmanii mei m-ascultă
M-ar mânca pe pâine crudă.
Să mănânce ce or vrea
Eu nu sunt așa de rea
De-ași fi bună de mâncat
De mult m-ar fi terminat.
( Inf., înv.
Loredana Buzău Croitoriu, Răucești, 2017)
-

Cântecul de dragoste și căsătorie este creat și prezentat de
când lumea ca esență divină, în virtutea legii atracției erotice
universale a dragostei, care este cea mai sănătoasă boală.
Foicică foi și-o fragă
Gheorghiță cu cușma neagră,
Du-mă-n lume, de ți-s dragă,
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De ți-s dragă, du-mă-n lume,
Iar de ți-s urâtă, spune!
De ți-i rușine să spui,
Fă-mă frunză de gutui,
Fă-mă frunză de măr dulce,
Și du-mă unde m-ai duce.
Sau:

Merg pe drum
Lumea mă-ntreabă
De ce sunt neagră și

slabă

Neagră-s de felul meu
Și slabă de dorul tău,
C-am avut un pui pe

lume
Și n-am știut a mi-l ține.
Dar acum de l-aș avea
Doamne, bine l-aș ținea!
( Vasile Cucoș, 70
de ani, Răucești)
- Cântecul de jale. Fragmente de ieri și azi:
Cine nu-i mâncat de rele
Nu poate cânta de jele
Să mă lase să cânt eu
Că tare-s mâncat de rău.
sau:
Amărât ca mine nu-i
Decât puiul cucului,
Când îl lasă mama lui
În mijlocul câmpului.
Fără aripi, și fără pene
Ar zbura dar nu-i putere
De amar și de pelin
Sufletul de jale-i plin.(...)
sau:
De la Revoluție-n vale
Numai cântece de jale,
Cu greu zilele se duc
Dacă ăștia ne conduc.(...)
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-

Cântecul de leagăn. Mamele își legănau copiii să adoarmă mai
repede. În același timp, le dedicau și cântece scurte, cu gânduri
bune, pentru viitorul lor fericit:
Haide, haide, dragul mamii,
Scumpul mamii, bunul mamii,
Haide cu mama,
Că mama te-a legăna
Și din gură ți-a cânta,
Ț-a cânta încetișor,
Doară-i crește mărișor,
Să fii mame-i de-ajutor.
(Catinca Zaharia, 60
ani, Oglinzi)

-

Cântecul de cătănie. Plecarea în armată a tinerilor a fost un
moment esențial în calendarul vârstelor, având rădăcinile în
vechime, știind ce-i așteaptă: ani grei de cătănie și cu privațiuni
sau chiar trimiterea în războaie. Tinerii în preajma plecării își
intensificau acțiunile de petrecere a timpului cu cântec, joc și
voie bună.

Din mulțimea cântecelor de cătănie, am ales doar
două:
Când am plecat în armată,
Am lăsat mamă și tată.
Am lăsat boii-njugați
Și părinții supărați.
Am lăsat „pietricica”-n poartă
Și pe mândră mică fată.
Am cătănit doi ani și-o vară
Și-am venit acasă iară
Și-acasă când am venit,
Mare jale-am mai găsit:
Părinții-nmormântați
Și boii înstrăinați.
„Pietricica” aruncată
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Și pe mândra măritată.
(Inf.
Cristescu
Oglinzi, 2002)

Ion,

Pietricica era un simbol de legământ în satul Oglinzi. Adică fata
nu se va mărita cu altul până la venirea iubitului din armată.
O carte de departe:
Și cum stau așa pe gânduri,
Hai, să-ți trimit câteva rânduri,
Rânduri dese mărunțele
Din focul inimii mele:
Floricică micșunea,
Scumpa și iubita mea,
Află că sunt sănătos
Ca un trandafir frumos,
Care crește și-nflorește
Și pe tine te iubește.
Floricică, foc nestins,
Multe-aș mai avea de scris,
Dar aicea mă opresc
Să văd ce răspuns primesc.
( Inf. prof. Ionel Obreja,
2005)
În pădure la Tărâța
Cântă cucu' și mierlița:
Cucul gros, mierlița subțire
Pentru-a noastră despărțire.
Eu mă aflu în cătănie,
Unde nu cunosc pe nime,
Numa' pușca-i lângă mine
Și batista de la tine.
Fac armată, fac război
Și rămânem amândoi.
Ți-oi da multe urări
Și-o raniță de sărutări.
(Inf. Cristescu Ion, Oglinzi,
2000)
La liberare, în sat:
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Și-am zis verde trei migdale,
S-aude cântând pe vale,
Vin flăcăii-n liberare,
Fetele le ies în cale.
Una zice:- Măi, Jănele,
Ia un braț de floricele!
Alta zice:- Măi Gheorghiță,
Vi-n la mine, na guriță!
Că de când tu ai plecat,
Eu la joc n-am mai umblat,
Nici guriță n-am mai dat,
Pe tine te-am așteptat.”
(Inf.
Zavaliche Jorj,
Săvești, 2017)
-

Cântecul vieții
Cât ești tânăr și voinic,
Nu ai grijă de nimic
Vremea trece nici nu-ți pasă,
Tinerețea e frumoasă!
Dar, după necazuri multe
Se albește păru-n frunte.
Începi a te căina:
-Tinerețe nu pleca,
Că tu-mi rupi inima!
Arde inima de jale,
După frumusețile tale.
Că cine, boala, n-ar vrea
Să-și trăiască viața sa,
Fără dor și supărare
Fără lacrimi și-ntristare. ”
( înv. Loredana Buzău, 2017)

-

Cântecul norocului
Of, noroc, noroc, noroc,
De te-aș prinde ți-aș da foc,
Prea nu te-am avut deloc!
Măi noroace, măi noroace,
Unde-ai mers, unde te-ai dus,
La mine n-ai mai ajuns.
Mândră floare e norocul
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Dar nu crește în tot locul
Degeaba l-am semănat
C-a răsărit și s-a uscat.
De l-am semănat pe vale,
L-a luat apa la vale,
De l-am semănat pe drum,
S-a pierdut, dar nu știu cum.
Am fost și în iarmaroc,
Dar noroc n-a fost deloc
L-am cătat și-n hora mare,
Noroc are fiecare
Numai eu nu am deloc,
S-a oprit soarele-n loc.
Mai bine la mănăstire
Să dau lui Dumnezeu cinstire! ”
(Inf. Dumitru Stan,
Răucești,
2015)
-

Cântec de înstrăinare
Frunză verde de neghină,
Inimă de zbucium plină,
Când te-oi vedea împăcată,
Cum erai demult odată?
Când m-aș mai vedea acasă,
Colo printre-ai mei la masă.
Să mănânc, să beau, să râd,
Nu m-aș mai culca flămând.
Că la masă la străini
Crește floarea cea cu spini
Chiar și floarea crinului
Parcă-ar fi al spinului.
Când știu că la mine-acasă,
Crește numai iarbă deasă
Toți au fețele senine
Vorbele de miere pline.
(Inf. Dumitru Stan,
Răucești,
2015)

-

Balada pribeagului
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Nu-i o țară mai frumoasă
Ca cea a românului,
Nici durere mai durută
Decât a pribeagului.
-

Din fosta lirică ceapistă
Mândruliță și-al meu dor,
Toată ziua-s pe ogor.
La tine mă tot gândesc
Și planul să-l depășesc.
Mândruliță dragă-mi ești,
Când îmi spui că mă iubești
Și mai dragă poți să fii
La colectivă-n locu-ntâi!
(Inf. Ifrim Ion, 55 ani,
Răucești)

-

Cântec de război
Nevastă să mă cați
Prin pădurile din Neamț
Că acolo suntem băgați
Sute, sute de soldați. (...)
Pe mine m-a îngropat
Într-un loc mai depărtat.
Să-mi pui cruce de piatră
Să o vadă lumea toată,
Că nu mai sunt în viață
Și te rog,când ai putea,
Popa mă va dezgropa
Să mă ducă-n satul meu,
Unde să odihnesc mereu.
Războiule, fii blestemat!
Multe văduve-ai lăsat,
Și copii fără părinți,
Amărâți și chinuiți.

(Inf. Ana Grigoraș, 90 ani, Răucești)
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-

-

Manelele. În zilele noastre mai ales la discoteci și cluburi, s-a
cuibărit genul manelelor în cântec, ca un reziduu comercial de
incultură și cu versuri nocive, folcloroase. Iată un model a la
Florin Salam:

Rapsod popular, Ana Grigoraș, Răucești
Am relații peste tot.
Sunt șef și mafiot
Poliția n-au nicio probă,
Că-s din lumea interlopă!
Și:

Hai leli și lau
Lângă tine vreau să stau
Hai să ne legăm cu ața
Jumi-juma toată viața!

Mici povestioare:
Sfârșitul lumii. Un bătrân sihastru, întâlnit în munți, este
întrebat de un tânăr:
- Spune-mi, părinte, când va fi sfârșitul lumii?
Cuviosul sihastru îndreptându-se de șale și oftând din inimă, i-a spus:
- Când apucăturile sătănești vor fi la tot pasul, când nu se vor mai găsi
oameni cinstiți să ne conducă, când nu va mai fi cărare de la vecin la
vecin, adică atunci când nu va mai fi dragoste și înțelegere între rude,
între creștini, între popoare. Atunci când oamenii nu se vor mai iubi
deloc, cu adevărat va fi sfârșitul lumii, căci fără iubire și fără
Dumnezeu nu pot să trăiască oamenii pe pământ.
( Inf. prof. Maftei Gheorghe, Săvești, 2009)
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Povestioara ”Bunicul și nepotul”
Bunicul meu s-a îmbolnăvit grav și a murit. Mama nu mi-a
spus și m-a oprit să mai merg la casa lui. În ziua înmormântării, fără să
știu, când veneam de la grădiniță am văzut lume multă pe drum.
Apropiindu-mă, un om mi-a spus că-l îngroapă pe bunicul meu. Eu, iute
m-am strecurat printre oameni și ajuns la el și am strigat:
- Bunicule, hai acasă că nebunii ăștia vor să te îngroape!
Repede a intervenit mama, care după ce mi-a șters lacrimile, m-a dat în
grija unei mătuși să mă ducă acasă. Seara, tot ea cu alt glas la telefon,
mi-a spus că bunicul a ajuns în Rai și se simte foarte bine. Eu, supărat,
i-am ripostat:
- Eu nu știu de Raiul vostru, eu știu că am nevoie urgent de el ca
să-mi repare bicicleta și o grămadă de jucării.
( Inf. Zavaliche Elena, Săvești, 2012)
Politicianul și căruța. ”Doi țărani, tată și fiu, mergeau pe un
drumeag de pădure.
La un timp, tatăl întreabă:
- Ascultă fiule, și spune, ce auzi?
- Ce să aud tată,mai mult decât foșnetul frunzelor și ciripitul
păsărelelor?Tatăl mai insistă.
- Oprește-te și mai ascultă!
La răspunsul fiului că nu aude nimic, tatăl adaugă:
- Vine o căruță, încă și goală!
- Culmea, mirându-se fiul, de unde știi că-i goală?!
- Păi, e simplu. Zdrăngăne și hodorogește mai tare decât una plină.
Asta se potrivește cu politica de astăzi. Cu cât un politician țipă mai
tare, cu atât promisiunile sunt mai
goale, și să nu te aștepți la
fapte.
Inf. prof. Maftei Gheorghe, Săvești, 2010)
Bărbatul sucit. O femeie de la noi, avea bărbatul sucit, adică
făcea lucrurile tot invers: când îl știa la prășit în vale, el era la crâșmă-n
deal, iar când îl știa la cosit în deal, lumea îmi spunea că fluiera pe vale.
Azi așa, mâine așa, și când femeia s-a săturat de purtarea lui, iaca ce
vine o ploaie mare, de s-au umflat apele, iar omul nostru bea la crâșmă.
Și așa băut bine o ia spre casă, dar trecând o punte alunecă și cade în
apă. Oamenii anunță necazul femeii și au început a-l căuta la vale de
punte. Femeia,de ochii lor, ia o greblă și fuge la deal de punte să-l caute.
Oamenii o văd și spun:
- Măi nevastă, ești nebună? Cauți bărbatul invers de unde-i dus?
La care, femeia, hotărâtă răspunde:
238 | b i b l i o t e c i

nemţene

Ghidul memoriei culturale locale
-Da! La deal îl găsesc sigur că și el făcea toate treburile invers.
(Inf. Gheorghe Tiron, 67 ani, Oglinzi)
Întâmplare cu tâlc
-Fa Mariță, ia mai stăi
Să-ți sărut obrajii tăi.
-Stau, dar mi-e teamă,
Să nu muști de vreo sprânceană
Și rămân cu semnili
Să le vadă oamini,
Oamenii și satu'
Soacră-mea și barbatu'.
Și de ce s-a ferit
Chiar așa s-a nimerit:
-Fa Mariță, ce necaz,
De ai semne pe obraz?
-Iaca lucram în grădină
Și m-o mușcat o albină.
-Fa Mariță, tu mă minți
Că albina n-are dinți,
Că albina are cioc,
Te mușcă dintr-un loc
Și nu se vede deloc.
Ce-a urmat n-am mai aflat
Că de mult s-a-ntâmplat.
(Inf. Gheorghe
Iftime, 85 ani, Oglinzi)
-

Povestioară pe temă de credință. Vorbeau odată doi săteni
așa:
- Cum faci dumneata, bădiță Ioane de isprăvești toate
treburile bine și degrabă, cu toate că în zi de Duminică nici
dumneata și nici vreunul din casa dumitale nu lucrați?
Și bădița Ion răspunse gospodarului mai tânăr:
-Fiindcă în vremea când ne odihnim în zi de Duminică,
lucrează pentru noi bunul Dumnezeu.
-Cum așa bădiță Ioane:
-Foarte bine, măi tată. Mai întâi și întâi Dumnezeu
lucrează că ne dă soare sau ploaie după nevoie, pe urmă, ne dă
la slujba de la biserică puteri mari pentru toată săptămâna, atât
mie, cât și la toți ai mei. El ne pune în duh gânduri bune și în trup
sănătate. Așa că. dragul meu, vezi cum lucrează Dumnezeu
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când Îi respectăm ziua Lui. Gospodarul cel tânăr dădu mulțumire
la bădița Ion și a promis că și el va face așa.
(Inf. Ghe. Tiron, 72 de ani, Oglinzi)
-

Catrene populare. Catrenele sunt mici creații în versuri, care în
general, sunt satirice. Dintre ele se aleg și strigături folosite cu
diferite ocazii.
- Un ultimatum:
Iubește-mă, mândră dragă,
Până mi-i cămașa neagră,
Că dacă m-oi primeni,
Multe mândre m-or iubi!
- Un năduf trecător:
Părinte, când m-ai cununat,
O sută de lei ți-am dat.
Acu' dacă m-ai descununa
O mie de lei ți-aș da.
- Femeia modernă
Fimeia cari-i fimei
Poartă la brâu chei
Sî mânânci și sî bei
Pi barbat naiba sî-l iei.
(inf. Mureș Munteanu, 65
ani, Săvești)
-Una-și laudă bărbatul:
Cum se scoală, cum îi foame,
Cum mănâncă, cum adoarme.
La mâncare-i ca și lupu’
Și la treabă ca butucu’.
-Mândra-n minijup:
Măndra cu poalele scurte,
Tragele-ar da nu-i de unde,
Tot le trage pe-un picior
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Celălalt rămâne gol.
(Inf.înv. Craiu Ion, Oglinzi, 2010)
Folclor coregrafic
În cadrul folclorului coregrafic un loc important îl are hora satului
sau jocul. Cu câteva pagini mai înainte, când am vorbit despre petreceri,
am pomenit mereu și despre joc, muzică și veselie. Jocul a fost
dintotdeauna o formă de manifestare a bucuriei, ca un gest de apropiere
prin schimb de energii între cei dragi, îmbinând armonios dansul cu
muzica.
Înainte de a începe jocul, flăcăii se grupau separat de fete ghirlande însuflețite de focul tinereții. Un loc anume era al mamelor,
care-și păzeau fetele de cel viclean, care împreună cu unele babe,
apreciau frumusețea jocului, dar înregistrau și fazele provocatoare de
bârfe și ipoteze. Când începea muzica să cânte, băieții alegeau cu
privirea fetele cu care trebuiau să joace, după care mergeau la ele
cuviincioși și cu reverență le invitau la joc. Au fost cazuri când băieții
invitau la dans fete necunoscute din alte sate, ca până la sfârșitul jocului
să nu se mai despartă, ajungând să se căsătorească cu statut de
dragoste la prima vedere.
Urmează o listă a stilurilor de dans zonal cu o scurtă descriere.
Cel mai frumos, elegant și poate cel mai vechi joc a fost și este
Hora de mână, la care participanții formează un cerc, ținându-se de
mâini, puțin îndoite. Sârba cu purtător înainte avea mai multe variante
dintre care domina cea chiparată, jucată cu iureș rapid îndrăcit, cu pași
chisați mărunțel mai ales când acordeonistul ținea melodia în bași.
Foarte des se juca Ciobănașul cu învârtituri iuți, mai ales când se juca
în două părți cu multe strigături: Ciobănaș în două părți/ Pe la noi îl joacă
toți. Nu era ocolită nici Rusasca cu varianta sa, Zdruncinata. La Oglinzi
se mai jucau: Munteneasca, Cărășelul, Prundișorul. La Răucești erau
Corăgheasca și Coasa.
Până prin anii '80, în timpul verii, mai ales când veneau în
vacantă elevii și studenții plini de eleganță și tandrețe, se organizau
baluri, așa zise de elită, în unele saloane aflate în școli și cămine
culturale, unde, pe lângă jocurile amintite, se mai adăugau valsul,
tangoul, apoi Pinguinul , Brașoveanca și altele.
În timpul jocului, flăcăii, uneori și fetele lansau strigături cu
diferite direcții: pentru modul de desfășurare a jocului de comandă, iar
altele erau cu trimiteri ironice, umoristice sau de amândouă.
Prin anii '50-'60 din cauza poziției centrale din șesul
Moldovei, în satul Săvești se organizau vara două baluri de mare
amploare. Din păcate, la unele distracţii izbucneau bătălii de răsunet
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zonal. Cauzele lor erau orgoliile şi teribilismele exagerate. În satele
apropiate erau nume-porecle cu rezonanţă istorică: Perjarii din
Răuceşti, Guşăţii din Şoimăreşti, Catârii din Drăgăneşti. Săviştenii
aveau şi ei două echipe: juniorii numiţi Orzari şi seniorii Chiticari.
Atacatorii, de obicei Catârii şi Guşăţii, începeau cu tactica
clasică de luptă napolioniană, cu atac pe flancuri, să surprindă Perjarii
nepregătiţi. Cei neimplicaţi în încăierare, se retrăgeau imediat în zonele
protejate. Când beligeranţii luptau mai vitejeşte, cu sorţi schimbători,
intrau săviştenii în mijlocul lor şi-i împrăştiau în toate direcţiile, ca
distracţia să reînceapă. De remarcat că în acele încleştări nu se
foloseau arme albe, deşi la horă se mai auzeau frânturi de strigături
sângeroase.
Mulți tineri, care cu un ochi colorat sau cu o buză ruptă, până seara
se împăcau între ei cerându- și scuze și- și dădeau întâlnire la următorul
bal.
Strigătura de la Hora de mână:
- Asta-i hora horelor,
Bucuria fetelor
Dragostea feciorilor.
Busuioc, busuioc,
O pereche la mijloc.
Cine joacă la mijloc,
Da-le-ar Dumnezău noroc
O căciulă și-un cojoc
Și vreo trei prăjini de loc.
Foaie verde busuioc,
Cavalere treci la loc,
Poate am și eu noroc!
- Iaca îndată, iaca-ndată,
Numai să mai fac o roată.
Iaca roata ai făcut,
Și la loc n-ai mai trecut.
(Inf. Manolache Jan,
Săvești, 2017)
sau:
Asta-i hora horelor,
Hora oglinzenilor.
Asta-i hora cea frumoasă
De la București aleasă,
Aleasă din București
De la curțile domnești.
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Hai să facem hora mare,
Că e zi de sărbătoare.
Asta-i hora horelor,
Hora Răuceștilor.
Cine nu se prinde-n roată
Rămâne nemăritată.
sau:
Cât e muntele de înalt
Tot omătul s-a luat
Numai doru, din inima mea
Când s-o pus nu se mai ia.

Strigătură la rusască – fragmente:
Bine merge roata mea,
Că-i mai dau câte-o nuia,
Cu nuiaua de alun
Merge roata orișicum
Când nuiau-i de răchită,
Merge roata prăvălită.(…)
sau:
Unde joacă Răuceștii,
Dedesubt pământul crește
Și nu cresc nici buruieni,
Numai fete cu sprânceni.(…)
sau:
Dați-i drumul să se ducă,
Să se ducă până-n luncă,
Până-n luncă să se ducă,
Unde mândra paște-o curcă.(…)
(Inf. Moisii Valerică, 58 de
ani, Răucești)
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Strigături la joc peste sat:
Frunză verde ca lipanul
Iaca joacă oglinzanul
Care-a băut gologanii
Opincile și sumanii.
Funză verde, meri crețești,
„Chiticarii” din Săvești
N-au fete de măritat
Și umblă din sat în sat.
Unde joacă unghenarii
N-au ce căuta perjarii
Nici Oglinzii, nici Săveștii
Numai noi cu Bucureștii.
(Inf. înv. Munteanu Gheorghe,
Ungheni, 1972)
Alte strigături:
De-ar ști mama, ce păcat,
Nici aseară n-am lucrat,
C-am ieșit pân, la portiță
Să-l văd pe al meu bădiță
Și o vorbă, și-apoi două
Toată seara pân, la nouă
Cu o vorbă, două, trei
Am uitat de pintrinjei.
(Dumitru Stan,
Răucești, 2010)
La sfârșitul jocului mamele își luau odraslele și plecau acasă, iar
fetele neînsoțite plecau până la asfințitul soarelui. Rar se întâmpla ca
vreo fătucă libertină să întârzie sau să fie înduplecată să meargă acasă
la vreun flăcău, pentru o cafea mică.
Anexă:
Cu ocazia desfășurării horelor satului se petrecea și momentul
ieșirii la joc atât a fetelor cât și a băieților. Astăzi a dispărut acest
moment, deoarece se iese la joc încă de la grădiniță, când se serbează
-
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ziua unui coleg (colege). Atunci, la auzul muzicii toți copilașii se bâțâie,
dând din cap fără nici o regulă. Să ne închipuim ce se întâmplă cu cei
din clasele mai mari sau la tineri, când horele sunt înlocuite cu discoteci
zgomotoase, pe ritm de manele.

Șezătoarea și claca
Șezătoarea. De-a lungul timpului, șezătoarea a fost cea mai
stimulativă formă de instruire a tineretului în păstrarea și perpetuarea
tuturor obiceiurilor, a portului popular și a meseriilor tradiționale.
Șezătorile începeau cu primele zile din postul Crăciunului și se termina
în cel al Paștelui cu întreruperi pe perioada sărbătorilor. Aici, în mirifica
lume a satului, ucenica putea vedea pe concret, și întreba fără jenă cum
trebuia să lucreze fără să greșească, după vorbele: nu știe fata ce știe
baba. Astăzi, de cele mai multe ori, nu știe baba ce știe fata.
În casa unui gospodar se adunau, în special, femei de toate
vârstele pentru cusut, răsucit, tors ș.a. Printre ele erau și fete de măritat,
care se pregăteau intens pentru a-și completa zestrea, simțind că
măritișul e pe aproape. Și cum șezătoarea nu se desfășura cu ușile
închise veneau și bărbați de dragul torcăreselor, pentru a le ține de urât.
În plină activitate a femeilor se aducea un fluierași apoi ține-te joc, întărit
cu strigături cât mai adecvate situațiilor:
Du-te, bade, și te culcă,
Nu mai sta umbră la furcă
Șezătoarea-i gata toată
Și nu m-ai sărutat o dată.
(Inf. înv. Zavaliche Elena, Săvești, 2012)
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După joc, femeile treceau la muncă, iar bărbații își întreceau
talentele la jocuri de lume ca: Popa prostul, Babaroaza, Șeptica ș.a. în
timp ce din fluier, frunză și cobză, cântecul ținea isonul tuturor. Nu
lipseau cântecele torcăreselor și mai ales poveștile, ghicitorile și
glumele pline de haz și înțelepciune.
Urma încă o repriză de joc, după care bărbații scoteau plosca
cu băutura, iar femeile dezveleau coșurile cu diferite gustări, în special
prăjituri, de diferite feliuri, toate pregătite din timp.
Șezătoarea terminată era fascinantă și plină de farmec. Toate
femeile s-au întrecut la treburi, iar fetele mai tinerele au învățat să și
joace, să colinde și să ure pentru marele spectacol de la Crăciun și Anul
Nou. Pe lângă acestea între băieți și fete s-au zămislit și unele idile, de
unde a apărut și catrenul:
Cine-i om și se pricepe,
Știe dragostea când începe:
Vara din câmpul cu flori
Și iarna de la șezători.
Toate numerele din program s-au desfășurat în bune condiții,
dar cu multe înfrânări de comportament, deoarece urma spoveditul din
posturile Crăciunului sau ale Paștelui, cu alte motive de glume:
- Părinte, frate Niculai,
Spune ce canon îmi dai
După cartea care-o ai.
Aseară la şezătoare
S-a petrecut o întâmplare:
Îi păcat sau nu-i păcat,
Că Gheorghiţă m-o pupat?
- N-ai canon mare, fata mea,
Dac-o fost numai aşa.
(Inf. înv. Vornicu Doinița, Săvești, 1970)
- Claca este o soră mai mică a șezătorii, prezentată ca o muncă
colectivă, benevolă a sătenilor prestată cu brațele și utilajele spre a se
ajuta unii pe alții la diferite munci pentru care câte un gospodar era
copleșit de treburi (la cosit, la tors, la prășit etc.). Claca se făcea și se
face și astăzi la activități de interes public (repararea unui podeț,
consolidarea unui dig ș.a.)
Anexa 1:Un trăitor din anii '50 povestea cum se desfășura o
clacă de năsâchit și lichit : Într-o zi de început de vară, încă de
dimineața, la casa unui fecior de însurat, programat pentru clacă, se
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auzeau trilurile unui fluier, îngânat de o cobză. Lumea venită era
„cinstită” cu rachiu și plecau la treabă :clăcașii cu căruțele aduceau lutul,
iar clăcășițele pregăteau „năsâcheala” și ucenica călcătura” pentru lipit.
După un timp, clăcașii își terminau căratul lutului și treceau la bătucitul
năsâchelii în ritmul alert de sârbă, impus de fluier. Când era gata, luau
pauză de un „șpriț” și treceau la călcatul lutului și la lipitul pereților. Când
operațiunea se declara terminată, începea petrecerea cu joc, băuturi,
gustări și voie bună, iar flăcăul, beneficiarul clăcii, primea îndemnul de
la clăcași că este timpul să-și caute mireasă cât mai repede, ca să
petreacă la nuntă și la botez.
Anexa 2: Căutată era claca pentru deșfăcat păpușoi. Acțiunea
se desfășura toamna, după lăsatul serii, pe lună plină, pe cer senin sau
la lumina unui felinar într-o atmosferă de veselie plăcută, până târziu
după miezul nopții. Era un bun prilej să cânte, să spună povești cu zmei,
strigoi și alte pocitanii, să spună ghicitori, și glume, să depene amintiri
după feleșugul fiecăruia, în timp ce mâinile grăbeau depănușatul. Din
când în când clăcașii mai șuguiau întrebând gazda dacă i-a stat vinul
din fiert, dacă plăcintele nu cumva s-au ars și, mai cu una, mai cu alta,
gazda nu avea încotro și aducea de toate.
Superstițiile au apărut cu multe secole înainte, când strămoșii
noștri încercau să-și explice fenomenele misterioase din jur, fără să aibă
legătură cu realitatea; astăzi sunt condamnate atât de știință cât și de
religia ortodoxă.
Mai jos prezentăm doar câteva superstiții care-s pe cale de
dispariție; unele folosite doar în formă de haz: marți nu se pleacă la
drum, deoarece vei prinde sigur două ceasuri rele; oricând dacă pleci la
drum, îți va umbla rău dacă te întorci și reiei același traseu; rău îți merge
și dacă dai nas în nas pe drum cu un popă, cu o pisică neagră sau cu o
persoană cu găleată goală; năpastă mare va avea soțul care-și bate
nevasta pe caz de păcătuire cu fapta și rămân vânătăi la vedere; în zilele
de post, soacra și nora să fie împăcate, adică să nu se necăjească între
ele, pentru a nu coborî pedeapsa Cerului; dacă te mănâncă palma
stângă, vei primi bani; dacă-ți ard obrajii, te bârfește cineva și multe
altele.
Tălmăcirea viselor. Unele exemple: dacă visezi ciori, te paște
sărăcia, dacă visezi berze, vei fi curtat(ă), dacă visezi bani, găsești
vorbe de bârfă ,când visezi arătură va fi moarte în familie.
Preziceri: datul în cărți, datul în bobi, deschiderea Pravilei,
ghicitul în cafea, datul în cărți și altele.
Tălmăcirea viselor și prezicerilor sunt combătute atât de biserică
cât și de știință.
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Despre vrăjitorii. Bătrânii spuneau că mai demult ar fi fost prin
satele noastre, bătrâne-nrăite în păcate, care luau și întorceau mana
laptelui de la vacile unor gospodari. Alt exemplu: fetele grăbite să se
mărite erau duse de o așa zisă vrăjitoare la un pârâu, la miezul nopții și
dezbrăcate suportau un ceremonial special, după care își așteptau
ursitul. Tot așteptând își dădeau seama că sunt înșelate și-și căutau alte
metode proprii de atracție și vrajă, care, slavă Domnului, erau destule
pentru așteptatul lor soț.
Descântecele sunt obiceiuri precreștine (păgâne), care au fost
treptat reactualizate, având ca scop vindecarea unor boli, alungarea
duhurilor necurate, îndeplinirea unor dorințe etc. Toate erau făcute cu
ajutorul descântătoarelor, care erau femei cu capacitate intelectuală
ieșită din comun, chiar dacă unele erau fără știință de carte; puteau să
stăpânească procese psihice și chiar vindecau unele boli, folosind
plantele medicinale, iar de multe ori, operau cu o recuzită cât mai
credibilă pentru client, precum: topoare, cărbuni, cruci, tămâie invocând
chiar și entități divine ca de exemplu: cuvântul de la mine, leacul de la
Maica Domnului. În final, descântecul se lasă și cu urări pentru client:
să rămână luminat și curat ca argintul strecurat, boala să piară și să se
ducă «unde cocoșul nu cântă și popa nu toacă». Unul dintre cele mai
importate descântece era cel al deochiului, care se sprijinea pe faptul
că o persoană cu ochi răi, admira exagerat sau invidia o altă ființă,
producându-i simptome de neliniște sau stare de rău inexplicabil. La
început acolo unde nu existau metode de prevenire se apela la
următoarea exclamare: Ptiu, ptiu să nu te deochi! sau cele care se
așteptau că vor fi admirate și deocheate purtau o eșarfă roșie la gât. Un
prim ajutor este stinsul cărbunilor încinși într-o cană cu apă neîncepută,
iar dacă nu se vindecă, urmează ședințele descântecelor.
Mai jos vom prezenta câteva opere din repertoriul marilor
descântătoare din comună: Stan Maria și Macovei Marghioala din
Răucești, Filip Ileana din Oglinzi, Apopei Maria și Frăsina Moroșanu din
Săvești ș.a.
La ghicitoare
(pamflet) – fragment
Haida bre, ce tot mai stați
Și desculți și încălțați,
Hai la mama Trambulina
Cu cocoșul și găina!
Îs expertă la ghicit,
La luat bani și la prostit (…)
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Te împac și cu bărbatu,
Dacă vrei și cu amantu, (…)
Îți dezleg și cununia
Și te-mpreun cu prostia. (…)
Râde Trambulina-n poartă
Mulți naivi o mai așteaptă.
(inf. Licuța Pântia, Oglinzi, 2018)
Descântec împotriva deochiului pentru o fată:
Sub o tufă de corn,
Șade o fată de domn,
Cu un ochi de ploaie
Și altul de foc.
Cum stinge ploaia focul,
Așa stinge deochiul
Să rămâi curată și luminată
Cum ai fost botezată.
( Inf. Filip Ileana,
75 ani, Oglinzi)
Se repetă de 3 ori, stingându-se trei cărbuni în apă, după care cel
deocheat se spală pe față.
Descântec de speriat:
Trei câini negri
Cu ochi de sticlă,
Cu dinți de greblă
Au venit să mănânce un
speriat
Dar lumea i-a alungat
Și Ion s-a vindecat.
(Inf. Ileana Filip, 75
ani, Oglinzi)
Descântec de bubă:
(Se taie un cățel de usturoi în trei, care se înmoaie într-un vas
cu sare, câte unul pe rând)
A făcut Sfânta Maria o
masă mare
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Și a chemat toate bubele la
mâncare.
Pe a ta n-a mai chemat-o
Și mai tare a supărat-o
Și pe loc a crăpat
Ca un fir de mac
În patru despicat.
(Inf. Apopi Maria, 72 ani,
Săvești)
Descântec împotriva negilor:
Popa toacă, negii seacă
Să iasă din rădăcină,
Să apară la lumină.
Locul să rămână
Curat și luminat,
După cum Dumnezeu l-a
dat.
(Inf. Macovei
Marghioala, Răucești)
Descântec pentru măritiș:
Frunzuliță busuioc,
Adă-mi drăguțul pe loc,
Să nu poată sta
Pân, nu m-o vedea.
Să mă vadă doar pe mine
Și să nu-i fie rușine
Să mă vadă fericită
Și de el să fiu iubită.
Casa mea să înflorească
Toți dușmanii să pălească
Frunzuliță busuioc,
Adu-mi drăguțul pe loc.
( înv.
Loredana Buzău Croitoriu,
Răucești, 2017)
Blestemul
Este altă credință superstițioasă, prin care se invocă abaterea
unei nenorociri. Din noianul mulțimii lor, am ales doar unul scurt, dar
hotărât:
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Când ți-o fi ție mai bine,
Șapte doctori lângă tine,
Doftorii să te doftorească
Și un popă să-ți citească.
Eu pe câți i-am blestemat
Iarbă verde n-au mai
călcat!
(Inf. Zavaliche Elena, Săvești, 2010)
Înjurătura
O rudă a blestemului este înjurătura ca opus în fața urărilor de
bine. Ea a pătruns foarte ușor în medii unde a lipsit buna educație. O
ramură a înjurăturii este suduirea de Sfinți și lucruri sfinte ( unele după
alfabet), care ne înfioară când o auzim într-un popor evlavios. Aproape
toate sunt cu trimiteri spre mamă sau altă femeie: Paștele mă-tii!, du-ten moaș’ta pe gheață!. Altele sunt cu termen: naiba să te scarpine <<aș
și mânii>>! (azi și mâine).
În ultimul timp înjurăturile se îndulcesc ca un semn că vor
dispărea: scara mă-tii!, păpădia mă-tii!.
Considerăm că va mai dăinui încă înjurătura politico-electorală a
actorului C. Tănase: Ăia hoți, ăștia hoți,/ Mama lor la toți! și se va extinde
înjurătura: Arde-v-ar Raiul să vă ardă! cu variata: Mânca-v-ar raiul! a
părintelui Cleopa.
Creații metaforice. Proverbe și zicători
Proverbele și zicătorile, zise si pilde, sunt expresii ale
înțelepciunii populare care sunt precedate de expresia:vorba ceia. Prin
conținutul lor, prin adevărurile care se ascund în învelișul lor metaforic,
se referă la persoana umană, în orizontul vieții.
Iată câteva exemple luate de la doamna învățătoare Mariana
Craiu: O mână spală pe alta; Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face; Așchia
nu sare departe de trunchi; La orice necaz e și-oleacă de haz; Cine nu
cunoaște amarul, nu știe ce-i zaharul.
Alte creații metaforice culese și prelucrate de domnul prof. Ionel
Obreja: s-a cam lăsat pe tânjală; cu sensul s-a lenevit, dar tinerii nu mai
știu ce este tânjala ( acel druc de lemn ce face legătura între jugul boilor
și plug sau grapă) ; cu Ion nu-i de pus în plug, adică nu-i de făcut afacere
cu el. A pune în plug înseamnă a te asocia la arat punând unul o vacă,
celălalt alta, și dacă omul nu era de cuvânt, după ce-și termina aratul te
lăsa cu ogorul nearat; ce-i merge melița! Zici de cineva care vorbește
mult și repede, melița cu sens propriu fiind obiectul cu care se zdrobește
tulpina cânepii, murată și uscată, pentru a obține fuiorul; când s-a
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adunat multă lume spunem, puzderie de oameni dar puțini mai știu că
puzderie înseamnă fărâmiturile tulpinilor de cânepă ce cad sub meliță;
dacă intri în conflict cu cineva, spui am de furcă cu ăsta, pentrucă torsul
în furcă era o muncă ce lua tot timpul femeilor; s-a dat la brazdă, adică
și-a corectat atitudinea, s-a disciplinat, precum vita la plug care părăsise
brazda; a bate apa în piuă înseamnă a vorbi degeaba, a lucra ceva inutil;
a trage foc la oala sa, se înțelege că e vorba de vatra unui cuptor cu
oale puse în jurul focului.
Ghicitorile sau cimiliturile reprezintă tot creații metaforice
care sunt folosite la diferite ocazii: la șezători, la întâlnirile copiilor, ca
mijloace care pun la încercare istețimea și abilitatea minții, ce izvorăsc
din experiența de viață a poporului. De exemplu: Lupu-n moară, coada
afară (lingura la gură);Cine intra primu-n casă?(cheia);Când are apă cu
vin s-adapă, apă dacă n-are, bea ca oricare (morarul), Am o casă
văruită. Nicăieri ea nu-i bortită (oul), ș.a. culese de la copiii din Cercul
de folclor, condus de doamna profesoara Ana Filip.
Folclorul copiilor
Cântecele și jocurile copiilor sunt creațiile lor, dar și a unor
adulți care artistic sunt în mintea lor, dar pe timp scurt. De altfel sunt
multe exemple când bunicul joacă rolul de căluț și nepotul de călăreț.
De mici, copiii învățau sau improvizau jocuri de mișcare, de
atenție, cântece etc. Când se părea că jocurile nu sunt jucate corect,
coechipierii se supărau și-i auzeai: Gata!Nu mă mai joc! și jocul devenea
corect în continuare. (Un bun exemplu de urmat pentru politicienii noștri,
mai ales cei de azi.)
Aceste cântece și jocuri au valoare educativă, deoarece dezvoltă
imaginația, capacitatea lor de creație. Iată câteva exemple: Podul de
piatră, Azi e ziua de Ispas, Arici pogonici și câte altele.
Deocamdată prezentăm cântecul-joc Țăranul e pe câmp:într-o
horă mare cu băieți și fete, un băiat întră în joc la mijloc și alege o fată,
după care fata rămâne la mijloc să-și aleagă alt băiat și așa mai departe.
Țăranul e pe câmp (bis)
Ura, drăguța mea,
Țăranul e pe câmp!
El are o nevastă (bis)
Ura, drăguța mea,
El are o nevastă. (…)
Alt exemplu:
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Unu, , șapte, nouă,
zece,
Toți dușmanii să
se-nece.
Numai

unul

să

rămâie.
Un

popă

cu

tămâie
Cu

tămâie,

busuioc
Ieși afară tu din
joc!
Sau:
Deschideți urechea
bine
Să vedem ghicești
ori ba
Cine te-a strigat pe
nume
Hai ghicește nu mai
sta!
Ai ghicit, ai ghicit,
Treci la loc ești
mulțumit!
În creațiile pentru copii naturii i se dădeau puteri magice. Copilul
invocă aștrii (Soarele, Luna) să strălucească, astfel încât să îi facă viața
mai bună:
Ieși, soare ieși
Că ți-oi da cireși.
Lună, lună nouă,
Taie pâinea-n două,
Și ne dă și nouă:
Ție jumătate,
Nouă sănătate.
(Inf. prof. Apostol
Maria, Răucești, 1990)
Exerciţii de numărare şi vorbire rapidă pentru copii:
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Să vă spun eu lucruri noi:
Unu şi cu unu-s doi,
Doi lei i-o lămâie,
Trei lei i-o gutuie.
Patru lei cartofii,
Cinci lei pantofii,
Şase lei e un gologan,
Şapte lei un băietan,
Opt lei pe-o codană,
Nouă lei face-o cucoană,
Zace lei, fete câte vrei.
(Inf. Ileana Andrișoaia,
70 de ani, Săvești)
Povestioara: Iapa, mânzul şi lupul
Într-o vară, iapa a plecat de dimineaţă cu mânzul la păscut. În
drum s-a întâlnit cu un lup bătrân. Lupul întrebă iapa, dacă nu vinde
mânzul. Atunci iapa i-a răspuns că-l vinde.
-Dar cât costă, întrebă lupul.
-Uită-te că-i scris pe copita piciorului drept de dinapoi.
Iapa a ridicat piciorul, dar lupul nu vedea nimic scris şi zice:
-Nu se vede nimic. Iapa răspunse:
-Dă-te mai aproape, că e scris mărunţel, cumătre, şi cum
dumneata eşti bătrân, ţi-i tare greu să vezi.
Lupul se apropie, dar iapa sfâr!! un picior drept în capul lupului,
după care iapa şi mânzul au continuat drumul făcând haz de întâmplare.
Este dureros să simţi cum se pierd alături de tine, frumoasele
obiceiuri din sufletul poporului, din mijlocul căruia te-ai ridicat. Tăvălugul
modernismului dărâmă treptat tot ce am avut mai sfânt şi mai curat.
De aceea suntem datori să salvăm aceste izvoare vii ale
obiceiurilor şi tradiţiilor dragi care au fost lăsate nouă de strămoşi ca
moştenire şi să le găsim drumul spre mâine.
(Inf. prof. Apostol Maria, Răucești, 2017)
Jocuri de recreație: Șotronul, Coarda, Baba-oarba, De-a
prinselea și altele, care se întrerup cu regret la auzul clopoțelului ce

anunță intrarea la ore.
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