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Partea I

Provocările civilizației
montane în societatea
post-modernă

Capitolul 1

Introducere

Suntem săraci
de Irina Binder
1.1. Ideea proiectului (provocarea)
Suntem săraci… (1)
● pentru că, deşi avem viaţă, nu
trăim.
● pentru că, deși nu avem destul
timp, este bunul pe care îl irosim
cel mai mult.
● pentru că vorbim, dar nu
transmitem
● pentru că ascultăm, dar nu
înţelegem.
● pentru că privim, dar nu vedem.
● pentru că avem sentimente, dar
nu le exprimăm.
● pentru că avem mâini, dar nu
mângâiem, nu ştergem lacrimi, nu
îmbrăţişăm.
● pentru că avem picioare
sănătoase, dar nu ne mai deplasăm
fără maşini.
● pentru că, deși avem telefoane,
nu comunicăm.
● pentru că avem cerul și frumosul
în jur, dar mergem cu privirea în
pământ.
● pentru că avem sufletele pline de
zâmbete, dar chipurile ne sunt
încărcate de grimase triste.
● pentru că avem case mari, dar
lipsite de dragoste, de râsete şi de
prieteni care să le treacă pragul.
● pentru că avem bani de irosit pe
nimicuri care ne omoară timpul şi
sănătatea, dar nu avem bani pentru
a cumpăra o carte.
http://www.irinab.com/2013/08/sunte
m-saraci.html , vizitat 11.10.2016

Această carte este rezultatul implementării unui
proiect de tineret finanțat de Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Neamț prin contractul 1571/22.07.2016.
Tema abordată este una de extremă sensibilitate și
de actualitate și privește destinul civilizației noastre în
coordonatele tot mai accelerate de dezvoltare și
mondializare. Plecarea persoanelor de vârstă activă la
muncă în străinătate. Pe termen scurt și mediu se constată
o migrare a persoanelor de vârstă activă în străinătate
pentru un salariu mai bun decât în România. Acest miraj
al plecărilor s-a extins în mod îngrijorător în rândul
tinerilor care, după ce termină școala, nu au decât un
singur gând, acela al plecării.
Ne-am pus problema, ce impact are acest fenomen
asupra vieții comunităților rurale, mai ales a celor
montane și am constatat cum, de la un an la altul, situația
se agravează tot mai mult. În aceste condiții am construit
ideea unui proiect în care să interacționăm cu tinerii și să
le arătăm că plecarea în străinătate reprezintă o decizie
foarte serioasă la care trebuie să reflecteze îndelung și
pentru care trebuie să ia în considerare mai multe
elemente care îl privesc pe el și pe ai săi.
Pentru a lua o bună decizie, un tânăr, care bate la
porțile vieții, trebuie să fie informat. Există mai multe
elemente cu care tânărul trebuie să interacționeze în etapa
pregătitoare efectuării analizei. Aceste aspecte sunt de
natură procedurală (cele mai accesibile), tehnică,
emoțională, socială, culturală, profesională etc.
Avem informații acumulate prin discuții,
comportamente, experiențe, observații din aria montană
pe care dorim să ne concentrăm. Desigur, sunt și alte arii
geografice afectate de fenomen, dar acestea au o baza de
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fundamentare diferită și mai simplificată.
În această lucrare ne propunem să atragem atenția
asupra complexității de implicații economice și sociale pe
termen mediu și lung pe care le induce fiecare decizie
individuală de a părăsi aceste meleaguri strămoșești cu
istorie, cultură, spiritualitate care a implicat sacrificii,
îndârjire în fața agresiunilor naturale și umane, acumulate
de-a lungul multor generații. Implicarea generațiilor în
acest proces a pus accent pe mecanismele naturale de
perpetuare a speciei umane și pe mecanismele sociale de
existență și de rezistență.
Încercăm să nu fim patetici, să nu folosim expresii
care și-au erodat mesajul emoțional sau care nu mai au un
corespondent rezonant sub aspect psihologic sau
sociologic.
1.2. Descrierea situației
În prezent situația zonei montane din județul Neamț
este extrem de precară. Ea nu este printre cele mai grave
din țară, dar, privind la experiențe din alte zone
geografice, constatăm că nu mai are mult și traseul spre
dezastru este predictibil. Într-o primă iterație semnalăm
câteva aspecte evidente și paradoxale.
a. Aspectul demografic
La nivel mondial populația crește în ritm tot mai
accelerat. Sunt zone pe Terra suprapopulate și istoria
consemnează fenomene de migrație masivă în căutare de
resurse. De altfel, lupta pentru resurse are caracter de
război permanent și necesită mecanisme și eforturi uriașe
de a face față intențiilor de cucerire. De altfel, sunt
semnale privind iminența unui exod planetar dinspre zone
subdezvoltate spre zone dezvoltate și instrumentele
clasice de apărare se dovedesc ineficiente.
La noi mecanismul este invers: populația părăsește
o arie de resurse, atrași de mirajul unor sisteme
economico-sociale bine reglate și funcționale pentru
comunitățile respective.
Depopularea zonei montane va găsi aceste locuri
pustii în calea migranților care le vor ocupa fără nici o
rezistență și se vor legitima ca locuitori de drept.
b. Societatea post-modernă
În țările dezvoltate funcționează societatea post-
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Suntem săraci
de Irina Binder
Suntem săraci… (2)
● pentru că avem mâncare de
risipit, dar nu avem de dăruit celor
care nu au.
● pentru că, deși avem muzică, noi
ascultăm zgomote şi vorbărie
inutilă.
● pentru că, deși avem pace pe
pământ, noi ducem războaie.
● pentru că în loc să ne rugăm,
cerșim.
● pentru că studiem mult şi
învăţăm puţin.
● pentru că, deşi cunoaştem foarte
mulţi oameni, prea puţini dintre ei
ne sunt prieteni.
● pentru că dăm mereu naştere
unor visuri noi, dar suntem prea
comozi ca să ni le împlinim.
● pentru că plângem după lucruri,
dar renunțăm ușor la oameni.
● pentru că avem ambiţii, dar nu
avem valori.
● pentru că preferăm să renunţăm,
decât să luptăm.
● pentru că în loc să zburăm, ne
târâm.
● pentru că în loc să iertăm,
părăsim.
● pentru că în loc să cunoaştem,
judecăm.
● pentru că urâm, în loc să
iubim…
http://www.irinab.com/2013/08/sunte
m-saraci.html , vizitat 11.10.2016
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modernă. Aceasta are o dezvoltare tehnologică intensă și
robotizarea a desființat categorii largi de calificări și de
locuri de muncă. S-au construit mecanisme sociale care
distanțează drepturile de subzistență de merite, care
anterior erau legate de productivitate. Aceste programe
sociale atrag populații din alte arii și îngroașă rândul
beneficiarilor locali.
Ca urmare, crește presiunea pe bugetele de asistență
socială pe care aceste comunități le-au fundamentat și
ajungerea la limitele de suportabilitate creează tensiuni
sociale de forme noi.
La noi în țară s-a încercat introducerea unui astfel
de mecanism, dar el nu este susținut de un ritm de
dezvoltare locală care să-i asigure bugetul. Ca urmare,
resursele alocate provin preponderent din împrumuturi.
Prin aceasta se face un grav compromis. De dragul unui
nivel social de subzistență actual nesustenabil crește
povara unei datorii financiare pentru generațiile viitoare.
c. Aspecte legate de urbanizare
Modelul urban de dezvoltare este mai dinamic și
mai predictibil pe termen mediu. El asigură venituri mai
puțin dependente de factori necontrolabili (cum ar fi
vremea) și permit un alt profil al cheltuielilor în care se
includ și aspecte de dezvoltare personală (îngrijire, ținută,
timp liber, relaxare).
Modelul rural are standardele rămase în urmă și
este permanent amenințat de meteorologie. Resursele
fizice și materiale sunt orientate cu prioritate către ciclul
de producție și în acest mecansim își fac loc cu greu
componentele de dezvoltare personală actuale. În plus,
mecanizarea, automatizarea, robotizarea au un rol
diminuat în dezvoltarea rurală și rămâne un rol major
dedicat muncii fizice, ceea ce găsește tot mai puțini
adepți.
d. Gestionarea resurselor
În tradiția multimilenară a acestor locuri a
funcționat un mecanism de existență moderată cu două
componente: privat (gospodăria țărănească) și obștesc
(comunitatea). Principala resursă comunitară era lemnul și
din el se acopereau cu prioritate nevoile interne. Dar
bilanțul vieții în gospodărie era ușor negativ și pentru
completarea nevoilor se comercializa resursa lemnoasă.
Mecanismul era condiționat de productivitate (forța fizică)
și stabilitatea sistemului era asigurată (suportabilitate).
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În prezent, prin mecanizare, productivitatea
exploatărilor forestiere a crescut foarte mult la nivelul
unei gospodării (motoferăstrău) și ritmul de exploatare
lemnului a depășit ritmul de regenerare silvică. În plus, au
invadat zona întreprinderile competitive, care, prin
productivitate și profitabilitate, distrug orice mecanism de
gestiune durabilă a acestei resurse tradiționale (codrul nu
mai este ”frate cu românul”).
e. Activitățile tradiționale
Experiența tradițională a zonei rurale montane a
definit un lanț alimentar stabil pentru asigurarea hranei
populației din comunitățile de aici. Oile, vacile, caprele,
dar și caii, au fost și sunt prezențe frecvente ca suport
alimentar atât pentru nevoile locale cât și pe un sistem de
schimburi comerciale extins. Expresia ”de la furcă la
furculiță” acoperă activități umane pe suportul dărniciei
naturale: energia solară creează producție de iarbă care
este consumată de animale, care dau lapte, carne, lână și
alte produse; acestea sunt prelucrate în produse alimentare
(proaspete și conservate) și în alte bunuri utile. Alte
lanțuri paralele sau concurente furnizează de asemenea
produse utile care pot fi prelucrate și consumate
(exploatate): fructe de pădure, plante medicinale, apă de
izvor, ape minerale etc.
În prezent, aceste activități au devenit tot mai puțin
atractive din diferite cauze: pe de o parte, implică multă
muncă fizică, pe de altă parte, interferă cu politicile locale
și regionale care nu sunt totdeauna în favoarea locuitorilor
și comunităților (fondul cinegetic, bulversarea proprietății
obștești, o politică inadecvată în domeniul zonelor
naturale protejate etc.
Toate aceste aspecte au descurajat locuirea montană
și s-au constituit în factori favorizanți pentru oameni de
părăsire a gospodăriilor și satelor în căutarea unei vieți
mai bune și mai sigure.
În urmă a rămas un gol de forță de muncă, de
stabilitate economică, de stabilitate socială, de autoritate,
de apărare a valorilor.
1.3. Implicații pe termen tot mai lung
În condițiile descrise mai sus nu este de mirare că
generațiile tinere optează pentru plecare în străinătate
după terminarea școlii. De altfel, a evoluat și modul de
punere a problemei:
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- Cei care au plecat la început (definim începutul, în mod
convențional, la 1 ianuarie 2000, când nu a mai fost
nevoie de viză pentru a se merge în țările europene) au
spus ca merg pe 3 - 4 ani, timp în care adună bani să-și
facă o casă. Acolo unde au plecat au prestat (de regulă)
munci inferioare nivelului lor de calificare, dar au
câștigat mult mai mult chiar decât așteptările.
- În aceste condiții proiectul de casă s-a schimbat (spre
mai grandioasă) chiar dacă nu era nevoie de spațiu
locuibil util suplimentar. Aceasta a mărit bugetul
necesar și a prelungit perioada programată.
- a urmat un reflux în necesarul de forță de muncă în țările
europene (prin amplificarea plecărilor la muncă), fapt
care a redus nivelul veniturilor și a prelungit timpul
necesar pentru banii de casă;
- între timp s-au produs modificări în adaptarea în țările
gazdă. A crescut încrederea (cu discontinuități pentru
că alte categorii sociale au plecat cu planuri de furt și
distrugere), a crescut profesionalismul; unii au avut
curaj să înceapă o afacere. Au interacționat astfel cu o
legislație mai permisivă și cu un univers concurențial
bazat pe competitivitate (ceea ce în țară nu a fost și nu
este posibil). În aceste fel a crescut dependența socială
față de țara gazdă;
- procesul demografic a evoluat. Copiii au crescut și o
parte din cei plecați i-au luat ca să facă școala în țara
gazdă. Tinerii au avut copii care au crescut numai în
țările gazdă și nu au o construcție educațională bazată
pe valorile noastre tradiționale.
- pentru cei rămași în țară exemplul celor plecați arăta tot
mai clar că soluția unei existențe materiale rezonabile
este plecarea în străinătate. De altfel, a dispărut
preocuparea unora de a-și construi un viitor în țară.
În prezent asistăm la o depreciere tot mai mare a
locuirii la munte:
- are loc un proces de inversare a populației pe vârste:
numărul de bătrâni a devenit mai mare decât numărul
de tineri;
- oferta de locuri de muncă este tot mai redusă (firmele au
un nivel tehnologic ridicat sau aduc oameni din alte
zone);
- calitatea educației este redusă (învățământul profesional
este desființat);
- politicile locale și administrația nu sunt orientate în
favoarea apărării intereselor populației (începând cu
proprietatea care nu este garantată);
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- antreprenoriatul este văzut ca o preocupare de speculare
a unor deficite legislative și nu este agreat;
- politicile de acordare a ajutorului social încurajează
nemunca (legislație neclară, manipulare electorală);
- massmedia, care este prin definiție un generator de
opinie, este preocupată de alte aspecte ale societății
decât de pregătirea populației pentru a face față
provocărilor tot mai agresive.
1.4. Așteptări și șanse
Acesta este mediul rural montan actual în care ne
punem speranța unei reveniri la vremurile bune.
Ne-am propus prin acest proiect să intervenim (cu
resursele noastre limitate și cu experiența unor proiecte
care au acoperit multiple zone ale vieții cotidiene), să
găsim puncte de sensibilitate față de valori tradiționale
(care au stat la baza coeziunii comunităților montane), să
identificăm soluții și oportunități (să trezim un spirit
antreprenorial latent), să punem într-o nouă lumină
resurse importante disponibile (care pot fi transformate în
venituri îndestulătoare) și să atragem atenția generatorilor
de politici că populația montană este o sursă de creștere a
averii naționale și o masă de dependenți care cer ajutor
social.
Așteptările noastre provin din faptul că în comunele
de munte din județul Neamț mai activează oameni,
organizații, asociații cărora le pasă de viitorul acestor
locuri și că pot să mai aibă un cuvânt de spus în educație,
în formarea tinerei generații pentru o viață frumoasă în
mediul montan, pentru un trai moderat, generator de
sănătate și de stare de bine. Devine, de fapt, o misiune în
restabilirea unor valori în care răsplata nu se traduce prin
bani, ci prin spirit, prin confort mental, prin competiție în
plan cultural.
Este foarte greu de remontat un sistem de valori, în
care partea materială a acoperit aproape complet spațiul
comunicării individuale, când au fost activate alte
mecanisme de existență și de devenire spirituală, când
imaginea sinelui este alimentată de accesorii care nici
măcar nu se potrivesc cu personalitatea sau cu satisfacția
în plan fizic, moral, emoțional, spiritual, cultural.
Pentru a construi este nevoie de fundamentare.
Acest mecanism activat prin cunoaștere nu are o tradiție
locală și trebuie găsite cele mai potrivite căi și mijloace de
convingere pentru a fi însușit.
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Viața actuală, agresată mediatic, a făcut loc printre
noi lui Ion Luca Caragiale, care ne duce înapoi cu peste
100 de ani și lui ... Dorel. Este necesar să-i facem loc și
lui Ion Creangă, și lui Calistrat Hogaș, și lui Mihail
Sadoveanu. Pe Vitoria Lipan trebuie să o căutăm mult ca
să o găsim (ca tipologie, bineînțeles).
Trebuie să aflăm cine a fost Aurel Dumitrașcu, sau
Artur Silvestri, cine a fost Constantin Mătase, cine a fost
Iulia Hălăucesu (și să ni-i asumăm).
Trebuie să ne construim singuri un univers de
oportunități. Avem de construit o atractivitate pentru
aceste locuri, avem de oferit sufletul nostru în această
mișcare culturală fără precendent, avem de transformat
patrimoniul nostru imens material și imaterial într-o sursă
de existență, avem de retrăit o istorie întreagă cu eroi și
trădători, cu lideri și oameni providențiali. Trebuie să
luăm de la ei ce e bun și să dăm din noi ce e mai bun.
Pentru aceasta trebuie să activăm cele mai sensibile
forțe latente (personale și colective).
Dacă acolo, în sufletul tinerilor pe care i-am ales ca
fiind cei mai reprezentativi ai generației lor, pe care i-am
luat ca martori și parteneri, găsim ceva bun și util, cu
siguranță că ne-am jucat șansa de a provoca Sensibilizare,
Conștientizare,
Antrenare,
Participare, Implicare,
Asumare (pe scurt SCAPIA) vom fi răsplătiți cu un suflu
nou.
HAI LA DRUM!
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Capitolul 2

Proiecte

2.1. Proiecte anterioare de dezvoltare montană
Zona montană a județului Neamț este obiect și
subiect de studiu de mai mulți ani pentru colectivul
nostru. Aici am aplicat diferite proiecte dedicate tinerilor
și locuitorilor din zona de munte (proiect, an, program,
organizație):
Artizanat bazat pe cunoaştere - ABC, 2008, PHARE 2005
MAO, cu As. ECOFOREST Neamț
Protejarea mediului înconjurător – prioritatea zero a
judeţului Neamţ, 2009, Administraţia Fondului de
mediu, cu Asociația de Inițiativă Locală Roman 2002
SALT – spiritul antreprenorial la tineri, 2009, Direcţia
Judeţeană pentru Tineret Neamţ, cu As. CICIA;
Eu, întreprinzătorul, 2009, Ministerul Tineretului şi
Sportului, cu Asociația de Inițiativă Locală Roman 2002
Dezvoltarea aptitudinilor de creativitate în rândul
tinerilor liceeni din judeţul Neamţ pentru un start bun în
viaţa activă – CREATIV 27, 2010, Program Tineret în
acţiune, cu As. CICIA;
Întreprinzător la tine acasă, 2010 - 2011, Program Tineret în
acţiune, cu Asociația de Inițiativă Locală Roman 2002
INTERNSHIP – Parteneriat de pregătire a tinerilor
absolvenţi pentru debutul în viaţa activă, 2010 - 2012,
POS DRU/99/5.1/G/75440, cu AJOFM Neamţ;
Incubator de afaceri Junior, Direcţia Judeţeană pentru
Tineret şi Sport Neamţ, 2011, cu As CICIA;
Întreprinzător în zona de munte, 2012 - 2013, Program
Tineret în acţiune, cu As. CICIA;
MoNT 27 - Creşterea valorii adăugate a produselor
tradiţionale montane din judeţul Neamţ pentru
valorificare pe un suport cultural pe piaţa europeană
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extinsă, 2014, Consiliul Judeţean Neamţ – legea
350/2005, cu FMR Nt);
Poduri culturale - valorificarea si diseminarea
patrimoniului imaterial gastronomic montan, 2015,
Consiliul Judeţean Neamţ – legea 350/2005, (CICIA);
GASTROFEST
valorificarea
și
diseminarea
patrimoniului imaterial alimentar nemțean, 2015,
Consiliul Judeţean Neamţ – legea 350/2005 și Primăria
Piatra Neamț, HCL 253/27.08.2015; cu FMR Nt;
Azi sunt elev! mâine…?, Direcția Județeană pentru Sport
și Tineret Neamț, 2016, cu CICIA;
Mă întorc iar în sat - Promovarea în rândul tinerilor a
valorilor culturale rurale montane și motivarea lor de
a reveni în comunitate după absolvirea școlii, Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, 2016, cu
CICIA;
2.2. Diseminarea cunoștințelor despre dezvoltarea
montană
Ne-am ocupat de diseminarea cunoștințelor pe
diferite canale pentru ca lumea să cunoască preocupărilor
tinerilor din zone de munte:
Articole în reviste
1. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Ana Tuduran, Oana
Crina Bujor, Diana Amagdei, Potenţialul antreprenorial
şi de creativitate la graniţa dintre generaţii, in
”Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de
risc şi incertitudine”, vol. 12, Ed. Tehnopress Iaşi, 2010,
2. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Maria Magdalena
Hisum, Direcţii noi de cercetare în zona montană,
Buletinul AGIR, supliment 1, 2010,
3. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, Elemente
inovative pentru un turism competitiv, „Turismul rural
românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi
perspective”, vol. 22, Ed. Tehnopress Iaşi, 2011,
4. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, Provocările
turismului între tradiţie şi competitivitate, Ed.
Tehnopress Iaşi, „Turismul rural românesc în contextul
dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective”, vol. 1
(27) - 3, 2012,
5. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor, Lazăr
Latu, Provocări privind dezvoltarea zonei de munte în
societatea bazată pe cunoaştere, în „Managementul
cunoaşterii - teme actuale”, Editura Universităţii
Bucureşti, 2011,
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6. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Doina Dănilă, Lazăr
Latu, Stimularea dezvoltării rurale în contextul
Bioeconomiei Bazate pe Cunoaştere, în ”Rolul
euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei
mondiale”, vol. 10, Ed. Tehnopress Iaşi, 2012,
11. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oana Crina Bujor,
Lazăr Latu, Probleme actuale privind managementul
generaţiilor, în „Progrese în teoria deciziilor economice
în condiţii de risc şi incertitudine”, vol. 17, Ed.
Tehnopress Iaşi, 2012,
12. V. Avădănei, Lazăr Latu, Atribute ale tinerei generaţii
favorabile unei dezvoltări durabile montane, în
Lucrările Conferinţei tehnico-ştiinţifice „Transport:
economie, inginerie şi management”, Editura Tehnică a
Moldovei, Chişinău, 2012,
13. V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Soluţii şi
exemple de bune practici în agroturismul montan, în
„Turismul rural românesc în contextul dezvoltării
durabile. Actualitate şi perspective”, vol. 1 (31), Ed.
Tehnopress Iaşi, 2013,
14. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Camelia Ştefanache,
Doina Dănilă, Carmen Năstase, Lazăr Latu, Interferenţe
durabile favorabile dezvoltării ecoturismului, în
„Turismul rural românesc în contextul dezvoltării
durabile. Actualitate şi perspective”, vol. 1 (33), Ed.
Performantica Iaşi, 2014,
15. V. Avădănei, Lazăr Latu, Adaptarea viziunii montane
naţionale la Orizonturile EUROPA 2030, 2040, în
Journal of Montanology, v1/1, 2014,
16. V. Avădănei, Lazăr Latu, EDUMONTAN – concept de
pregătire a resurselor umane din zona montană pentru
competitivitate, în Journal of Montanology, v2/1, 2014;
17. V. Avădănei, Lazăr Latu, "Implicarea Forumului
Montan din România - filiala Neamţ la dezvoltarea şi
promovarea unor concepte moderne de turism", în
”Turism în Ceahlău - prezent și perspective”, Ed.
Cetatea Doamnei, 2014,
18. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Lazăr Latu, Elena
David, Gabriela Marian, Două dimensiuni fundamentale
ale turismului montan - natura și cultura, în ”Turismul
rural românesc în contextul dezvoltării durabile.
Actualitate şi perspective”, vol. 1 (39), Ed. Tehnopress
Iaşi, 2015,
19. V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Elena
natural - liantul pentru o dezvoltare montană coerentă,
în Journal of Montanology, v3/1, 2015,
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20. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Elena David, Gabriela
Marian, Produsul turistic ca produs cultural, în
”Turismul rural românesc în contextul dezvoltării
durabile. Actualitate şi perspective”, vol. 1 (41), Ed.
Tehnopress Iaşi, 2016.
Cărți
1. V. Avădănei, Ana-Nuţi Suciu, Lidia Avădănei, Oana
Crina Bujor, INTERNSHIP – Parteneriat de pregătire a
tinerilor absolvenţi pentru debutul în carieră , Ed.
Răzeşu, Piatra Neamţ, 2 vol., 2011,
2. V. Avădănei, Oana Crina Bujor, Lidia Avădănei,
Aptitudini de creativitate ale tinerilor liceeni din judeţul
Neamţ. Ed. Răzeşu, Piatra Neamţ, 2012,
3. V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Gastronomie
în Munţii Neamţului, Asociaţia Forumul Montan din
România – filiala Neamţ, 2014,
4. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Antreorenoriatul cultural
în sprijinul dezvoltării turismului, capitol în cartea
”Sociologia și economia turismului”, ed. Oscar print,
București, 2016.
Conferințe
1. V. Avădănei, Lazăr Latu, Lidia Avădănei, Atribute ale
tinerei generaţii favorabile unei dezvoltări durabile
montane, Experienţe din judeţul Neamţ, Ziua
internaţională a muntelui, Bucureşti, 2011,
2. V. Avădănei, Lazăr Latu, Dimensiunea antreprenorială
a dezvoltării durabile montane în judeţul Neamţ, Ziua
internaţională a muntelui, Bucureşti, 2013,
3. V. Avădănei, Lazăr Latu, EDUMONTAN – concept de
pregătire a resurselor umane din zona montană pentru
competitivitate, Al 3-lea Seminar al Centrului Naţional
de Economie Montană, Bucureşti, 2014,
4. V. Avădănei, Developing entrepreneurship among
young people (Dezvoltarea spiritului antreprenorial în
rândul tinerilor), European Enterprise Promotion
Awards, Cyprus, 2012,
5. Oana Crina Bujor, Veronica Barb, V. Avădănei, Lazăr
Latu, La jeunesse des Carpates dans la société de la
connaissance (Tineretul din Carpați în societatea bazată
pe cunoaștere)”, Convenția Euromontana, Chambery,
Franţa, 2012.
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Am considerat necesar să prezentăm aceste repere
pentru a legitima mai bine esența demersului nostru
pentru una dintre cele mai importante și mai sensibile
provocări contemporane într-o configurație geopolitică
extrem de complexă.
2.3. Proiectul actual
Proiectul ”Mă întorc iar în sat” a fost finanțat de
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în anul
2016.
Situația abordată în proiect
Ideea proiectului a plecat de la constatarea că tinerii
din învățământul preuniversitar se orientează către o
singură soluție atunci când își elaborează planul de
carieră. Ei doresc să plece să lucreze și, eventual, să se
stabilească în Occident.
Una din principalele cauze identificate constă în
”ruperea” lanțului între generații și acutizarea deficitului
de educație patriotică, culturală, antreprenorială, civică.
În ultimii 50 de ani între generația matură și
generația tânără nu s-a mai manifestat cu aceeași
intensitate transferul bagajului de valori, credințe, emoții,
cunoștințe care să le determine dezvoltarea personală și
dezvoltarea conștiinței de apartenență la o comunitate, la
un popor, la un teritoriu, la o istorie. Ca urmare, a intrat
într-o ceață periculoasă predarea – preluarea misiunii de la
o generație la alta de asumare a continuității civilizației
românești.
Obiective
În cadrul proiectului ne-am propus să reînnodăm
acest fir rupt. Am format un eșantion de 48 de tineri din
învățământul preuniversitar (din clasele a X-a și a XI-a de
la licee din: Piatra Neamț colegiul tehnic ”Gh. Cartianu”,
Târgu Neamț (Colegiul tehnic ”I. Creangă”, Borca (Liceul
”M. Sadoveanu”), Bicaz (Liceul ”Carol I”), Roznov
(Liceul Tehnologic ”Gh. Russet Roznovanu”) care provin
din comune situate în zona montană a județului Neamț
(câte doi tineri de la fiecare comună și orașul Bicaz),
pentru desfășurarea unor activități cu încărcătură de
cunoaștere și emoții capabile să le influențeze deciziile de
dezvoltare personală, cu referire la civilizația montană:
cultură, tradiții, mod de viață, resurse economice,
oportunități.
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Ca obiective specifice ne-am propus:
1. Dezvoltarea atributelor de voluntariat în rândul tinerilor
liceeni pentru conectare la realitățile mediului rural
montan și ale comunităților care îl formează. Prin
participare la activitățile de informare – diseminare cei
48 de elevi selectați pe criterii teritoriale care își vor
îmbogăți spațiul cunoașterii personale cu o tematica
legată de civilizația montană.
2. Învățarea prin descoperire de către tinerii liceeni a
valorilor culturale și istorice din locurile de unde
provin și corelarea cunoștințelor acumulate într-un
proces integrativ de dezvoltare personală cu urmări
pozitive pe termen lung pentru ei și pentru
comunitățile de origine. Cei 48 tineri selectați au
desfășurat proiecte personale prin dialog cu
reprezentanți ai generației mature prin care au
descoperit ceea ce se cere și ceea ce se așteaptă de la ei
și care este misiunea lor pe acest pământ.
Localitățile selectate pentru proiect au fost:
comunele Agapia, Alexandru cel Bun, Bălțătești, Bicaz
Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Borlești, Ceahlău,
Crăcăoani, Dămuc, Farcașa, Gârcina, Grințieș, Hangu,
Negrești, Pângărați, Piatra Șoimului, Pipirig, Poiana
Teiului, Tarcău, Tașca, Tazlău, Vânători - Neamț, Orașul
Bicaz,
În cadrul activităților proiectului ne-am propus
interacțiunea cu cât mai mulți tineri elevi din cele cinci
licee menționate printr-un proces progresiv pe care l-am
denumit
prescurtat
SCAPIA
(Sensibilizare,
Conștientizare,
Antrenare,
Participare, Implicare,
Asumare).
A fost elaborat un pliant cu elementele esențiale din
problematica definită și s-au organizat diferite forme de
contact: informare la lecțiile de dirigenție, distribuirea
pliantului, discuții pe marginea pliantului, identificarea și
selectarea voluntarilor.
Tinerii selectați au parcurs un program de instruire
cu privire la așteptările privind participarea lor la activități
și la modul de lucru. S-a elaborat un chestionar cu 30 de
întrebări cu referire la comuna natală: pespre propria
persoană, școală și atitudinea față de școală, dezvoltare
personală, carieră, oportunități, resurse locale, cultură,
personalități, obiective istorice, naturale, culturale,
manifestări ale patrimoniului material și imaterial,
atitudinea față de cultura tradițională și cea contemporană,
existența unor activități și a unor produse tradiționale,
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implicarea voluntară și interesată în activități de pe
teritoriul comunei. Completarea acestui chestionar implică
discuții cu personalități din localitate, la bibliotecă, preot,
școală, personalități locale, oameni în vârstă. De
asemenea, completarea chestionarului are ca scop
implicarea emoțională a tânărului și rezonarea cu diferite
elemente sensibile: de vibrație, de nostalgie, de bună
dispoziție, respect, exemplu de urmat, model etc. Datele
culese prin chestionar dau și o serie de informații foarte
utile și interesante despre universul cultural rural și vor fi
valorificate și în articole și lucrări cu caracter științific.
În etapa următoare se formează pentru fiecare
comună câte un colectiv de lucru format din cei doi tineri
selectați, care au completat chestionarele și câte un cadru
didactic îndrumător de la liceul la care învață. Fiecare
colectiv a elaborat un eseu despre comuna în care s-a
născut. Pentru eseu s-a elaborat un conținut cadru
orientativ pentru gruparea ideilor după o orientare
prestabilită legată de scopul proiectului. Eseul are ca
finalitate punerea în valoare a unor calități ale autorilor,
dar și formarea și dezvoltarea unei atitudini față de subiect
și diferite aspecte pe care le implică acesta. Așteptarea a
fost formulată în sensul sensibilizării tinerilor cu privire la
ce dorește comunitatea de la ei, cand vor ajunge la vârsta
asumării unor responsabilități în cadrul familiei sau în
comunitatea în care se vor întoarce.
Sub aspect psihologic și sociologic, atât
chestionarul cât și sarcina elaborării eseului implică
mecanisme emoționale exploratorii pentru personalitatea
autorilor, definirea și măsurarea valorilor etice și morale
și, mai ales responsabilizarea (ca aparținător al
generației), într-un context socio-istoric complex și foarte
eterogen în raport cu criteriile care asociază valoare
adăugată produsului muncii și vieții fiecăruia.
Produsul final al proiectului este această lucrare
care cuprinde în prima parte puncte de vedere, experiențe
și explicații ale autorilor privind problematica abordată,
iar în partea a doua, eseurile elaborate de tineri ca
formulare de probleme, ca semn de ieșire din deruta
vârstei, ca mod de definre a țintelor de dezvoltare și
devenire personală într-o proză a vieții în care sfaturile
sau modelele nu mai au relevanța ”de altă dată”.
Titlul propus pentru această lucrare, ”Civilizația
montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei
generații”, dorește să reflecte atât manifestarea și
consecințele exodului pesoanelor de vârstă activă spre o
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viață mai bună, dar ruptă de legături emoționale
generatoare de stabilitate fizică și intelectuală, alături de
delimitarea unui moment de cumpănă în viața fiecăruia
dintre noi, atunci când luăm cea mai importantă decizie în
ceea ce ne privește. Rolul membrilor maturi din colectivul
de lucru este de a semnala faptul că această decizie, deși
este proprie fiecării persoane, are un impact social
deosebit de grav și pune sub semnul întrebării viitorul
nostru ca nație. ”Vina” unei generații stă în luarea acestei
decizii la absolvirea școlii și această decizie este cu
caracter non-retour. Rezultatul, în schimb, trebuie asumat
și dacă viața noastră nu se schimbă în bine, trebuie să
conștientizăm că aceasta este numai ”meritul” nostru”.
2.4. Contribuții aduse la elaborarea lucrării
Echipa de proiect s-a constituit din voluntari ai
Asociației Centrul de Incubare Creativ – Inovativ de
Afaceri (CICIA) Roznov și din cadre didactice și tineri de
la Liceele partenere din Piatra Neamț, Târgu Neamț,
Roznov, Bicaz, Borca. De la CICIA s-au implicat
Avădănei Vasile, Avădănei Lidia, Horlescu Gabriela
Brândușa, David Elena. De la liceele partenere s-au
implicat în buna desfășurare a proiectului cadre didactice
și tineri pe care i-am antrenat într-un proiect care s-a
dovedit a fi ”de suflet”.
De asemenea, am beneficiat de sprijin cu fotografii
(pentru completarea graficei cărții) din partea domnului
Ovidiu Slătineanu din Piatra Neamț pentru o serie de
fotografii reprezentative. Meșterii populari Ionela și Costi
Lungu din Humulești – Neamț ne-au permis să folosim cu
imaginile personajele lui Ion Creangă, confecționate din
lut. Lidia Loredana Seserman ne-a sprijinit cu modele de
cusături din care am realizat harta etnografica a zonei
montane a județului Neamț.
Liceul Tehnologic”Gh.Ruset Roznovanu” Roznov
Dir. prof. Ilarie Oana, Dir. adj. prof. Teacu Oana
Profesori: Paulina Gabor, Teioșanu Violeta
Elevi:
Comuna Piatra Șoimului: Covrig Silviu, Calancea Maria,
Comuna Borlești: Capră Gheorghe, Alexandru Gabriel,
Comuna Tazlău: Pâsluță Gianina-Florina, Biro TeodoraEcaterina,
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Liceul ”M. Sadoveanu” Borca
Dir. prof.: Amariei Vasile; Dir. adj.: prof. Budăi Alina
Profesori: Chirilă Cristina, Candrea Teodora
Elevi:
Comuna Borca: Nacu Larisa Ana, Roșu Andreea,
Comuna Farcașa: Furtună Denisa, Crețu Alexandra,
Mosuc Vasilica-Ramona, Careaza Denisa-Dumitrela
Comuna Poiana Teiului: Chiorbeja AnaMaria, Movila
Adrian,
Comuna Grințieș: Ungureanu Mihai, Cojocaru IoanaRoxana,
Comuna Ceahlău: Puiu Vasilică-Ciprian, Mihăilescu
Claudiu
Liceul ”Carol I” Bicaz
Dir. prof.: Iorga Rodica: Dir. adj.: prof. Lazăr George
Profesori: Apopei Mihai, Sîrbu Xenia,
Elevi:
Oraș Bicaz: Ciobănoiu Bianca, Sălimon AndreeaEcaterina
Comuna Hangu: Bostan Maria Diana, Rîbu Elena
Comuna Tașca: Pleșca Teodora Maria, Boatcă VasileDragoș
Comuna Bicazu Ardelean: Drăgoi Valentin-Mihai,
Catrinoi Zănoagă Adrian
Comuna Bicaz Chei: Marin Marina-Elena, Ailenei Antonia
Comuna Dămuc: Chindea Ana-Maria, Gheţ Claudia
Comuna Tarcău: Vlad Teodora-Maria, Bârgăoanu MariaDiana
Colegiul Tehnic ”Gh. Cartianu” Piatra Neamț
Dir.: prof. Paleu Mariana, Dir. adj.: prof. Lupei Emilia
Profesori: Airinei Oana Mihaela, Orza Raluca, Popa
Cristina
Elevi:
Comuna Negrești: Carp Ionela-Cristina, Dochița-Elena
Gabriela,
Comuna Gârcina: Corfu Andreea, Iftimie RoxanaValentina
Comuna Alexandru cel Bun: Horea Alexandra-Elena,
Modoranu Elena-Denisa,
Comuna Pângărați: Ștefan Laura-Mădălina, Podoleanu
Mădălina,
Comuna Tarcău: Crăciun Iulia, Rusu Maria-Mădălina,
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Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Târgu Neamț
Dir.: prof. Apetrei Gheorghe, Dir. adj.: prof. Toma
Mihaela
Profesori: Vîntu Raluca, Niculescu Eugenia, Olariu Mihaela
Elevi:
Comuna Pipirig: Ţugui Cristina, Ungureanu Maria,
Vrânceanu Adrian, Aron Daniel
Comuna Vânători Neamț: Ciocoiu Ana Maria, Glodeanu
Adriana
Comuna Agapia: Pîslariu Andreea, Maftei AndreeaGeorgiana
Comuna Bălțătești: Manolachi Veronica, Basma Georgiana,
Comuna Crăcăoani: Covaci-Zargiu Elena-Bianca,
Grigoraş Ioan-Alexandru
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2. Proiecte

Partenerii proiectului
Colegiul Tehnic
”Gheorghe Cartianu”,
Piatra Neamț

Colegiul Tehnic
”Ion Creangă”,
Târgu Neamț

Liceul Tehnologic
”Gheorghe Ruset
Roznovanu”,
Roznov

Liceul ”Carol I”,
Bicaz

Liceul
”Mihail Sadoveanu”,
Borca
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Capitolul 3

Tablou sinoptic
montan tradiţional

3.1. Despre satul montan
Ne vom sili să construim un tablou montan cât mai
complet, cu bune și rele, pentru a argumenta și promova
ideea că fericirea unei vieți împlinite se află numai în
locul în care te-ai născut.
Satul din zona de munte rămâne cel mai fascinant
peisaj, deoarece furnizează elementele de referință față
modelul urban de muncă și viață care se dezvoltă și se
schimbă tot mai intens. Pe de altă parte, modelul rural vs.
modelul urban impune o serie de standarde care, nu
numai că afectează echilibrul rural, dar creează confuzii
asupra limitelor de definire și lasă loc liberului arbitru în
definirea acestuia. În mod normal această ”libertate” ar
trebui să fie constructivă (o provocare generatoare de nișe
de piață, de ex. pentru turism sau pentru alimente ”bio”).
În realitate, se alterează baza de valori și soluțiile
adoptate deviază foarte ușor în kich-uri.
Elementele pe care le considerăm cele mai
relevante sunt date de accesibilitate și conectivitate. Am
stabilit o metodă de calcul pentru o mărime numită ”drum
liber mijlociu” care corespunde distanței medii dintre doi
locuitori ai unui sat pe baza numărului de locuitori, a
suprafeței intravilane și a perimetrului intravilanului
(raportul suprafață / perimetru ne dă informații despre
gradul de răsfirare a satului). A rezultat că această
valoare este de mai mult de trei ori mai mare într-un sat
de munte (Tarcău) față de un sat de câmpie (Gherăiești)
sau un sat din zona colinară (Girov). Rezultă că pentru
locuitorii montani eforturile de comunicare sunt triple.
Apar în plus ecranele psihologice de comunicare care
accentuează și mai mult diferențierea. Acesta este un
argument pentru diferite idei și aspecte pe care le vom
aborda și care par a fi comune atât pentru zona montană
cât și pentru zona colinară. Diferențele sunt accentuate de
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aceste aspecte ale locuirii pe care locuitorii din zonele
colinare și de șes nu le sesizează.
3.1.1. Amenajarea urbană
Aproape toate satele din zona de munte au o
vechime de minimum 200 de ani. Aceasta presupune
faptul că locuirea este limitată și este rezultatul unei lupte
cu natura. Am vrea să spunem că această luptă a fost și
este îndârjită, dar ne-am oprit asupra unui aspect
definitoriu care îl contrazice: satele montane au ulițele
asociate cu o dispunere aproape orizontală a locuințelor.
Nu este evidentă o dezvoltare a satelor pe verticală (pe
coasta munților). Provocarea pantelor a silit oamenii să se
stabilească în arii cât de cât orizontale. Cauzele unei
astfel de opțiuni pot fi căutate atât într-o comoditate a
oamenilor (o dispunere pe verticală presupune un efort
zilnic de a urca și coborî) sau alte rațiuni de forma:
- duminica, ziua de odihnă trebuie să fie destinată, în
cea ai mare măsură, refacerii forțelor fizice;
- punctul de referință al gospodăriei rurale urmează
soluția apelor curgătoare (energia potențială cea mai
mică). Activitățile în gospodărie urmează trasee bine
definite și cu soluții accesibile de intervenție în cazuri
dificile (viituri, viscole, avalanșe etc.)
- drumurile care asigură accesibilitatea urmează cursul
apelor, iar trecătorile sunt atât de rare încât au o
celebritate locală. Folosirea lor este rară și numai
pentru nevoi majore.
În prezent lucrurile s-au modificat pentru că
modelul urban a schimbat accesibilitatea ca frecvență și a
adus instrumente necesare unui consum energetic facil
(de ex. mobilități: mașini - șosele, tren – linie ferată).
Soluțiile tradiționale s-au dovedit limitate ca
productivitate și costuri (ex. plutele) și au dispărut din
viața oamenilor. Sunt și soluții mai noi care și-au dovedit
limitele. Într-o încercare de resuscitare a tradițiilor aceste
soluții sunt readuse în actualitate pentru scopuri turistice
(ex. ”mocănița”, trenul de munte pe linie îngustă).
Unele sate sunt situate în zone depresionare și
dispun de spații largi pentru intervenții antropice:
agricultură, construcții, firme, drumuri etc.
În cadrul județului se disting două categorii de
așezări umane.
a. satele autentice de munte, urmează câteva axe
definitorii: ● a1. Axa râului Bistrița cu două
segmente: Borca – Hangu (com. Borca, Farcașa,
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Poiana Teiului, Hangu), Bicaz – Bistrița (or. Bicaz,
com. Tarcău, Pângărați, Alexandru cel Bun); se includ
aici afluenții Bistricioara (com. Grințieș) și Schit (com
Ceahlău). ● a2. Valea Bicazului (com. Tașca, Bicazu
Ardelean, Bicaz Chei, Dămuc); ● a3. Râul Ozana curs superior (com. Pipirig), acesta face parte din
bazinul Moldovei; ● a4. Râul Tazlău din bazinul
Trotușului – curs superior (com. Tazlău)
b. O zonă perimontană, facilitată de șoseaua Nord –Sud,
de la Tazlău la Brusturi. Aceasta a creat o
accesibilitate intensă pentru diferiți afluenți ai
Bistriței, Trotușului, Moldovei pe care s-au extins
comunitățile în zona montană. Din punctul nostru de
vedere sunt interesante: com. Tazlău, Borlești, Piatra
Șoimului, două anexe ale Municipiului Piatra Neamț,
com. Gârcina, Negrești, Crăcăoani, Bălțătești, Agapia,
Vânători-Neamț;
3.1.2. Comunitatea (ca amenajare)
În general. Satul de munte este dispus pe valea
unei ape. Ulița urmeză cursul apei și trece când pe o
parte, când pe alta. Ulițele de ramificare urmează, la
rândul lor, cursuri de apă secundare sau torente. Numai în
zonele depresionare se regăsesc ulițe paralele. Aceste
drumuri solicită construirea de poduri, podețe, punți, care
sunt expuse la viituri în sezoanele cu multe ploi.
Dispunerea gospodăriilor de-a lungul ulițelor
depinde de generozitatea reliefului. Sunt foarte rare
cazurile în care se umblă la adaptarea ariei pentru
construcții. Pentru agricultură nici nu se pune o astfel de
problemă. Din acest motiv satele de munte sunt răsfirate
și nu se poate identifica o linie arhitecturală specifică.
Majoritatea clădirilor sunt cu destinație pentru locuit.
Clădiri de utilitate publică sunt: primăria, biserica, școala,
căminul cultural, ocolul silvic, dispensarul (sau cel mult
un staționar), Poliția (furnizor de siguranță rurală și de
descurajare a infracționalității). Mai există o serie de
organizații (asociații) care, de obicei, au sediul în casa
unui membru.
În prezent factorii politici, animați de un mozaic de
interese, precum și suportul legislativ, supus unei reforme
continui, au generat multă confuzie în rigoarea amenajării
urbane atât pentru construcții noi cât și pentru întreținerea
celor vechi. Unele din ele au intrat în patrimoniu și
întreținerea lor este și mai greu de realizat deoarece
necesită avize speciale suplimentare. Aceste avize se
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suprapun peste o stare de frică de asumare indusă de
acțiunile anticorupție recente care pun accent numai pe
litera legii și ignoră total spiritul legii. Acesta este și
motivul principal pentru care și obiectivele de patrimoniu
din mediul rural montan al județului Neamț sunt expuse
la o degradare vizibilă și necruțătoare.
3.1.3. Gospodăria rurală tradițională
Gospodăria este forma în care trăiește și se
exprimă familia. Elementul caracteristic este marea
stabilitate în timp a locului. Locul este lăsat moștenire din
generație în generație. Fiecare generație îl gospodărește și
îl folosește în cadrul unui lanț continuu în existența
civilizației rurale.
De altfel, în cadrul unui ciclu de viață construcția
casei reprezintă o etapă decisivă imediat după
întemeierea
familiei.
De
obicei
continuitatea
investițională se concentrează pe construirea de acareturi
pentru că acestea ajută familia la creșterea valorii
adăugate a producției gospodăriei.
Structura standard a unei gospodării a fost
optimizată de-a lungul timpului și are un rol multiplu:
social, economic, ecologic, tehnologic. În spațiul
intravilan se află curtea și grădina.
●■● Curtea reprezintă un poligon complex pentru
activitățile familiei: de plecare la muncă, de aducere a
recoltei, de prelucrare primară a produselor agricole, de
desfășurare a unor activități nonagricole în perioadele de
răgaz agricol, de odihnă și relaxare în sezonul cald,
duminica. În curte au loc ritualuri (nunți, cumătrii,
parastase, hramuri, agape etc.). Există o ergonomie a
curții adaptată atât pentru activități agricole (staționarea
și pregătirea atelajelor, aprovizionare energetică (lemn de
foc), desfășurarea unor lucrări extraagricole, adunarea
recoltei și o eventuală prelucrare primară (uscarea
cerealelor, deșfăcat porumb, clădirea stogurilor cu fân
etc.
Curtea găzduiește și construcțiile într-o dispunere
care ține cont de mai mulți factori: accesibilitate,
protecție sanitară, utilitate, imagine de gospodar a capului
familiei, imagine de ordine etc. Un element foarte
important este ergonomia gospodăriei.
În curte se află casa, șura (care este o combinație
de grajd și fânărie), cotețe de păsări și de porci, un ocol în
care stau păsările ziua, eventual, un șopru cu rol de atelier
pentru lucrări meșteșugărești și gospodărești. Aici se află
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tocătorul de nutreț, teascul pentru must de fructe sau
struguri, vase de fermentare alcoolică, presă pentru ”oloi”
(ulei), unelte de lucru – sape, coase, seceri, furci, greble,
măturoaie etc. În preajma atelierului este un loc amenajat
pentru diferite lucrări care se fac mai rar: afumătoare
pentru carne sau fructe, cuptor de pâine, pirostrii pentru
diferite fierturi. Altă dată erau amenajări pentru
prelucrarea cânepii pentru fibră (melița)
De asemenea, în curte se află un beci (la gospodarii
mai vrednici) în care se depozitează produse sensibile la
temperatură care trebuie să parcurgă până la consum
perioade reci și perioade calde. Beciul asigură o
temperatură constantă de jur de 5-10oC, potrivită pentru
cartofi, rădăcinoase, alte legume și fructe, murături,
conserve din legume și fructe, sucuri, vin, alcool și alte
băuturi pe bază de alcool. Unele legume și fructe se aduc
în stare uscată și sunt consumate ca deserturi: mere tăiate
(uscături), pere date la cuptor, prune afumate etc.
Toate acestea nu se găsesc obligatoriu în fiecare
gospodărie, dar am considerat necesar să le enumerăm
pentru a ilustra complexitatea dotărilor pe care le cer o
diversitate de activități de-a lungul anului.
●■● Grădina este furnizorul de produse la scară mică, în
special legume și fructe. În mod tradițional, grădina
asigură necesarul de produse alimentare din care emană
un univers gastronomic complex (pe partea vegetală). De
aceea în grădină se află o diversitate de legume. Ele
asigură necesarul de hrană proaspătă pe timp de vară, dar
și în forme prelucrate sau păstrate pe timp de iarnă.
Grădina are un ciclu anual mai special: în sezonul rece
aici se amenajează locul pentru iernat al oilor. Este cel
mai potrivit mod de îngrășare a pământului și de utilizare
a spațiului. Primăvara, după plecatul oilor la pășune
grădina devine locul pentru culturile de leguminoase. Pe
straturi bine lucrate se plantează în regim asociativ:
ceapă, usturoi, sfeclă roșie, ridichi, morcovi, pătrunjel,
păstârnac. Printre acestea se seamănă lobodă, mărar.
Pentru ardei, roșii, vinete, varză, gogoșari, conopidă
gospodinele manifestă reținere deoarece acestea nu
reușesc să se coacă până la venirea toamnei cu brume.
Pe rânduri se seamănă fasole, mazăre,
Aspectul grădinii se modifică de-a lungul verii prin
înfrunzire, înflorire, coacere, colorare (de la flori, frunze,
fructificație). Mai inervin aracii (dezvoltarea pe
verticală), uscarea vrejilor (restrângere pe verticală).
Mozaicul grădinii se schimbă prin recoltare sau uscare
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datorită diversității ciclurilor de vegetație.
Pe anumite suprafețe se mai cultivă cartofi,
porumb. La munte nu se cultivă cereale pentru că sunt
puțin compatibile cu regimul termic și cu solul.
De asemenea, grădina reflectă virtuțile gospodinei
și un mod specific gospodăriei țărănești montane de
planificare alimentară.
Ar trebui menționat aici câteva aspecte privind
horticultura montană. Unii gospodari se avântă să cultive
căpșuni, fragi, coacăz și alți arbuști. Aceste practici sunt
oarecum temerare din mai multe motive: - aceste fructe
constituie un lux pe care oamenii de la munte nu și-l
permit; - există o sursă mai comodă de acces la fructele
de pădure; - se interpretează ca o ignorare a planificării
alimentare tradiționale a gospodăriei montane.
Pomii fructiferi sunt cultivați după reguli mai
liberale. În curte există de obicei un nuc care dăruiește și
umbră cu generozitate. Pe marginea grădinii se plantează
pruni, vișini, cireși, meri, peri, gutui etc. Unele
gospodării își permit să amenajeze livezi, în care pot
introduce și culturi de trifoi, lucernă, ierburi perene (o
sursă mai modestă pentru nutreț). Se remarcă o serie de
pomi fructiferi semipădureți care dau fructe conservabile
(uscate, coapte, afumate) sau care pot fi consumate în
stare proaspătă, dar după un anumit timp de păstrare.
●■● Grădinuța din fața casei aduce un aport estetic
întregii gospodării. Aici se află plante ornamentale care
fac flori în tot sezonul cald și constituie un loc de
relaxare, de meditație, de frumos. De obicei gospodina
are rolul cel mai important în concepție și diversitate și
această grădină reflectă personalitatea ei: sensibilitate,
estetică, gustul pentru frumos, aspect plăcut al
gospodăriei, mesaj către comunitate. Desigur, întreaga
familie ”consumă” această latură frumoasă a gospodăriei,
care are și un rol educativ pentru copii.
●■● Casa este cel mai reprezentativ element dintr-o
gospodărie. Casa îndeplinește diferite roluri și funcții. Ea
este centrul de greutate al gospodăriei și reprezintă cea
mai importantă și mai trainică investiție de-a lungul
vieții. Poziționarea casei se face după anumite reguli
arhitecturale și după relief. În general, cea mai strictă
regulă este de a nu se face cu fața către vânturile
predominante. Materialul de construcție tradițional este
lemnul, și cărămida. De obicei se face pe un singur nivel,
iar înalțimea camerelor are 2,5 m până la 2,75 m pentru a
crea un confort spațial.
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Ion Creangă folosește în ”Povestea lui Stan Pățitu”
expresia ”o pereche de case”. Aceasta are formatul de
bază alcătuit din două camere despărțite printr-o șală.
Ușile camerelor se deschid către șală, iar de aici se iese
afară prin ușa principală. Totuși, accesul pe această ușă se
face ocazional, la evenimente. Șala este un fel de centru
de comunicare către afară, către cele două camere
laterale; aici se află și scara de urcat în pod și o ușă către
partea din spate a casei (dar nu spre exterior). Una din
camere se numește ”casa cea mare” și are rol de cameră
de oaspeți. În paralel ea servește ca depozit pentru
diferite odoare prețioase: zestrea (covoare, plăpumi,
perne, lenjerie, ștergare etc. Aici se păstrează și hainele
care nu sunt de sezon. Camera nu este încălzită, de aceea
este impracticabilă în sezonul rece. A doua cameră este
cea de locuit și are funcționalitate bine reglată spațial
pentru o ergonomie reglată de-a lungul timpului. Aici se
află paturile de odihnă, o masă pentru învățat, diferite
echipamente casnice la care lucrează gospodina atunci
când nu este ocupată cu agricultura (cusut, țesut, tors
etc.). În mod excepțional, aici se află și plita pentru gătit.
Totuși, de-a lungul timpului, plita a fost ”externalizată” și
în perete s-a construit o sobă pentru încălzire pe timp de
iarnă. Pe pereți sunt lăicere, covoare și icoane, eventual
tablouri. Pe podea se află preșuri, iar geamurile au
perdele și draperii. Pereții sunt văruiți cu var alb în care
s-a adăugat sineală (pigment albastru ultramarin) pentru
azurare. În afară de ușa către șală, această cameră are o
ușă spre partea laterală a casei. Rareori ea se deschide
direct afară.
De obicei casa are extinderi anexe cu rol funcțional
diferențiat și optimizat. În spatele casei, acoperișul
coboară mai jos decât în față și creează un spațiu de
izolare termică. El capătă dimensiunile unei camere
anexe în care de depozitează materiale textile pregătite
pentru lucru în sezonul rece, precum și stativele de la
războiul de țesut. Celelalte accesorii de la război se
păstrează în podul casei. Camera este neîncălzită artificial
și are o deschidere către exterior în partea laterală a casei
și ușa spre șală pentru accesul interior.
În una din părțile laterale ale casei, le fel,
acoperișul coboară mai jos decât în partea de față și se
formează o cameră cu funcțiunea de bucătărie. Este o
soluție potrivită pentru a se evita formarea condensului
pe pereți în camera de locuit pe timpul iernii. În alte părți
această cameră se numește tindă.
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Are uși de acces spre exterior și spre camera de
locuit. De obicei, acesta este traseul de acces în casă:
bucătărie, cameră de locuit, șală, camera de oaspeti.
Funcțional, aici se află plita de gătit, asociată cu o
sobă de perete pentru încălzirea camerei de locuit. Există
o masă pentru servire pe timpul săptămânii de lucru. În
ziele de sărbătoare masa se servește în camera de locuit.
Interiorul este, de asemenea adaptat funcțional și estetic,
cu mențiunea că lăicerele de pe pereți și preșurile sunt
supuse unei uzuri agresive atât prin trafic cât și datorită
climatului umed. Casele tradiționale nu au hotă...
Se observă că centrul activităților casnice este
preponderent în bucătărie, pe timpul iernii. Pe timpul
verii, se mai construiește o extindere în apropierea casei,
care cuprinde numai o plită fără scop de încălzire.
Aceasta este bucătăria de vară. Servirea mesei pe timp de
vară, când vremea o permite, se face în curte, la umbra
unui copac, în aer liber.
●■● Acareturile completează peisajul arhitectural al
gospodăriei. După casă, șura reflectă și ea forța unui
gospodar. Există două variante de șură consacrată în zona
de munte. Varianta 1 este o formă simplă, ca grajd,
special pentru vite. Podul este plin cu fân pe tot parcursul
iernii (alimentare periodică pe măsură ce se consumă)
pentru izolarea termică a grajdului. Căldura în grajd este
asigurată de respirația vacilor și de începutul de
fermentare a gunoiului care nu a fost încă evacuat.
Această formă este agreată atunci când depozitul de fân
se face pe munte și pentru hrănirea animalelor se aduc
cantități limitate. Varianta 2 are o structură compusă
(inspirată din zona colinară) formată din grajd, apoi o
șală a șurii și un depozit lateral de fân. Acest depozit
lateral este limitat prin separarea unui spațiu pentru
uneltele din gospodărie și pentru harnașamentul la cal
(dacă gospodarul are și cal). De asemenea, podul șurii
este încăpător pentru a depozita cantități mari de fân, de
obicei otavă (coasa a doua). În șala șurii se adăpostește de
obicei căruța (carul). Când animalele nu încap în grajd
acesta se extinde sau se construiește încă un grajd. În
structura cea mai complexă un gospodar are câteva vaci
(2 – 6), 2 boi, 1 - 2 cai. Aceste animale sunt necesare
pentru a se acoperi activitățile complexe: lucrări agricole,
transportul furajelor, exploatări forestiere.
Pentru oi nu este necesar un adăpost special
deoarece acestea sunt rezistente la frig. Se face un saivan
cu un acoperiș suficient pentru a le proteja de precipitații.
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Acolo li se dă de mâncare din fânul pe care nu l-au
mâncat vitele. Se spune că din ceea ce nu a mâncat o
vacă, vor mai mânca încă cinci oi. Un gospodar poate
ține 5 – 40 de oi. Există și situații când numărul de oi este
mult mai mare. În această situație proprietarul devine un
adevarat întreprinzător: vinde și cumpără oi, vinde
produse lactate, vinde lână etc.
Pentru alte animale pe care gospodarul le ține pe
lângă casă; păsări de curte (găini, gâște, rațe, bibilici
etc.), porci se construiesc cotețe, ocoale, bazine cu apă
etc. De asemenea, pentru caii de tracțiune se construiește
un grajd special separat.
Acesta este, în linii mari structura cadru și
funcțională a unei gospodării formată de elemente
materiale, dar bazată și pe un complex de activități care îi
dau viață.
3.2. Aspectul social al locuirii
Locuirea are o funcție socială deosebit de
importantă. Casa este o formă mult mai evoluată de
locuire și ea este completată în complexitate cu curtea și
grădina într-un ansamblu de interrelaționare atât în natură
cât și în cadrul comunității.
Aici este locul în care se face diviziunea muncii și
a responsabilităților într-o familie. Aici este ”kilometrul
zero” al unei existențe sociale foarte bine definite care îi
asigură și stabilitatea și predictibilitatea în mare măsură.
De-a lungul timpului structura socială a omului a inclus,
pe lângă comportament, un loc bine definit în spațiu atât
pentru funcțiile de referință cât și pentru cele de acțiune
pe teritorii mai largi. Creșterea și descreșterea activității
agricole, cuplarea cu activități nonagricole, deplasarea în
alte zone pentru procurarea celor necesare traiului,
participarea la procesul comercial pe piețe de diferite
niveluri au ca scop asigurarea nevoilor familiei. Deoarece
capacitățile fizice și intelectuale variază în timp după
reguli legate de ciclul de viață, s-au făcut reglajele
necesare pentru ca sarcinile legate de satisfacerea
nevoilor să se împartă în familie și să se dozeze de la o
generație la alta. Acest lucru a determinat un proces bazat
pe bilanțul ”a primi / a da” în care fiecare lucru (material
și imaterial) primit de un tânăr constituie o investiție pe
baza unui credit care se cere rambursat.
Aceasta este esența existenței și stabilității familiei
și suportul pentru recunoașterea, impunerea și
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transmiterea valorilor etice, morale, spirituale,
economice. O abdicare de la îndeplinirea rolurilor
colective și exarcebarea caracteristicilor individuale este
în dauna familiei și comunității și riscă să se eșueze în
colaps.
3.2.1. Familia
Expresia ”familia este celula de bază a societății”
are un conținut foarte consistent. În familie venim pe
lume și primim tot ce este necesar vieții pe care trebuie să
o cunoaștem și să o controlăm (acesta este sensul
viabilității individului). Pe parcurs începem să cunoaștem
lumea, să identificăm pericolele, să delimităm spațiul
posibil acțional, să devenim tot mai viguroși. Apoi apare
educația care ne învață morala, etica, respectul, motivația.
Cunoașterea se amplifică și devine tot mai insuficientă
(cu cât știi mai mult cu atât te simți mai neputincios).
Începe relaționarea cu ceilalți membri ai familiei și încep
să se primească sarcini ușoare: a merge cu bobocii la
păscut, apoi cu oile, apoi cu vacile, a avea grijă de cal
etc., etc.
Școala devine tot mai importantă și ne ia din ce în
ce mai mult timp. Apoi plecăm la școli mai complexe
care ne invață cum să muncim și să trăim într-un interval
de confort stabil, sigur și plăcut. Desigur, resursele
necesare traiului vin din familie pe tot acest parcurs.
Dacă nu suntem atenți, riscăm să denaturăm sensul
lucrurilor. Este ușor pentru copii să considere că ceea ce
primesc este un dar gratuit și obligatoriu. În realitate
orice lucru primit de un copil capătă sensul unei îndatoriri
ancestrale, prin faptul că pe parcursul vieții mature tot ce
s-a primit trebuie rambursat. Cu dobânzi și ”suprataxe”.
Aceasta este o provocare care crește și se
amplifică: responsabilizarea și independența.
Este rândul nostru să formăm o familie (tânără) și
să preluăm sarcina ancestrală a existenței familiei.
Trecem în etapa vieții în care noi trebuie să dăm. Avem
două fronturi de îndatoriri: să ne creștem copiii în același
cadru de valori al familiei; să avem grijă de părinții noștri
cărora a încept să le scadă capacitățile fizice și
intelectuale și au nevoie de sprijin.
Observăm că familia are un sens de unitate statică,
dar și un sens dinamic într-o succesiune de generații.
Ambele trebuie să aibă atribute de stabilitate.
Familia are un complex de componente, unele
vizibile, altele invizibile:
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- asigurarea celor necesare traiului;
- creșterea copiilor;
- educarea copiilor;
- o viață afectivă și emoțională generatoare de stabilitate
psihică și comportamentală;
- o viață socială complexă și voluntară;
- o viață culturală proprie;
- un sistem de valori propriu;
- o viață spirituală (apartenența la o religie, practicarea
religiei);
- o ”filosofie” de viață proprie;
- o forță motrice bazată pe valori culturale fundamentale;
- o interconectare genealogică afectivă și comunicativă
care generează un complex de apartenență;
- cultura străzii sau a anturajelor;
- o existență proprie și personală stabilă fără a fi
influențată decisiv de factori externi perturbatori.
Coeziunea familiei este supusă unor presiuni
deosebit de puternice și sunt necesare alocări importante
de timp, de cunoștințe și de emoții (afectivitate) pentru a
o păstra.
3.2.2. Comunitatea (ca mod de locuire)
Se spune că omul este o ființă socială. El nu poate
trăi decât între semeni. Cu bune și rele, traiul în
comunitate este mult mai bun decât cel individual. O
spun cei care au trăit (în mod voluntar sau constrânși de
împrejurări) în solitudine. Fac excepție pusnicii care
compensează viața socială cu comuniunea cu Dumnezeu.
Gospodăria noastră este integrată într-o
comunitate: pe o uliță, într-un sat. La nivele superioare se
formează unități administrativ teritoriale convenționale.
Avem vecini, familii ca și a noastră cu nevoile și
realizările lor.
Calitatea de proprietari pe un teren și pe clădirile
construite pe el are mai întâi o importanță socială și apoi
devine de importanță familială. Numai așa forța familiei
se menține comparabilă cu forța socială a existenței
noastre.
Avem nevoi sociale ancestrale. Avem nevoie să
dominăm și să fim dominați. Motivarea de a domina este
determinată de forța familiei. Există și o stare de a te lăsa
dominat, dar ea rezultă dintr-o comoditate și dintr-un
”calcul” perfid de a profita. Mai devreme sau mai târziu
astel de comportamente sunt eliminate din considerente
de optimizare a existenței colective.
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O primă ierarhizare a familiei se face după
vrednicie, tradusă prin capacitatea de produce valoare
adăugată, de a asigura o existență predictibilă pentru
familie. Balada ”Miorița” apelează cuvântul ”ortoman”.
Este un termen legat de avere, de acumularea ca efect al
unei munci îndârjite și cinstite, este un motiv de respect şi
de exemplu demn de urmat.
Cu această carte de vizită membrii unei familii pot
să se implice în crearea de reguli și în apărarea regulilor
pentru stabilitate, predictibilitate și rezistență în fața
vicisitudinilor vieții.
Comunitatea dispune şi de alte funcţii care trebuie
să fie îndeplinite de membrii săi:
- există un lider, pe vremuri se numea vornic, în prezent
se numeşte primar, care conduce comunitatea,
mediază conflicte, judecă pricini;
- există o biserică păstorită de un preot, care este lider
spiritual şi asigură relaţiile ancestrale;
- există o şcoală, în care copiii învaţă să scrie, să
citească şi să socotească pentru a se putea descurca în
relaţii de tip urban – rural: angajamente, schimburi
comerciale, informare, taxe şi impozite etc. Mult timp,
şcoala din satele de la munte se limita doar la aceste
ţinte sumare.
- există o manifestare culturală condusă de tinerii
satului care exersează rolul de lideri şi care organizau
horele şi alte evenimente anuale cu specific artistic.
- există un calendar al înţelegerilor care privesc
comunitatea şi membrii lor: adunatul şi răvăşirea
oilor, lucrări de interes comunitar.
3.3. Aspectul economic
3.3.1. Structura economică a gospodăriei
Pentru zona montană a judeţului Neamţ atributul
comercial este unul de constrângere. Gospodarul de la
munte este nevoit muncească pentru asigurarea existenţei
şi nu pentru îmbogăţire. Este ilustrativ exemplul familiei
Lipan pe ceea ce se numeşte gestiune gospodărească.
Nichifor Lipan se ocupa de oi şi de producţia de lactate în
timp ce Vitoria Lipan se ocupa de gospodărie şi de
rezervele alimentare depozitate. Pentru comercializarea
surplusului de produse au anumiţi clienţi şi livrarea se
face la anumite intervale de timp de-a lungul iernii. Viaţa
familiei Lipan nu are un nivel mai ridicat decât al
semenilor din satul Tarcău. Pentru alte situaţii cronicile
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consemnează o gestiune strictă a resurselor şi a
consumului. Diferenţa pentru asigurarea necesarului se
făcea prin valorificarea unei cantităţi potrivite de lemn
din proprietatea obştii.
Acesta este unul din motive pentru care spiritul
antreprenorial nu este dezvoltat în zona de munte. Alte
motive ţin de alte mentalităţi.
Un alt motiv era de segregare istorică între români
şi evrei (pe care trebuie să acceptăm că s-a produs). În
general românii au acceptat ideea că de negustorie se
ocupă evreii şi au stabilit relaţii de schimb reciproc
avantajoase.
În momentul în care românii au fost puşi în situaţia
să facă comerţ a apărut suspiciunea de speculă. Întradevăr atributul principal al unei activităţi comerciale
constă în specularea oportunităţilor. Dar, în mentalul
omului de la ţară, relaţia între muncă şi rezultat este atât
de strictă şi de palpabilă încât termenul „speculă” a
căpătat un sens profund peiorativ.
Totuşi, există bunuri necesare în viaţa familiei care
nu se puteau procura decât contra bani. Pentru aceasta era
nevoie să se renunţe la viaţa de muntean şi să se implice
în activităţi specifice industriei. În perioada interbelică
cea mai accesibilă formă de câştigat bani era ʺchiriaʺ.
Gospodarii care aveau car cu boi sau căruţă cu cai erau
tocmiţi să transporte lemn din pădure la fabricile de
cherestea şi de aici să transporte cheresteaua la depozite.
În cadrul acestor activităţi plata să făcea în bani.
Alte surse de bani erau târgurile săptămânale, în
care, mai ales gospodinele ofereau produse din industria
casnică: stofă (pănură), articole de îmbrăcăminte
(catrinţe, iţari, bundiţe, ii), articole casnice (covoare,
preşuri, lenjerie). Aceste practici sunt ilustrate destul de
fidel în ”Amintirile” lui Creangă. Între aceste articole
apăreau unele produse de uz alimentar, mai ales
mirodenii, condimente, citrice etc.
3.3.2. Traiul moderat (”aurea mediocritas”)
Până la jumătatea secolului XX oamenii de la
munte trăiau într-un mediu captiv. Ei depindeau de
resursele de teren (agricol şi pajişti) şi, mai ales de munca
lor. Dărnicia pământului era total dependentă de anul
climatic. În aceste condiţii, după o vară şi o toamnă pline
de muncă şi iar muncă, urma o iarnă de trai cumpătat
pentru a se asigura că resursele alimentare ajung de la un
an la altul.
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Deseori, în lunile februarie – martie, oamenii de la
munte coborau la şes în căutare de furaje, îngrijoraţi că
până la Armindeni (1 mai) mai este mult.
Această viaţă moderată este mai complexă. Ea
cuprinde şi posturile de peste an, o alimentaţie naturală,
alimente cu valoare nutritivă potrivită şi cu aport de
minerale, vitamine, proteine etc. Mai târziu s-a constatat
că această viaţă moderată are un efect benefic asupra
organismului şi a stării de sănătate. Inclusiv viaţa
emoţională şi echilibrul psihic sunt influenţate de această
atitudine moderată.
Viaţa moderată este vulnerabilă, atunci când se
îndeplinesc condiţiile de belşug. Belşugul este o ţintă
ideală a muncii gospodarilor. Când aceasta se manifestă,
se creează o atitudine confuză faţă de momentul de
saţietate şi o pornire interioară de a o depăşi (prin consum
exagerat). Astfel, sunt inerente ajungerea la obezitate sau
chiar dezechilibre metabolice care conduc la boli acute
sau cronice care trebuie suportate de-a lungul întregii
vieţi.
3.4. Aspectul cultural
Cultura rurală montană este sinteza unor procese
complexe şi continui de acumulare şi prelucrare a
cunoştinţelor şi informaţiilor, un malaxor complex de
rutinare/inovare (incrementală), cu evoluţie lentă în timp,
care îi dau amprenta de ”veşnicie”.
Aici se întâlnesc obiceiuri, tradiţii, datini, cutume,
reguli care se moştenesc din tată în fiu şi care stau la baza
modului de viaţă în gospodărie şi comunitate.
Atitudinea faţă de provocările vieţii şi ale vârstei
oscilează între ”ce am apucat din bătrâni” şi ”să am ceva
cum nu mai are nimeni” (dorinţa latentă de a fi unic(ă) şi,
totuşi, de a nu ieşi în evidenţă prea mult. Cultura este cea
care asigură predictibilitate și stabilitate în comunitate şi
în familie.
3.4.1. Tradițional material
Există o parte materială a culturii constituită din
obiecte (bunuri, unelte, scrieri etc.), construcţii (case,
cetăţi, biserici, etc.). Ea este supusă unui proces lent de
degradare fizică şi (bio)chimică. Valoarea acestor obiecte
creşte odată cu vechimea, mai ales valoarea emoţională şi
spirituală. Unele îşi păstrează utilitatea, dar, cele mai
multe capătă o valoare de simbol.
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Tot aspectul material se manifestă în moştenirea
gospodăriei, a pământului, a uneltelor. Aici pot să apară
modificări, înlocuiri datorită degradării naturale. Rămâne
valoarea de simbol şi de continuitate de moştenire care
creează mari obligaţii pentru generaţiile următoare.
3.4.2. Tradițional imaterial
Există şi o parte imaterială a culturii (care se
transmite pe cale orală de la o generaţie la alta). Cuvântul
”imemorial” reflectă cel mai bine starea patrimoniului
tradiţional imaterial. Vorbele repezintă partea cea mai
simplă din această construcţie supusă unei transformări
permanente în care semnificaţiile se transformă în
simboluri şi acestea se pierd în continuare în negura
timpului. Rămân sub forma unor versuri, refrene, balade,
poveşti, ritualuri etc. Ele se repetă într-o rutină, aparent,
fără memorie în diferite împrejurări cu o acurateţe
variabilă, dar cu câte un nucleu stabil, invariabil.
Un pachet de ritualuri care semnifică dragostea
este cel mai frecvent şi mai emoţionant. Dintre ele
ritualul de nuntă (mai ales plecatul miresei din casa
părinţilor) are o semnificaţie mereu proaspătă pentru că
implică de fiecare dată emoţii personale unice.
Alte ritualuri sunt legate de muncă, mai ales focul
de seară, şezătorile, popasul în călătorii (a se vedea şi
povestirile din ciclul ʺHanu Ancuţeiʺ de Mihail
Sadoveanu).
3.5. Aspecte privind educația
Educaţia reprezintă din toate timpurile un element
deosebit de sensibil în viaţa fiecărui individ a unei familii
sau a unei comunităţi.
Educaţia este cea care concentrează eforturile
fizice şi intelectuale către obiective realiste rezultate din
aspiraţii existenţiale.
Atât timp cât dezvoltarea unei comunităţi se făcea
în coordonate ”captive” (nu exista decât soluţia muncii),
educaţia avea coordonate oarecum stabile şi predictibile.
În ultimul veac a apărut oportunitatea unor alternative
spre modelul de muncă urban (industrial, administrativ)
cu răsplată imediată, care a creat alternative de soluţii
pentru câştigarea existenţei, dar a făcut inutile o serie de
mecanisme din sistemul educaţional.
În general educaţia are o durată de acţiune de-a
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lungul primilor 15 ani de viaţă. Rolul ei este, în esenţă, de
a defini limitele de acţiune în comportamentul uman
astfel încât copilul să conştientizeze că orizontul aflat
dincolo de aceste limite îi periclitează securitatea. Nu îi
va fi interzis să exploreze acele orizonturi care îi trezesc
curiozitatea, dar aceasta o va face în momentul în care îşi
poate gesiona singur mecanismele de securitate a propriei
persoane şi a celor din jur (la maturitate).
3.5.1. Cei șapte ani de acasă
La început cunoaştem lumea de ”lângă fusta
mamei”. Curiozitatea ne face să explorăm să punem
mâna, să pipăim tot ceea ce vedem. Dar, tot acolo ne pasc
pericole. De aceea mama stă cu ochii pe copil permanent.
Orice încercare de a limita raza de acţiune a copilului este
marcată de protestul acestuia. Stă în îndemânarea mamei
(şi a tatălui) să explice copilului cu răbdare limitele de
acţiune şi de ce există acestea.
De la mama şi tata copilul învaţă să vorbească şi să
perceapă sunetele. Apoi se dezvoltă conversaţia şi
comunicarea. Toţi copiii au acest parcurs în care trec
treptat de la starea de dependenţă totală la stări progresive
de independenţă, marcate de cunoştinţe. Alături de mama
îşi face apariţia treptat o persoană competentă care are
instrumente mai performante de reglare a precauţiilor şi
de educare a aspiraţiilor de performanţă de evoluţii în
medii cu caracteristici mai severe: educatoarea,
psihologul, medicul, logopedul, instructorul de
gimnastică, înot, patinaj. În alte vremuri aceste
îndemânări se căpătau la ”şcoala uliţei” (educaţia străzii).
Cele mai importante elemente pe care le învaţă
copilul în primii ani de viaţă le constituie valorile,
morala, etica. Ele definesc esenţa comportamentală, de
decizie şi de acţiune. Se pun bazele personalităţii.
Aşa se construiesc cei ”şapte ani de acasă”. Fiecare
din noi trebuie să recunoaştem că le vremea respectivă
priveam părinţii cu duşmănie, dar, mai târziu am înţeles
tâlcul acestei împotriviri.
3.5.2. Școala primară
Pentru fiecare copil născut în ultimii 100 de ani,
momentul ”şapte ani” a devenit un prag şi un simbol al
schimbării. Apare un nou centru de greutate în viaţa lor:
şcoala. Este un mod mai profesionist şi mai performant
de a cunoaşte şi de a stăpâni lumea, deocamdată prin
aceleaşi două mecanisme: formare şi informare.
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Şcoala primară înseamnă, în primul rând, două
direcţii de acţiune: ”a scrie + a citi” şi ”a număra + a
socoti”. În formă primitivă, prima direcţie este o opţiune
către ştiinţele umaniste, iar a doua către ştiinţele exacte.
Încep să apară primele nuclee despre ceea ce mai târziu
se va numi profilul profesional. Deocamdată ele
reprezintă o continuitate, dar şi o accelerare a modului în
care copilul a primit educaţia acasă.
Educația de acasă rămâne în continuare o
componentă importantă, dar cu rol tot mai puţin
consistent. Perioada şcolii primare este la vârsta potrivită
însuşirii valorilor şi a conştientizării apartenenţei la
familie şi la comunitate. De apartenenţa la comunitate se
va ocupa tot mai mult şcoala.
Totuşi, trebuie să luăm în considerare faptul că în
şcoala primară un element foarte important îl constituie
educaţia pe care copilul o primeşte pe uliță (de acasă
până la şcoală) şi în curtea şcolii. Se formează un poligon
foarte intens în care se manifestă tendinţele de dominare
şi dictatura grupului. Putem afirma că în cele 10 minute
de pauză (între orele de curs) are loc cea mai puternică
amprentare a spaţiului emoţional al copilului care îl poate
propulsa sau îl poate pierde (perioada de recuperare este
lungă şi cu un tribut personal uriaş).
Apare un nou pachet de întrebări la care mintea
firavă a copilului trebuie să le găsească răspunsuri. O
parte din aceste răspunsuri se transformă în convingeri.
De aceea părinţii şi educatorii trebuie să
preîntâmpine şi să corecteze astfel de situaţii. Ei trebuie
să aibă răspunsuri potrivite pentru a lămuri copilul cum
să răspundă unor astfel de agresiuni.
Din această cauză, şi din alte cauze, de-a lungul
copilăriei se manifestă tot mai intens un dialog tensionat
între părinţi şi copii cu privire la libertatea de acţiune.
Copiii sunt animaţi de o serie de iluzii cu privire la
independenţă şi încearcă să-şi construiască singuri un
viitor sau un mod de viaţă. De regulă, acest univers
rezultă şi din performanţele şcolare, din filme, lecturi,
dar, mai ales, din aparteneţa la un grup extraşcolar
contruit ”în curtea şcolii” sau ”pe uliță”.
Majoritatea părinţilor şi chiar mulţi dascăli ignoră
acest mecanism de dezvoltare personală şi de
depersonalizare a copilului sub influenţa unor lideri
dominanţi.
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Capitolul 4

Elemente de
sociologie montană

4.1. Ciclul de viață
O viaţă de om are un parcurs fiziologic în care se
disting anumite etape şi sub etape. De la naştere până la
20 - 25 de ani se parcurg etapele: copilărie, adolescenţă
tinereţe. În continuare, până la 60 – 65 de ani este viaţa
matură. În final bătrâneţea. În figura de mai jos este
ilustrat acest ciclu de viaţă. El este împărţit pe 12
sectorare, ca pe cadranul de ceas, astfel:
1. Naşterea: universul se compune din mama. Apoi, în
scurt timp se adaugă tata, naşii.
2. Copilăria: cea mai spectaculoasă etapă a vieţii. Se
spune că până la vârsta de 10 ani se consumă jumătate
din viaţa emoţională a omului. Univesrul copilăriei se
compune în special din familie, care este datoare să
creeze un echilibru favorabil dezvoltării.
3. Şcoala primară este primul plonjon în viaţa reală cu
confruntarea de pe uliţă şi din curtea şcolii. Aici se
experimentează
dominarea,
solidaritatea
etc.
Personajul care apare în câmpul vizual şi emoţional
este învăţătoarea.
4. Perioada de educaţie secundară corespunde şcolii
gimnaziale. În această perioadă se consolidează
personalitatea şi se dezvoltă universul cunoaşterii prin
informare şi formare, la care participă mai mulţi
profesori, în frunte cu dirigintele. Este o perioadă
dificilă prin faptul că începe să se manifeste
pubertatea.
5. Perioada adolescenţei se manifestă în liceu.
Conponenta informativă se dezvoltă tot mai mult şi
deschide căi pentru cunoaştere, deja se manifestă
aptitudini diferenţiate care se combină cu cunoştinţele
pentru pragul cel mai important al vieţii:
Bacalaureatul.
6. Bacalaureatul sau maturitatea este momentul de
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cumpănă din viaţa unui om. Este momentul în care se
conştientizează şi se manifestă forţa personală,
aspiraţiile, ambiţiile, opţiunile pentru o carieră
profesională pe o plajă largă de posibilităţi: pregătirea
pentru a funcţiona într-un sistem rutinier
(administraţie, gestiune, lucrări de execuţie), fie
pentru o manifestare a creativităţii şi a inovării (mereu
în căutare de ceva nou), fie de urcare în ierarhia
socială şi politiciă (pregătirea pentru un profil
decizional, generator de politici).

Fig. 1. Ciclul de viață în formă pură
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7. Desăvârşirea personală: copilul, tânărul, bacalureatul
pleacă în lume pentru căutarea consacrării. Urmează o
facultate, eventual urmată de un master, un doctorat
pentru a răspunde la un nivel intelectual ridicat
provocărilor vieţii. Plecatul de acasă pare un pas
necesar pentru exersarea independenţei pentru a defini
mai net răspunsul la deciziile proprii, pentru a testa
independenţa personală (şi pentru a o preţui).
Desigur, nu toţi oamenii urmează acest parcurs, dar
el reprezintă o aspiraţie pentru un număr din ce în ce mai
mare de absolvenţi de liceu.
8. Dacă omul s-a desăvârşit pe plan personal, este timpul
transferului de asumare. Se face o nuntă pentru un start
într-o familie proprie. Căsătoria face parte din destinul
biologic individual şi este asumată prin mecanisme
ancestrale specifice perpetuării speciei umane.
9. Familia tânără începe să se manifeste în universul de
valori specifice. Apar copiii copiilor, iar părinţii devin
bunici şi se dedică creşterii nepoţilor.
10. Perioada de viaţă matură este deosebit de
importantă: pe de o parte, este necesar să se procure
mijloacele necesare traiului pentru familie. Pe de altă
parte, există o carieră profesională care defineşte şi
permite
manifestarea
personalităţii.
Cariera
profesională pune în evidenţă competenţe, aptitudini,
spiritul organizator. Omul evoluează pe coordonate
complexe: în familie (soţie/soţ, copii, părinţi, socri), la
serviciu (şefi, colegi, subalterni, rezultate, aprecieri),
în comunitate (membru, conştiincios, voluntar, un bun
exemplu). Este cel mai lung parcurs, dar şi cel care
generează mari satisfacţii. Este un proces de
desăvârşire personală, de recunoaştere.
11. Bătrâneţea vine negreşit. Omul este doldora de
experienţe pe care doreşte să le împărtăşească celor
mai tineri. El capătă un statut de magistru, o resursă
de experienţe şi de valori.
12. Momentul plecării din această viaţă trebuie asumat
ca o împăcare cu sine, că viaţa a fost plină de realizări
pentru sine şi cei din jur. Există un sentiment înalt al
datoriei împlinite.
4.2. Raportul între ʺa primiʺ și ʺa daʺ
Dacă privim acest tablou, vom constata că viaţa
noastră este un ciclu parcurs de circumferinţa unei roţi pe
un parcurs al veşniciei. Civilizaţia umană este marcată de
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fiecare parcurs, de modul în care membrii comunităţii sau
ai naţiunii se mobilizează pentru a-şi aduce aportul la
vigoarea şi statornicia vieţii, prin valorificarea resurselor
şi menţinerea echilibrelor sociale, economice şi
ecologice.
Dacă una din generaţii nu-şi aduce contribuţia, la
acest parcurs, riscul producerii discontinuităţilor este
imens şi înseamnă că înaintaşii noştri au muncit în zadar.
Se observă că pe jumătate din parcurs omul
primeşte de la cei din jur: hrană, educaţie, apreciere,
speranţă. Este o investiţie şi o încărcare cu
responsabilităţi. Pe cealaltă jumătate omul trebuie să dea
înapoi ce a primit: familiei, comunităţii societăţii. Aceste
elemente sunt inseparabile.
NU PRIMEŞTI PENTRU CĂ ŢI SE CUVINE, CI
PRIMEŞTI CU ÎMPRUMUT, CA SĂ DAI ÎNAPOI!
Există două momente de transfer decisive: un
moment de transfer real, prin trecerea de la copIlărie la
maturitate şi un moment virtual (ancestral) de transfer
între generaţii.
Fiecare dintre noi trebuie să conştientizăm şi să
acceptăm că facem parte dintr-un mecanism, că nu ne
putem sustrage, că înaintaşii noştri ne privesc, de acolo
din cer, şi aşteaptă să continum ceea ce au primit şi a
transmis şi ei.
4.3. Educația
Educaţia este cel mai spectaculos proces cu care ne
confruntăm de-a lungul vieţii. Practic, primim educaţie pe
tot parcursul vieţii, tot aşa cum trebuie să învăţăm pe tot
parcursul vieţii.
Prin educaţie creăm ancore şi ramificaţii în care
intercalăm elemente de referinţă, valori, experienţe,
comportamente, conjuncturi, rutine, modalităţi de
integrare a elementelor de noutate. Toate acestea
alcătuiesc personalitatea şi ţinuta. Desigur, acestea sunt
intenţiile. În realitate omul de la munte şi-a creat două
tipuri de comportament. Cel mai frecvent este
comportamentul pedant, în care îşi pune în centru propria
persoană şi acţionează consecvent în orice împrejurare.
Celălalt tip, cilibiu, presupune o reglare a
comportamentului faţă de cei din jur. Când ”îl vede
lumea” are un comportament ireproşabil şi îngrijit. În
rest, coboară pe o treaptă inferioară şi este neglijent cu
sine şi faţă de sine.
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4.3.1. Complexitatea educaţiei
Când vorbim despre educaţie putem avea două
abordări:
a. În prima abordare educaţia are două ţinte: dobândirea
de competenţe şi formarea unui bun cetăţean.
Competenţele sunt formate prin punerea în valoare a
talentelor şi a cunoştinţelor. Elementele care îl
formează pe cetăţeanul bun sunt curajul şi
solidaritatea.
b. În a doua abordare se formează un parteneriat între
profesori şi elevi. Profesorii îşi aduc aportul prin
metodică şi didactică pentru transferul de cunoştinţe şi
de valori. Elevii vin în acest parteneriat cu
componentele informative şi formative prin care se
silesc să asimileze cunoştinţele.
Desigur, realitatea arată că procesul educaţional
este o rezultantă a influenţelor interne şi externe.
4.3.2. Rolul familiei
Familia rămâne sprijinul esenţial în educaţie. În
orice moment, fie că e preşcolar, şcolar, elev, licean,
student întreaga raportare se face la familie. Aceasta nu
se datorează numai sprijinului material şi financiar, ci şi
modului de împărtăşire a rezultatelor educaţiei şi a
stadiului (treaptă cu treaptă).
Elementul cel mai important îl constituie faptul că
familia rămâne cu întreaga responsabilitate.
4.3.3. Rolul școlii
Aportul şcolii în educaţie este dat de
profesionalism. Chiar dacă se spune că între profesor şi
elev se stabiliesc relaţii emoţionale sau de prietenie,
acestea acţionează numai între anumite limite. Educaţia
în şcoală se face pe baza unui mecanism de gestiune care
este descris de pedagogie.
Şcoala trebuie să facă eforturi importante ca să
echilibreze raportul dintre componenta informativă şi cea
formativă.
4.3.4. Școala străzii şi şcoala din curtea şcolii
Strada şi curtea şcolii au un rol deosebit de
important în viaţa elevilor. Dacă în clasă se găsesc numai
elevi de aceeaşi vârstă, în stadă şi în curtea şcolii se
întâlnesc mai multe clase, mai multe vârste. Valorile care
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se dezbat la orele de curs se inversează în stradă. Aici
acţionează alte reguli bazate pe lideri, pe indivizi
dominanţi, pe negarea valorii cunoştinţelor, pe negarea
valorilor. Aşa numitul ”aer rebel” încearcă să
construiască un sistem de valori bazat pe forţă, pe
negarea legăturilor cu familia şi cu şcoala.
Tinerii care interacţionează sunt puşi faţă în faţă cu
reguli deja stabilite pe care trebuie să le respecte, altfel
sunt marginalizaţi şi excluşi.
Este necesar un profil profesional foarte puternic
pentru a influenţa lucrurile şi, mai ales, trebuie prezentată
o alternativă care are şanse să fie urmată.
Cele două locuri devin vulnerabilităţi şi zone de
risc pentru copil. Soluţia nu este de izolare faţă de aceste
situaţii, ci înarmarea cu mjloce de comunicare şi de
impunere în grup care să-l faţă respectat şi stimat. În
acest fel există şanse importante ca acest tip de copil să
devină lider şi să construiască un alt fel de follow-ing.
4.3.5. Școala vieții
Se spune deseori: ”campionii şcolii nu sunt
campionii vieţii”. Este un adevăr care trebuie luat în
considerarea atât de părinţi cât şi de profesori.
Campionii şcolii sunt tinerii care fac performanţă
pe sistemul educaţional. Li se dă un volum de cunoştinţe
pe care trebuie să-l asimileze. Periodic primesc note pe
procentul de cunoştinţe asimilate faţă de cele furnizate.
Campionii vieții sunt tinerii care, în viaţa de toate
zilele, adoptă soluţii şi decizii pe baza cunoştinţelor şi
aptitudinilor formate şi dezvoltate în afara şcolii: din
viaţa tradiţională sau din ”furatul” unor meserii.
Este marea provocare a şcolii care trebuie să
găsească un mod de a transmite cunoştinţe astfel încât
acestea să devină utile şi să poată fi folosite în viaţa de
toate zilele.
Există multe argumente care cer reformă în
învăţământ şi lucrurile merg greu pentru că se importă
soluţii din alte ţări care au specificul lor. O reformă în
educaţie trebuie să plece exact de la realităţile noastre.
4.4. Rosturile individului în comunitate
De ce ne naştem?!? Suntem rezultatul unei poveşti
de dragoste sau al unei întâmplări. Toţi oamenii s-au
născut, au crescut, au învăţat, s-au implicat. Au trecut
prin această viaţă şi au lăsat urme. Au contribuit la
învârtirea roţii vieţii şi la menţinerea mişcării. Au
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beneficiat de resurse şi atenţie pentru a creşte şi a se
forma. Au contribuit, fiecare după forţele lui, la
funcţionarea societăţii.
Întrebarea capitală, la care trebuie să ne răspundem
la un moment dat, este cea a rostului şi misiunii fiecăruia
dintre noi pe acest pământ.
Cu ce venim pe lume, cu ce mai primim de la
semenii noștri construim un mod de viaţă prin care putem
trăi şi le suntem de folos şi semenilor.
Viaţa, societatea, au creat şi au optimizat
mecanisme de formare, transfer, acţiune prin care primim
şi apoi dăruim. Dar, există şi componente care ţin de
liberul arbitru, care ne motivează sau nu să acţionăm.
Deciziile noastre sunt influenţate de mulţi factori interni
şi externi, de o cultură nouă, altoită strâmb pe sistemul de
valori tradiţionale
4.4.1. Aptitudini
Venim pe lume cu un bagaj genetic, cu calităţi şi
defecte care ne vor ajuta sau ne vor împiedica să ne
ducem existenţa. Le constatăm sau le punem în evidenţă
într-un mediul orientat, le putem măsura prin instrumente
create şi îmbunătăţite de specialişti.
Aptitudinile cu care ne naştem există în stare
latentă. Dacă le exersăm şi le punem la treabă în viaţa de
toate zilele, vom căpăta maximum de foloase. Este
necesară o pornire internă care stă la baza perseverenţei şi
determinării pentru a se genera performanţă şi
consacrare.
Aptitudinile pot fi artistice, tehnice, sportive, de
comunicare, de coonducere etc. Ele au la bază
creativitatea şi se traduc prin soluţii care dau atribute noi
personalităţii umane.
În acelaşi timp, pot exista contra-aptitudini: afon,
antitehnic (legendarul Dorel) care pun în încurcătură pe
cei care au bunăvoinţa să facă ceva, dar ”nu le iese”.
Totuşi, constatarea că ai sau nu aptitudini nu se
produce la o singură încercare (testare). Sunt necesare
diferite situaţii conjuncturale prin care se activează
mecanismele de manifestare a aptitudinilor.
4.4.2. Învățare
Învăţarea este procesul de acumulare a
cunoştinţelor. Acestea, la rândul lor, formează un depozit
al eforturilor umane de a descoperi realitatea
înconjurătoare şi a mecanismelor lor de manifestare.
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Şcoala a sistematizat cunştinţele, în măsura
posibilităţilor şi a stabilit metode de transmitere către
elevi în forme din ce în ce mai complexe. În acest fel se
cunosc la început aspecte sumare, în care se face apel la
imaginaţie, apoi încărcătura de cunştinţe creşte şi
accesează mecanisme de asociere, de sinteză sau de
interpretare cu ajutorul instrumentelor de inducţie,
deducţie, abducţie.
Metoda consacrată de învăţare constă în
transmiterea unui bagaj finit de cunoştinţe de la profesor la
elev prin mijloace didactice. Aprecierea gradului de
învăţare se face prin notare care măsoară gradul de
asimilare a cunoştinţelor transmise. Mai departe,
cunoştinţele acumulate se pot combina sau asocia cu altele,
se pot prelucra şi sistematiza formează în final cultura
generală sau cultura de specialitate a unei persoane.
4.4.3. Experiență
Experienţa se formează din mulţimea de situaţii
prin care trece o persoană şi care lasă în urmă un ʺmod de
operareʺ. Spre exemplu, dacă vrem să punem pătrunjel în
ciorbă, o putem face în diferite forme: frunze tăiate,
frunze întregi, frunze tocate, rădăcini tăiate, rădăcini
întregi, rădăcini rase. Fiecare formă dă un gust şi o
savoare. Dar, o bucătăreasă nu va folosi toate variantele,
ci numai pe aceea pe care a găsit-o a fi cea mai gustoasă.
Aceasta selecţie se face numai pe baza experienţei.
Un şef poate da dispoziţie unor subalterni să facă
numai acele lucrări, manevre şi operaţii pe care le-a
încercat şi el în prealabil. Numai în acest fel, poate
preveni o serie de riscuri care pot compromite lucrarea.
Este interesantă combinarea între învăţare şi
experienţă. Generează experienţă şi învăţarea şi aplicarea
cunoştinţelor învăţate.
4.4.4. Competențe
Competenţele sunt date de rezultatul combinării
între aptitudini, învăţare şi experienţă. Ele se regăsesc
preponderent în acele domenii de activitate care au
căpătat consacrare şi au o istorie. Ele pot fi standardizate.
Unele competenţe constau în aplicarea cunoştinţelor şi
obţinerea unor rezultate palpabile (bunuri şi servicii) sau
în luarea unor decizii şi realizarea unor planificări.
În aceeaşi măsură, intră în categoria competenţelor
şi elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor, care
implică multă creativitate, inovare şi chiar intuiţie
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(intuiţia rezultă din combinarea
cunoştinţelor în spaţiul subconştient).

aptitudinilor

şi

4.5. Generațiile
Problema cea mai complexă în gestionarea
patrimoniului montan este cea a generaţiilor. Fiecare dintre
noi ne naştem cu o structură genetică mai mult sau mai
puţin sensibilă la provocările sociologice. De asemenea,
cadrul extern al fiecărui moment din istorie ne pune faţă în
faţă cu provocări decizionale adaptate. De aceea fiecare
generaţie şi succesiunea între generaţii creează un tablou
specific cu grad redus de predictibilitate.
Când ne naştem prindem în viaţă străbunici (mai
rar), bunici, parinţi şi ... noi. Când plecăm ʺdincoloʺ
lăsăm în urmă copii, nepoţi şi strănepoţi (mai rar).
Practic, interacţionăm pe parcursul a şapte generaţii. În
mod normal, ar trebui ca transferul de valori între
generaţii să nu sufere. Aceasta este una din definiţiile
generaţiilor. Ea se aplică în familie pe succesiunea ”din
tată în fiu”.
O altă definiţie a generaţiilor se face în comunitate.
În dicţionarul militar toţi băieţii de aceeaşi vârstă
formează un ”leat”. Bătrânii mai ţin mine o altă clasare
prin anul luării în evidenţa militară la vârsta de 21 de ani.
Aceştia formează un ʺcontingentʺ.
În general ciclurile de învăţământ se structurează
pe câte 4 clase. Ei au o cultură omogenă pe o amprentă
distinctă. Pe o scală a generaţiilor distingem pentru
persoanele aflate în viaţă la momentul actual: generaţia
tradiţională (născuţi de la 1922 la 1945), generaţia baby
boomer (născuţi de la 1946 la 1964), generaţia X (născuţi
de la 1965 la 1980), generaţia Y (născuţi de la 1981 la
1994), generaţia Milenium (născuţi după 1994). Ele se
diferenţiază în ceea ce priveşte atitudinea faţă de muncă,
faţă de venituri, faţă de petrecerea timpului liber, inclusiv
a concediilor.
4.5.1. Mecanismul tradițional milenar
La nivelul unei familii, ciclurile care definesc
generaţiile sunt suprapuse decalat: copiii cresc sub
îngrijirea părinţilor care desfăşoară şi alte activităţi din
care rezultă veniturile familiei. Pe măsură ce copiii cresc,
ei încep să-şi ajute părinţii şi, progresiv îi înlocuiesc.
Apoi, copiii se maturizează, formează familii şi la rândul
lor au copii pe care îi cresc.
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Într-o gospodărie pot să trăiască până la patru
generaţii care au propriul mod de a vedea viaţa, de a
munci, de a-şi asuma responsabilităţi. Această
diferenţiere poate tensiona relaţiile între membri. Cei în
vârstă încearcă să impună ce ”au apucat” de la părinţi, cei
tineri iau lucrurile mai uşor.
4.5.2. Intervenția tehnologică
Evoluţia tehnologică a uneltelor face ca fiecare
generaţie să aibă altfel de facilităţi. Intervin şi
cunoştinţele căpătate la şcoală. Aceste elemente
diferenţiază şi mai mult generaţiile şi riscă să se
escaladeze stările conflictuale deoarece relaţiile de muncă
definesc relaţiile sociale.
Vrând-nevrând evoluţia tehnologică îndepărtează
oamenii de valorile tradiţionale şi creează breşe în ceea
ce priveşte modul de viaţă, latura spirituală, atitudinea
faţă de distracţie şi faţă de bani.
4.5.3. Ocuparea și formarea
În varianta devenită tradiţională şcoala se ocupa de
educaţie sub aspect informativ şi formativ. Cu cunoştinţele
acumulate fiecare persoană putea îndeplini exigenţele unui
loc de muncă până la pensionare. Evoluţiile tehnologice tot
mai spectaculoase fac necesară reînnoirea bagajului de
cunoştinţe, deoarece cele dobândite în şcoală s-au perimat.
Este necesar un nou efort intelectual pentru a învăţa alte
reguli şi alt mod de lucru.
Ocuparea se referă la statutul unei persoane în
raport cu câştigurile materiale necesare traiului. Este
vorba de statutul de salariat într-o firmă sau organizaţie
publică şi de statutul de antreprenor (care îşi câştigă
singur existenţa prin desfăşurarea unei activităţi
generatoare de venituri).
4.5.4. Distanțarea emoțională
Statul intervine cu politici pentru educaţia
copilului. În acelaşi timp, părinţii îşi dedică mult timp
pentru procurarea celor necesare traiului. În viaţa
tradiţională, copiii stăteau lângă părinţi până la şapte ani.
O bună parte din viaţa emoţională se desfăşura prin
contact nemijlocit.
Apariţia formelor de educare supravegheate de stat
a mărit distanţa părinţi – copil şi a creat breşe emoţionale.
S-a pus în evidenţă faptul că la întreruperi de lungă
durată se manifestă o etapă de reacomodare emoţională.
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4.5.5. Alienarea emoțională
Acest proces se desfăşoară în timp, pe perioada
educaţiei. Cel mai labil element în educaţie este feedback-ul. Un dascăl care se ocupă de 30 de copii nu are
nici timpul nici capacitatea de urmări pe fiecare tânăr şi
să intervină ori de câte ori acesta se poticneşte. Apare un
sentiment de frustrare care fisurează interesul faţă de
lecţii şi cu greu acesta se poate concentra pentru a reveni
în coeziunea grupului În plus, acest fenomen de
diminuare a interesului devine foarte contagios.
Alienarea emoţională este o autosubminare a
personalităţii prin deteriorarea aproape voluntară a
atitudinilor prietenoase, a spiritului solidar, a
compasiunii, care constituie ingredientele de bază ale
relaţiilor interumane.
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Capitolul 5

Suportul
mobilităților montane

5.1. Diviziunea muncii
Pentru a ne asigura existenţa trebuie să găsim
resurse. Aceste resurse se găsesc în natură în forme care
nu se potrivesc cu formele de consum de către om. Ele
sunt supuse la manipulări şi transformări fizice şi
chimice. Efortul necesar şi consumul de energie asociat
este cuantificat prin muncă. Satisfacţia consumatorului
generează răsplată pentru producător.
Aportul de muncă de la resurse până la consum
este important şi complex. De aceea nu poate fi pus în
sarcina unui singur om. Fiecare dintre noi, de-a lungul
vieţii active, ne putem desfăşura activitatea pentru a
asigura funcţionarea acestul mecanism producţie –
consum. Ca rezultat, sistemul ne asigură o parte din
răsplată şi noi o folosim ca monedă de schimb pentru a ne
integra în rolul de consumatori.
O parte din locurile de muncă sunt legate direct de
operaţii pe lanţul de la resurse la consum. Există și locuri
de muncă indirecte prin care se supraveghează şi se
asigură funcţionarea sistemului.
Diviziunea muncii delimitează locurile de muncă
astfel încât fiecare contribuţie la bunul mers al
mecanismului să fie tradus în acces la răsplată.
Desigur, sistemul economic şi sistemul
administrativ asigură suportul acestui mecanism. El se
traduce prin locuri de muncă şi venituri decente.
Acest termen, ”decent”, aduce în discuţie aspecte
complexe atât din domeniul social, cât şi din domeniul
economic.
În cea mai brută relaţie cu natura există o
corespondenţă biunivocă între muncă şi răsplată. Ea se
traduce prin productivitate (de care este legat belşugul) şi
profitabilitate (prin care se asigură un bilanț pozitiv între
venituri şi costuri). Instrumentele tot mai perfecţionate pe
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care le oferă tehnologia ne ajută în mod decisiv să
menţinem productivitatea la niveluri suficient de înalte
astfel încât răsplata cuvenită să se situeze mai sus de
nevoile minime (de subzistenţă) şi să facă loc
rafinamentului, exigenţelor şi, desigur, decenţei.
Rezultă o diversitate de specializări pentru a
contribui fiecare dintre noi la funcţionarea mecanismului
social şi economic în scopul accesului la răsplată. Acesta
este motivul pentru care în prima parte a vieţii ne
pregătim în şcoală: să facem faţă exigenţelor unui post
prin aptitudini, competenţe şi atitudini. Altfel spus, avem
de-a face cu o buclă indirectă: dorim venituri mari
(răsplata) pentru a trăi decent. Ne pregătim să muncim
(prin învăţare, specializare, experimentare) pentru a ne
asigura accesul la răsplată.
În creierul nostru cele două aspecte funcţionează
după mecanisme diferite.
- dorim să muncim cât mai puţin şi să fim răsplătiţi cât
mai mult; aceasta exercită o mare presiune individuală
şi colectivă.
- munca se face cu consum de energie interioră dintr-un
”depozit” care se cere regenerat permanent. Acest
mecanism interacţionează cu zona de confort şi o stare
de comoditate în care se amestecă rutina, atenţia,
prioritizarile personale, lenea etc. La o bună parte din
persoanele de vârstă activă funcţionează, în plus, un
mecanism de creativitate, de curiozitate de a găsi
soluţii pentru a pune maşinile să lucreze în locul
nostru. Acest grup asigură progresul şi soluţiile de
mărire a productivităţii şi profitabilităţii.
- răsplata este legată de mecanisme de satisfacţie internă
şi siguranţă pe termen scurt şi mediu care permite
personalităţii să funcţioneze într-un univers favorabil
stării de bine la nivel individual şi de grup.
- acest veritabil şantaj între muncă şi răsplată, de forma
”cine nu munceşte, nu mănâncă”, conduce la
diversificarea motivaţională şi la dezvoltarea unei
solidarităţi şi interconectări de forma ”dacă îmi merge
bine mie, îţi va merge bine şi ţie”.
Între aceste atitudini se identifică un domeniu în
care se manifestă pasiunea, încântarea intelectuală,
curiozitatea ştiinţifică. Aceşti exponenţi ai zonei montane
argumentează existenţa unei inteligenţe în stare latentă
care, prin şcoală şi printr-un ”anturaj ştiinţific” poate fi
pusă în slujba performanţei şi competitivităţii.
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5.1.1. Muncă pentru familie
Se ştie că familia este ”veriga de bază a societăţii”
şi acest lucru este vizibil mai ales în zona montană.
Familia dezvoltă o bază materială prin proprietate şi prin
construirea unui patrimoniu care formează gospodăria
ţărănească. Acest patrimoniu este format din patrimoniul
material fix (casă, acareturi) şi mobil (animale, recoltă,
depozit de resurse animale şi vegetale) care permite o
planificare a consumului pe termen limitat (de obicei
pentru un an, dar şi pentru trei – cinci ani).
Rezerva de resurse are o caracteristică dinamică şi,
pe măsură ce se consumă, există segmente pe care se
poate reface, atât cu ajutorul naturii cât şi prin munca
depusă de familie. Munca de bază o depune soţul şi soţia.
Copiii încep şi ei să contribuie pe secvenţe mici care
cresc în timp şi, la vârsta adolescenţei, ei pot deveni
ajutoare de nădejde pentru părinţi suplinind cele mai
multe munci. Desigur, pentru aceasta este nevoie ca ei să
înveţe şi să experimenteze. Aceste secvenţe fac parte din
şcoala vieţii. Cunoştinţele căpătate la şcoală îi ajută pe
tineri să înţeleagă modul de manifestare a naturii şi a
societăţii pe segmentele pe care interacţionează şi să
găsească soluţii pentru a reduce timpul şi efortul de
muncă şi pentru a creşte răsplata.
Acesta este o motivaţie consistentă şi imediată de
implicare a unei persoane, încă din copilărie, în activităţi
complemenare în interesul familiei.
5.1.2. Muncă pentru distracție
Generaţiile tinere beneficiază prin şcoală şi prin
contact direct la lumea reală cu forme mai rafinate de
valorificare a timpului de refacere a rezervei energetice
interioare (”reîncărcarea bateriilor”). Această fază
implică şi distracţia (în trecut distracţia era asigurată prin
hora de duminică).
În prezent distracţia este o componentă prezentă la
toţi tinerii, dar cere consum de resurse provenite din
răsplăţi. Mama şi tata muncesc (din greu) şi din salariu
(răsplata cuvenită) dă bani copilului să se distreze. De
asemenea copilul, ajuns tânăr şi apoi matur, primind
propria răsplată pentru munca depusă, rezervă o cotă
importantă pentru distracţie.
Distracţia devine un scop al muncii. Acestă nouă
mentalitate îşi face loc treptat la generaţiile tinere şi
creează diferenţieri faţă de generaţiile anterioare.
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5.1.3. Muncă prin distracție
În mentalitatea omului de la munte, munca este o
activitate foarte serioasă care îşi pune amprenta pe
personalitatea sa şi chiar îi defineşte şi poziţia socială
(”gospodar de la noi din sat”).
Interacţiunea cu cele mai recente succese ale
tehnologiei conduce la accesul la instrumente care
promovează distracţia prin jocuri. Pentru o parte din
utilizatorii acestor instrumente (computer, telefon mobil,
smart-phone etc.) pot deveni sursă de venituri prin
dezvoltarea unor aplicaţii utile şi/sau necesare.
Procesul educaţional a adoptat o formă de învăţare
prin jocuri care dezvoltă o serie de aptitudini necesare în
viaţa activă.
Dintre activităţile tradiţionale se încadrază la acest
subiect claca. Aceasta este o formă de într-ajutorare între
membrii comunităţii în care este necesar un efort mai
mare decât efortul curent al familiei. El are o componentă
de reciprocitate, dar poate fi şi voluntară (mutual). O
astfel de concentrare de oameni dezvoltă şi o componentă
de distracţie care destinde atmosfera şi creşte
productivitatea.
5.1.4. Efort pentru menținerea sistemului
Pentru noii veniti (tinerii deveniţi maturi) în
sistemul bazat pe muncă şi răsplată, există unele reguli
convenţionale stabilite în condiţii cadru anterioare şi care
lor li se par fireşti. Într-adevăr, orice fel de convenţii care
se dovedesc stabile şi utile pot să intre în reguli,
paradigme, elemente culturale.
Deseori, un sistem stabil generează o ispită de a
spori răsplata. Când e vorba de răsplată se creează un
curent favorabil şi se ignoră limitele de stabilitate a
sistemului, dincolo de atitudinea de control al stabilităţii
funcţionale. Este unul din riscurile care se manifestă
frecvent (dorești mai mult, chiar cu riscul destabilizării
mecanismului).
Există şi alte riscuri potenţiale care cutremură
deseori comunităţile şi oamenii lor.
Din deceniul şapte al secolului trecut în România
s-a manifestat un ritm intens de industrializare şi
urbanizare. A apărut oportunitatea uunor locuri de muncă
cu nivel redus de calificare. Aceste posturi puteau fi
ocupate de omenii din mediul rural, mai puţin calificaţi.
Şi pentru comunităţile montane aceasta s-a constituit în
oportunitate în corelare cu facilităţi de transport.
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Această opţiune de creştere a veniturilor familiei a
fost rapid exploatată şi funcţiile şi rolul membrilor
familiei s-au restructurat şi reconfigurat. De obicei, capul
familiei se angaja la aceste lucrări (şantiere sau secţii de
ambalare şi vagonare), iar restul membrilor se ocupau de
activităţile tradiţionale din gospodărie.
5.2. Modelul rural vs. Modelul urban
Deschiderea comunităţilor către dezvoltare a pus
faţă în faţă modelul urban şi modelul rural într-o interfaţă
care s-a manifestat cu violenţă şi numai evoluţia
generaţiilor în timp a atenuat starea conflictuală, fără,
însă, să o anuleze.
Putem să identificăm pe cele mai importante:
- Trecerea la exploatarea intensivă a fondului forestier a
perturbat accesarea acestei resurse după modelul
obştesc şi în limitele suportabilităţii. Oamenii de la
munte s-au văzut deposedaţi de o facilitate milenară;
- Şcoala a desprins tânăra generaţie de mecanismul
milenar de muncă în gospodărie şi în comunitate. În
acest fel copiii au fost despărţiţi de interesele şi
imperativele familiei.
- O bună parte din tinerii absolvenţi au plecat la oraş
pentru desăvârşirea personală şi au lăsat un gol şi un
deficit de forţă de muncă în gospodărie.
- Veniturile suplimentare au deschis interesul pentru
investiţii suplimentare. Casele oamenilor au căpătat o
altă arhitectură după reguli ergonomice moderne şi au
perturbat linia urbanistică tradiţională.
- Viaţa oamenilor şi modul lor de gândire au evoluat
sub influenţa modelului urban de convieţuire.
5.2.1. Cultură rurală vs. Cultură urbană
În mod implicit, cultura rurală a fost copleşită de
cultura urbană şi de modul de viaţă urban. Satul montan a
fost nevoit să sufere metamorfoze profunde pentru a se
adapta modului de viaţă evoluat. Din acest motiv cultura
rurală a intrat într-un fel de eclipsă şi a creat noi tensiuni
în comunităţi.
O categorie de tensiuni sunt activate de generaţia
în vârstă care şi-a pierdut privilegiul de ”sfat al
bătrânilor”, ei fiind depăşiţi de noile cunoştinţe pe care
le-au asimilat tinerii şi nu mai au nevoie de sfatul lor.
A două categorie de tensiuni este generată de tineri
care învaţă la şcoală despre performanţă şi despre un alt
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tip de sociologie care nu are atu-uri de integrare în
mediul rural care i-a produs;
A treia categorie de tensiuni este generată de
vitezele diferite cu care oamenii din mediul rural se
adaptează la ritmurile trepidante ale dezvoltării. Pe baza
nostalgiilor şi a privilegiilor calendarului montan, reacţia
acestor oameni este ”de aşteptare”. Cei mai sceptici se
aşteaptă la un fenomen cosmic de întoarcere a dezvoltării
civilizaţiei umane cu 180o pentru a arăta lumii că ruralul
rămâne baza şi elementul de referinţă. Într-adevăr, aşa ar
trebui să fie: mediul rural şi cultura rurală reprezintă
fundaţia oricărei construcţii pe axa dezvoltării. Dar rolul
lor se schimbă continuu şi aceste elemente trebuie
studiate şi adaptate pentru a-şi manifesta virtuţile.
Cel mai important front al ofensivei mediul rural
asupra mediului urban îl reprezintă cultura şi
spiritualitatea. Dar aceastea trebuie refundamentate
pentru a răspunde noilor necesităţi şi oportunităţi.
Încercările de construire a unor enclave ”autentice” care
să reactiveze modul de viaţă de acum 200 de ani sau 2000
de ani sunt utopii şi consumatoare de mari resurse.
Există un potenţial uriaş de punere în valoare a
culturii rurale şi stă în forţa tinerei generaţii să identifice
şi să pună în practică soluţii valoroase.
5.2.2. Modelul Cultural generator de nostalgii
Modelul cultural rural presupune, în zona noastră,
un mod de viaţă patriarhal rezultat din practicile milenare
de alternare a muncii intense cu perioadele mai relaxate.
Muncile intense se desfăşoară de-a lungul anului
agricol și privesc: lucrări agricole de primăvară,
pregătirea oilor și vitelor pentru pășunat natural,
campania fânului, culegerea recoltei agricole și silvice,
răvășitul oilor și vitelor, tomnatul, pregătirea recoltei
pentru iarnă.
Perioadele de relaxare se regăsesc intercalate
printre cele de muncă intensă. La ele se adaugă iarna.
Aceste perioade sunt dedicate odihnei, dar și unor
activități meșteșugărești casnice (nonagricole).
La ele se adaugă momente de distracție sau de
agape, care formează viața culturală: sărbători religioase,
sărbători de iarnă, sărbătoarea naturii, ziua comunității,
hram, ziua recoltei, ziua culturii.
Pentru persoanele care provin din mediul rural, dar
nu trăiesc aici, pentru tinerii din oraș aceste fapte și
evenimente sunt generatoare de nostalgii. Trebuie totuși o
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anumită educație și un transfer de valori între generații
pentru ca și copiii din generațiile ulteriore celor rurale să
aprecieze și să prețuiască aceste aspecte generatoare de
nostalgii, nostalgii care se transformă în aspirația către un
echilibru ancestral.
5.2.3. Modelul montan
Modelul montan de dezvoltare rurală are o serie de
particularități care îl deosebește de modelul colinar și de
șes. Elementul cel mai relevant este conservarea modului
de viață în relație strânsă cu natura datorită faptului că în
această arie s-au făcut mai puține investiții transformative
și se păstrează, încă vii, practici și atitudini apropiate de
cele considerate autentice.
Datorită aportului naturii (circuitul apei, circuitul
aerului, disponibilitatea izvoarelor cu apă potabilă natural
și minerală, peisaj, provocările traseelor turistice) muntele
reprezintă o atracție permanentă într-un mecanism mai larg
al mobilităților care cuprinde și turismul.
Mai există aportul cultural uman dat de familii
(gospodari), comunități, succesiunea generațiilor (”din
tată în fiu”): duminică după amiază la umbra nucului sau
pe prispa casei, o diversitate gastronomică, portul
popular, decorațiunile interioare (lăicere, covoare,
ștergare, diferite unelte arizanale etc.), sărbătorile
religioase (hamurile). Mai recent au apărut manifestări cu
caracter comercial de valorificare a produselor montane
(târguri).
Pentru zona montană a județului Neamț mai iese în
evidență graiul popular, cuvintele arhaice, care se mai
întâlnesc în vorbirea curentă, așa cum au căpătat caracter
nemuritor în poveștile și ”amintirile” lui Ion Creangă.
Trebuie să recunoșatem că atracția muntelui pe timp
de iarnă nu se amplifică decât prin sărbătorile de iarnă.
Sporturile montane de iarnă nu au depășit masa critică de
atracție, atât datorită lipsei de investiții cât și a folosirii
necorespunzătoare a bazei existente: unele nu și-au
clarificat statutul juridic, altele sunt expuse capriciilor
naturii.
5.2.4. Migrare spre mai bine
Față de elementele de atracție prezentate mai sus
există și tendințe centrifuge, care sunt firești în aspirațiile
individuale și colective de mai bine.
Orice om trăiște cu o speranță ancestrală de mai bine.
Poveștile, baladele, istorioarele, pildele etc. fac din
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belșug și bogăție un vis perpetuu. Viața grea a omului de
la munte a fost marcată de acest vis.
Dar, ce te faci, când acest vis devine realitate?!? Și nu
din dărnicia naturii, ci din reconfigurarea socială și
economică datorită progresului tehnologic. Elementele
principale care au crescut presiunea migrației montane
sunt:
- disponibilitatea unor locuri de muncă cu nivel redus
de calificare în mediul urban (investiții urbanistice) și
în industrie;
- influența școlii asupra tinerei generații: formare,
informare, calificare în activități nemontane;
- oportunitatea unor studii de nivel superior și pentru
absolvenții școlilor de la munte (tineri proveniți din
zona montană.
- oportunitatea unor locuri de muncă cu nivel mai
ridicat de calificare accesibile și tinerilor din zona
montană;
- intensificarea activităților de exploatări forestiere, care
generează locuri de muncă mai bine plătite chiar în
mediul montan;
- dezvoltarea turismului montan, care atribuie valoare
adăugată ridicată produselor tradiționale;
- deschiderea granițelor care oferă locuri de muncă mai
bine plătite la un nivel de calificare mai puțin
pretențios;
- o transformare urbană a locuirii montane prin investiții
din surplusul de câștig financiar dobândit la oraș sau
în țări dezvoltate;
O astfel de aspirație spre mai bine nu poate fi
oprită cu nici un fel de argumente. Problema este că, prin
visul devent realitate, omul de la munte nu are mentalul
individual și colectiv pregătit să valorifice acest surplus
de resurse financiare și soluțiile adoptate, fie pentru
consum fie pentru investiții nu sunt cele mai inspirate.
Comunitățile reacționează tot prin mecanisme de
respingere a schimbărilor care apar.
Totuși, tot mai mulți oameni de vârstă activă și
tineri doresc să plece cu gândul clar exprimat că vor
reveni. În acest sens, în primii ani, departe de casă, ei
adoptă soluții provizorii legate de bătrâni și de copii.
Starea de provizorat se prelungește și interacționează cu
ireversibilitatea unor momente esențiale din viață. Când
se întorc acasă constată că ”nu s-a schimbat nimic” din
starea de lucruri de acasă, acolo unde, de fapt se simte
lipsa prezenței lui. Acolo, departe de casă se construiește
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un nou mod de viață (poate cel visat) cu exigențele și
regulile culturii locului gazdă. Pe perioade relativ scurte
de timp totul pare bine. Dar, în suflet se cuibărește o
nostalgie, un dor de casă, de ”vremurile de altă dată”.
Acesta este primul sindrom al unei vibrații fantomă care
bântuie gândurile și sufletul celui dezrădăcinat.
5.2.5. Gestiunea timpului liber
În viața la țară patriarhală din comunitățile montane
practic nu există timp liber. Plantele și animalele necesită
prezența permanentă a gospodarului pentru hrană, apă
așternut la animale, pentru arat, semănat, prașilă, coasă,
recoltare la plante (fie că sunt pajiști sau plante de
cultură).
Gestiunea timpului liber se face în strânsă legătură cu
evenimentele agricole și forestiere.
De-a lungul anului sunt marcate câteva sărbători
eveniment pentru comunitate. Unele au caracter religios:
hramul bisericii, hramul satului, pomenirea morților,
Paștele, Crăciunul... Atunci se manifestă o conexiune
invizibilă care adună neamurile într-o reuniune spirituală.
De asemenea, se manifestă ospitalitatea, dacă vin
musafiri: nași, fini, rude din alte sate, prieteni etc.
Este interesant că oamenii de la munte, copleșiți de
treburile casei, nu au timp să admire natura. Dar, dacă
pleacă de acasă pentru mai mult timp, tânjesc după acele
locuri, munci și distracții de acasă.
În schimb, în plan artistic se manifestă din plin vocații
legate de viața rurală. În special tinerii își etalează
talentele și chiar creează competiții. Astfel, se pot trece în
revistă modalitățile de punere în realitate a vocațiilor:
- formații de dansuri populare: de obicei ansamblurile
sunt mixte, de 4 până la 8 perechi. Se execută mai
multe tipuri de dansuri (potpuriu) în care se manifestă
pe rând numai fetele, numai băieții și mixt în perechi
sau cercuri. Pasul și sincronizarea de grup sunt
decisive din punct de vedere tehnic. De asemenea, din
punct de vedere artistic, dansul reprezintă un mod
complex de exprimare și de comunicare simbolică:
bucuria, tristețea, munca, viața la țară, dragostea etc.
- muzica vocală: vocea este o vocație care promovează
de regulă exprimarea individuală. Se mai întâlnesc
duete, grupuri vocale și, mai rar, coruri. Cântecele
populare exprimă și reflectă într-o formă sonoră
bogată în armonii viața de la țară în toate aspectele
care generează emoții (atât negative, cât și pozitive):
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bucurie, tristețe, disperare, neputință, speranță,
nostalgii, dragoste, sentimentul matern și patern, viața,
bătrânețea, visele spre o viață mai bună, fatalitatea
etc., etc.
- muzica instrumentală: muzica se cântă cu accesorii de
acompaniere care îi sporește sonoritatea, polifonia și
accentuează mesajul transmis prin cântec. De
asemenea, atribuie ritmicitate dansului și forme de
exprimare mai fermă. Există o diversitate de
instrumente muzicale1 ceea ce permite și o clasificare
a lor.
- suflat direct:
- cu ajutorul buzelor: fluieratul
- cu ajutorul mâinilor care formează o cavitate de
rezonanță: imitarea unor păsări;
- cu ajutorul unor obiecte din natură sau din viața
personală: la frunză, fir de iarbă, coajă de
mesteacăn, solz de pește, din pieptene;
- suflat în diferite instrumente:
- confecționate din lemn sau coajă de copac: tub din
scoarță, fluier (simplu sau dublu), trișcă, bucium,
caval, oboi, surlă, flaut, piesă de suflat
- confecționate din alamă: trompetă, corn, trombon,
cornet, tubă, euphoniu, fligorn,
- din alte materiale metalice: clarinet, nai
- cu aer sub presiune: acordeon, cimpoi;
- din materiale de origine animală: corn, os;
- instrumente cu cameră de rezonanță:
- tradiționale: buhai, oală de bas, talangă clopoței,
zurgălăi, cantabas,
- moderne (cu coarde): cobză, vioară, contrabas,
mandolină, chitară,
- instrumente cu percuție (sau lovire):
- tradiționale: tamburină, tobă simplă, tobă cu
zornăitori; tobă mare, tobă mică, cineli, scândură,
pârâitoare (cu o notă, cu două note), țambal,
xilofon;
- moderne: orgă electronică, pian, sintetizatoare;
Desigur, nu reușim să epuizăm toată gama de
intrumente muzicale. Cele mai multe se întâlnesc în mod
obișnuit și există practicanți care le folosesc și sunt
chemați să creeze antren la petreceri. Altele sunt arhaice;
ele nu se mai găsesc în uz curent. De fapt, ele produc
1

http://www.fly-music.ro/178-instrumente-traditionale , vizitat
la 09.10.2016
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zgomot cu mai puțină muzicalitate. Avem surpriza să le
întâlnim în dotarea mascaților la roata cea mare, cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
Cu instrumentele muzicale se poate cânta solo sau
în formații. Există un repertoiu special pentru formații,
dar se merge și în asociație cu repertoriul vocal, ca
acompaniament. Formațiile tradiționale din mediul rural
sunt taraful, orchestra, fanfara. Taraful este format din 3 8 lăutari care cântă muzică lăutărească și populară. Este
formată din instrumentele cu coarde. Pentru fiecare zonă
se adaugă un instrument specific. Pentru Moldova este
caracteristică prezența trompetei și fluierului.
Un loc aparte îl are lăutarul. Acesta este un urmaș
adaptat al trubadurilor occidentali care cântă la vioară
după ureche (scripcar) și poate cânta solo sau în cadrul
unui taraf2 pentru divertisment.
Fanfara este ansamblu muzical (de origine militară,
dar și civilă) format din persoane care cântă la
instrumente de suflat (din alamă) și de percuție. Melodiile
populare cântate de fanfară capătă o altă rezonanță
sonoră, foarte plăcută (mai ales bărbații se emoționează
deoarece le amintește de armată).
Orchestra are o nuanță de modernism prin faptul că
instrumentele nu cântă toate odată, ci pe rând, ca niste
roluri, ceea ce dă armonie complexă melodiei
interpretate.
Exprimarea prin muzică mai este o modalitate de
petrecere a timpului liber de către tineri.
De cealaltă parte, auditoriul este format din
oamenii satului, cu preponderență tineri, care organizează
petrecerile și ”tocmesc” muzica pentru distracție.
Organizarea horei în sat era o provocare care definea
apariția liderilor în comunitate. ”Vătaful” era gestionarul
unui astfel de eveniment și era stabilit din familiile cele
mai ”de vază”.
În prezent, timpul liber are alte sensuri și semnificații.
Modelul urban de viață s-a extins și la sate. Modedul de
pretrecere a timpului liber este, de asemenea asociat
mijloacelor moderne. Faptul ca sunetul poate fi captat,
conservat și reprodus după dorință nu mai face necesară
existența unor persoane cu vocație. Există un repertoriu
național sau mondial în continuă actualizare, iar
mijloacele de comunicare fac accesibilă muzica și alte
elemente de divertisment în orice loc și în orice moment.
2

https://dexonline.ro/

69

5. Suportul mobilităților montane
Ca urmare a fost subminat caracterul ritualic al
divertismentului rural și, mai ales trăirea emoțională
colectivă. Acesta a creat condiții pentru instalarea unei
alienări emoționale față de valori consacrate de-a lungul
mileniilor, inclusiv față de muncă.
5.3. Construirea mecanismelor sociale
Procesul de colectiviare care s-a aplicat în zona de
șes și colinară, iar metodele de management pe sole mari
nu s-au putut aplica și în zona montană. Aici a rămas
proprietatea privată extinsă, dar și mijloacele primitive de
lucru. În paralel nici modernizarea agriculturii prin
mecanizare și ameliorare nu s-a aplicat. În schimb, a
apărut un sistem de cote tot mai împovărătoare. Această
segregare socială s-a produs și în plan social: acces
limitat la educație, la sănătate și chiar la cultură.
5.3.1. Politici și politicieni
Nu au existat politici montane în România. Foarte
recent s-a pus în evidență aspectele de diferențiere și
încadrarea zonei montane la categoria handicap natural și
s-a aplicat o politică de subvenționare diferențiată.
De fapt, zona montană nu a intrat într-un proces de
fundamentare pentru a se identifica și susține elementele
de emergență (de dezvoltare competitivă prin aplicarea
unor soluții performante).
Una din componentele în care trebuie să se
investească masiv ar trebui să fie producția artizanală.
Aceasta realizează produse (bunuri și servicii) la scară
mică, cu valoare adăugată ridicată. Dar, pentru
comercializarea lor trebuie fundamentate și aplicate
soluții diferite de marketing decât la produsele de serie
mare.
Managementul montan este o noutate pentru
România și este necesară alocarea de resurse pentru
definirea ariei pe specificul evident diferențiat și crearea
de modele adaptate.
Pentru tinerii absolvenți din mediul montan acesta
poate fi o provocare și cei din liceu încă mai au timp să se
gândească la o carieră profesională pentru rezolvarea
acestui tip de provocări.
Prin extensie, reprezentarea zonei montane trebuie
să creeze conexiunile necesare impunerii politicilor
diferențiate pentru zona montană.
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Din păcate procesul firesc de modernizare a zonei
montane este mult întârziat deoarece nu există modele
consacrate de aplicat și au apărut și alte interese
colaterale care împiedică aplicarea măsurilor care, de
bine de rău, s-au legiferat. Este vorba de fondul de
vânătoare, ariile protejate, exploatările forestiere
sălbatice. Acestea creează confuzie în logica unor
angajamente globale la care s-a angajat România.
5.3.2. Lideri
Liderii montani ar trebui să provină din oamenii
cei mai gospodari care au chemarea necesară să se
implice și în bunul mers al comunității. În general
România (și, cu atât mai puțin, zona montană nu au o
tradiție de lideri orientați pe apărarea drepturilor
comunităților. Aceasta face ca puținele resurse existente
sau atrase să nu fie utilizate spre folosul întregii
comunități. Este adevărat că există încă posibilități să se
îndrepte lucrurile, dar globalizarea nu ne dă șanse prea
mult timp pentru a găsi și aplica soluții potrivite.
Deja spiritul globalizării de manifestă prin
hemoragia de resurse umane care migrează inclusiv din
zona de munte către zone de polarizare a resurselor
financiare.
Criza de lideri, criza la follow-ing amplifică
confuzia care se manifestă la nivelul generatorilor de
politici la nivel local.
5.3.3. Dezechilibre induse
Comunitatea investește în educație, în sănătate și
există o obligație morală a tinerilor absolvenți să se
întoarcă în comunitățile lor pentru a menține vigoarea de
manifestare. Numai astfel va crește competitivitatea și
comunitatea se va apăra în fața spoliatorilor de soluții.
Dezechilibrele manifestate în zona montană se
datorează mai multor conjuncturi:
- lipsa unor teoreticieni care să fundamenteze specificul
montan, să-l diferențieze de cel colinar.
- lipsa unor specialiști din zona tehnică pentru amenajare
funciară în favoarea creșterii productivității;
- lipsa deschiderii către modernizarea agriculturii
montane;
- lipsa de înțelegere a diferenței între producția
artizanală și producția industrială.
- lipsa unei viziuni de amenajare montană în care să se
rezolve problemele rezultate din provocarea pantei;
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- lipsa unei infrastructuri de învățământ și de cercetare
orientată spre specificul montan (universitate, campus
universitar, parc științific, transfer tehnologic și de
cunoștințe;
- lipsa unui sistem deferențiat de standardizare care să
permită dezvoltarea de ferme montane competitive.
5.4. Dezvoltarea inegală și în salturi
Caracteristica dezvoltării de la începutul secolului
20 se manifestă din plin în prezent în zona montană. S-au
dezvoltat în mod exagerat exploatările forestiere, mai
întâi prin locuitorii din zona de munte, apoi, în mod
sistematic, de ”multinaționale”.
S-au înmulțit rezonabil crescătoriile de pește în
special păstrăvăriile.
S-a redus efectivul de animale în zona montană din
cauza constrângerilor tot mai mari și a cererii tot mai
reduse de lână, care a inversat raportul cost/beneficiu. În
zone perimontană au crescut turmele aferente unei
singure familii (s-a ajuns până la 1.000 de oi) și s-au creat
polarizări în accesul la pășunile obștei.
Au apărut constrângeri tehnologice care însoțesc
programele de subvenție a zonei montane (de exemplu,
subvenția pentru agromediu)
Dezvoltarea fondului de vânătoare pe baza
intereselor de grup ascunse sub masca conserăvrii
biodiversității au limitat drastic libertatea de deplasare a
turmelor. S-au produs mișcări de protest pentru limitarea
numărului de câini de la o stână.
Toate acestea au creat fronturi nejustificate și
diferențiate în relația agricultorilor de munte în raport cu
generatorii și aplicanții de politici.
5.4.1. Tehnologia
Tehnologia montană a rămas în stadiul primitiv,
preponderent manuală. Diferite soluții moderne sunt
foarte scumpe, dincolo de posibiliătțile reale ale
investitorilor, iar susrsele de finanțare nerambursabilă
pun deseori condiții incompatibile cu scopurile unui
proiect. Un caz raportat a fost la înființarea unei livezi.
Deși solicitantul avea expertiza necesară realizării
materialului biologic, i s-a impus să externalizeze această
activitate, să urmeze o procedură de achiziție, iar firma
câștigătoare a realizat lucrările sub orice nivel acceptabil
tehnologic. Jumătate din livadă (care nu apucase să fie
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realizată de solicitant) a fost compromisă.
Fermierul montan nu a auzit de micropropagare în
vitro sau de fabrici de compost pentru suplinirea
fertilității. Asociațiile de fermieri nu au auzit de bănci de
gene pentru acces la material biologic performant pentru
însămânțări. Există diferite rețele de procurare a unor
materiale biologice (vegetale și animale) prin rețele de
magazine, dar acestea nu au nici o logică montană, ci
numai una financiară.
Tehnologiile de prelucrare a legumelor și fructelor
de munte și de pădure nu sunt adaptate la standarde
moderne de performanță.
Politicile financiare nu diferențiază în zonele
montane statutul de contribuabil și de subvenționat pe
categorii altitudinale.
5.4.2. Calificarea
Sistemul de învățământ preuniversitar nu are nici o
legătură cu nevoile comunităților montane (nu există
specializări cu specific montan), iar cele care au puncte
comune (științele biologice) nu au un mesaj de orientare
profesională către specializări aplicative necesare. Ca
urmare, tinerii școlari nu știu să facă o planificare a
carierei orientată spre revenirea în sat cu forța
cunoștințelor dobândite care să-l ajute să obțină rezultate
mai performante la aceeași cantitate de muncă și să
trăiască mai bine.
Deci, școala, prin diploma obținută, condamnă
tinerii absolvenți la a o lua de la zero și de a lucra la fel
ca strămoșii. Alternativa rămâne plecatul la oraș la
activități administrative sau tehnice industriale, la servicii
bancare sau alte posturi neproductive (administrative).
Cei mai mulți nimeresc posturi inferioare pretențiilor lor.
Mai mult, se încurajează plecatul la muncă în străinătate,
unde posturile sunt tot de mâna a doua și chiar mai
umilitoare, ca și statutul de care se bucură o bună parte
din români în cele mai multe țări europene.
5.5. Consecințele mobilităților
Mobilitățile se dezvoltă pe mai multe bucle care
urmează nivelurile spațiului posibil acțional. Ca urmare,
suferă transformări drumul liber mijlociu, adică distanța
medie de interacțiune a doi semeni.
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Fig. 2. Structurarea multinivel a mobilităților
Pe măsură ce crește nivelul mobilității, exprimat
prin nivelul corespunzător al spațiului posibil acțional,
crește și distanța medie de interacțiune cu semenii. Pe
măsură ce spațiul acțional crește sunt necesare resurse
energetice tot mai mari, iar deplasarea (mobilitatea)
devine eveniment generator de experiențe (succesiunea
stărilor prin care se trece), experimente (explorarea unor
variante alternative), cultură (lecții învățate), exercițiu
decizional (aplicarea verbului ”a se descurca”).
5.5.1. Identitatea culturală
Fiecare din noi ne naștem într-o succesiune
genealogică bine definită. Avem un bagaj genetic și, în
primii ani de viață căpătăm o educație prin care preluăm
și completăm bagajul cultural primit de la părinți, apoi îl
gospodărim cu propria contribuție la acumulare și
prelucrare, pentru a-l transmite mai departe urmașilor.
Căpătăm o amprentă culturală a locului și a
timpului prezent. Ea este influențată de cadrul natural, de
compoziția hranei și a apei de băut, de nivelul material și
spiritual al familiei și comunității, de calitățile și
încărcătura genetică personală.
La rândul ei, influențează pe cei din jur și, prin
puterea exemplului poate contribui la construirea sau la
distrugerea echilibrului social și economic.
Identitatea culturală este ca o stare de sațietate
atunci când îi dai individului, familiei, comunității cele
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necesare unei evoluții echilibrate (spiritual, senzorial,
ancestral, experiențial).
Dar, omul este o ființă socială. El trebuie să facă
parte dintr-o masă critică de indivizi care exprimă și
împărtășesc concepții apropiate despre viață. Imaginațivă o clasă de copii cu 4 elevi, o clasă cu 20 de elevi și o
clasă cu 35 de elevi. Veți constata că atmosfera clasei
(adică cultura de grup) este foarte diferită de la un tip la
altul. Iar elementul decisiv este numărul de persoane care
fac parte din acest grup. Se manifestă diferențiat
entuziasmul, receptivitatea la nou, solidaritatea,
coeziunea, spiritul colegial etc. Toate acestea formează
identitatea culturală.
5.5.2. Diluarea culturală
Mobilitatea este o provocare importantă care
afectează identitatea culturală. Prin cei plecați din grup și
prin cei sosiți are loc un proces complex de transformare
care conduce la alt punct de echilibru. Aceste chilibru noi
aduce alt sistem de valori, alte elemente culturale.
Rezistența tradiției locale este pusă la încercare deoarece
devine tot mai fragilă și ușor de influențat. Actuala
generație simte din plin cum au loc transformări culturale
în comunitățile montane. Unele din ele sunt ireversibile.
În raport cu caracteristicile tradiționale de
stabilitate aceste transformări au efect negativ. O arte din
ele trebuie acceptate ca impactul inerent al progresului.
Dar, trebuie să rămână o esență care reprezintă elementul
de referință culturală. Celelalte bucurii și necazuri vin și
pleacă, dar esența valorilor trebuie să rămână și nu este
negociabilă.
5.5.3. Înstrăinarea
Pe de altă parte, cei care pleacă interacționează pe
coordonate culturale cu comunitățile cu care vin în
contact și care au alte elemente de specificitate, unele din
ele departe de convingerile și valorile noastre. Există
câteva forțe de presiune care ne pot dărâma din punct de
vedere cultural. Există o piesă de teatru „Emigranții”, de
Slawomir Mrozek, care scoate în evidență trăirile unor
personaje silite de împrejurări să trăiască departe de casă.
Pentru adaptare la noile exigențe trebuie să facem
compromisuri culturale importante și să rămânem cu
variante de ”reîncărcare a bateriilor” (din punct de vedere
spiritual la întoarcerea în țară pe timpul concediilor. În
timp acestea diluează intesitatea spirituală și ne face
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vulnerabili (adaptare parțială la noua situație, ruperea
legăturilor cu vechea situație.
5.5.4. Psihologia banilor
Există o situație paradoxală legată de atitudinea
românilor față de bani. Omul de la munte are la dispoziție
mecanismul de regenerare materială și alimentară și, în
funcție de vrednicia lui, se bucură de belșug în casă. Ceea
ce se face mai greu este în mod tradițional procurarea
banilor care devin numitor comun al tuturor
interacțiunilor sociale și economice. În mod tradițional a
existat permanent o ”foame” de bani în familiile din zona
montană. Ea s-a dovedit o valoare atât de mare în
dorințele individului încât a răsturnat piramida amprentei
personale. În țările dezvoltate salariul se află pe locul
patru în ierarhia priorităților personale. În față se clasifică
statutul social, stima de sine, imaginea personală în fața
comunității. La noi salariul a ajuns pe primul loc și acesta
a ieșit în evidență și mai mult prin specificul locurilor de
muncă pe care le-au găsit românii în țările dezvoltate.
Acest fapt prelungește dominoul compromisurilor
culturale și apar o serie de paradoxuri. Unul dintre aceste
paradoxuri constă în faptul că ”foamea” de bani este
constientizată acut, dar limita de sațietate este foarte
apropiată. Primele reacții la apariția surplusului de bani
sunt legate de alte dorințe și aspirații primare. Una din ele
este construirea unei case. Dar, proiectarea noii locuințe
este din nou exagerată pentru iluzia că o casă mare poate
ilustra o măsură a vredniciei. Investiția nu este planificată
și apare o situația noua de criză de numerar pentru
investiția pornită megalomanic. În felul acesta oamenii
nostri pleacă la muncă în străinătate pentru a rezolva o
problemă de nevoi și, în scurt timp, conștientizează că
numărul problemelor s-a amplificat. În plus influențează
negativ nivelul cultural al comunității din care a plecat
deoarece sunt afectate linia urbanistică tradițională,
elementele funcționale, nivelul de consum al resurselor
primare, care se amplifică, echilibrele tradiționale de care
depinde stabilitatea culturală a comunității.
5.5.5. Limitele fiziologice și emoționale
În toată această ecuație se manifestă anomalii
funcționale la nivel fiziologic și emoțional. Este vorba,
mai întâi de plonjarea într-un univers necunoscut și
imprevizibil, diferit de cel de acasă în care exista un
confort predictiv în luarea deciziilor. În al doilea rând,
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natura activităților care se cer în noua situație nu coincide
cu cea de acasă și supune corpul la altfel de solicitări față
de cele cu care s-a ”antrenat” anterior. Și durata
solicitărilor este alta deoarece locurile de muncă ocupate
de noi se supun exigențelor de productivitate, de calitate,
de conștiinciozitate, control strict și sever etc.
O bună parte din cei plecați vin cu o satisfacție că
în țările gazdă universul birocratic este simplificat, dar
vin cu tare fizice și emoționale rezultate în urma
contactului cultural foarte dur.
În țările gazdă s-au format nuclee de colonii
românești care au creat servicii reciproce, mai apropiate
cultural de așteptările membrilor.
Late persoane au reușit să depășească anumite
praguri de încredere și au acces către posturi mai exigente
profesional mai bine plătite și cu o imagine de sine
consolidată. Dar ei nu mai au aceeași tărie culturală din
tată în fiu. Dau semne vizibile (superficiale) de apatare la
alte standarde de viață, și refulează nostalgii ale unei
apartenețe care devine tot mai cețoasă și mai îndepărtată.
Aici, în țară, rămâne familia, rămâne proprietatea,
rămâne dorul părinților, rămân morminte de îngrijit. Cei
rămași nu au capacitatea fizică să acopere toate aceste
sarcini ancestrale și uitarea își face loc ireversibil și la
obârșie. Se consemnează în țară sate depopulate și chiar
sate dispărute din care au plecat toți. TOȚI!
5.5.6. Prețul pentru ”carpe diem”
În ultimul timp apare un slogan rezultat din
situațiile nou create prin plecare în străinătate. Este vorba
de expresia ”trăiește clipa”. Câștigul celor plecați devine
suficient de mare pentru a-și permite excursii, călătorii,
vacanțe în locuri pe care abia le-au auzit la geografie în
școală. Parțial este valabil acest lucru. Dar, la aceste
facilități încep să aspire și cei rămași în țară care au găsit
soluții pentru locuri de muncă mai bine plătite și pot face
același lucru.
Expresia ”trăiește clipa” concentrează toate
resursele pentru prezent. În realitate și, mai ales în fibra
culturală a românilor (mai ales a celor de la munte), se
conservă o genă ancestrală care îi cheamă înapoi pe cei
plecați. Uneori întoarcerea este imposibilă, alteori
adaptarea celor întorși este compromisă, alteori firele se
rup ireversibil și ”urma” lăsată în această viață dispare.
Deci, ce pui în locul gol din suflet creat prin
plecare către alte zări?!?
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Capitolul 6

”Vreau o țară ca afară!”
(mirajul)

Încercăm să definim care sunt elementele motrice
care au determinat apariția și dezvoltarea acestui exod de
populație din România în Occident.
Există un număr de factorii externi, care fac
obiectul unor dezbateri interminabile în media. De aceea
nu ne vom opri la ei, ci îi enumerăm:
- ”greaua moștenire” a comunismului care a lăsat un
decalaj uriaș față de țările capitaliste dezvoltate;
- guvernarea deficitară și preferențială care a sărăcit țara
și accesul la resurse prin vânzare;
- lipsa unei culturi și a unei legislații ferme în
administrația locală, care a permis apariția unor lideri
care au monopolizat resursele, numiți ”moguli locali”;
- o negociere formală și suprficială cu privire la
aderarea la Uniunea Europeană, la pachet cu
adaptabilitatea noastră la sistemul de exigențe pe baza
căreia funcționează aceasta;
- ”războiul româno – român” care a instigat la conflict
diferite categorii sociale și profesionale;
- o legislație complicată în formulări și ambiguă în
esență care creează premisele unor verdicte eronate
și/sau părtinitoare (a se vedea numărul mare de
sentințe reclamate la CEDO și pierdute de statul
român).
Desigur, discuțiile pe această temă sunt
interminabile. Ne vom opri la câteva elemente care țin de
persoană și de familie și care pot explica o parte din
deciziile de migrare. Acestă plecare la lucru în străinătate
nu se poate încadra în categoria mobilități decât pentru o
parte limitată de persoane: transportatorii, negociatorii,
oamenii de afaceri, specialiștii.
Ne-am oprit la câteva verbe care sugerează
motricitate motivațională
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6.1. ”A supraviețui”,
Acesta este baza de plecare în menținerea vieții. În
condițiile climatice severe specifice zonei de munte,
supraviețuirea se testează pe timp de hrană, atunci când la
masă se invită animalele sălbatice: căprioarele la fân,
lupii la oi. În zone inaccesibile sau puțin accesibile
epuizarea rezervei de hrană poate amenința viața.
În prezent membrii comunităților montane
beneficiază de o serie de forme de sprijin, ajutoare
umanitare etc. care estompează deocamdată acest spectru.
Totuși, o astfel de motivație poate sta la baza unei
planificări de plecare în străinătate. De altfel, se
semnalează cazuri de sclavie pentru cei care pleacă de
acasă din cauza sărăciei și nimeresc în Occident în situații
mult mai grave (din relatări: Sicilia, Corsica, sudul Italiei
De asemenea, recunoaștem că astfel de motivație
se întâlnește mai rar la oamenii din zona montană.
6.2. ”A râvni”,
Aceasta este o altă latură a personalității umane de
a dori să aibă (în proprietate sau în utilizare) ceea ce au
oameni de pe alte meridiane.
De obicei acest lucru se manifestă în etapa a doua a
proiectului personal. După ce câștigă ceva bani și a reușit
să se ajungă cu nevoile, încep să apară planuri pe termen
mediu și lung legate de alte asiprații: construirea unei
case, achiziția unei mașini deosebite, achiziția de
animale, achiziția de teren, călătoriile, vacanțele.
Sunt dorințe aflate în stare latentă rezultate din
ascultat povești, informații despre alți semeni (colegi,
consăteni, rude) care s-au afișat acasă cu semne de
bogăție. Apar interferențe cu orgoliul și cu invidia.
Acestea sunt pârghii potrivite pentru a se escalada spirala
afișării unei opulențe false și costisitoare. Este o capcană
periculoasă care deplasează țintele departe de aspirațiile
inițiale și de rezolvarea problemelor.
Cu atât mai gravă apare problema când verbul ”a
râvni” se extinde la echipamente IT&C, viteze de înnoire
a echipamentelor și salturi uriașe de performanță de la o
generație la alta (telefoane mobile, smart phone, tablete,
lap top etc.). Uzura morală rapidă face ca echipamentele
noi să fie dorite înainte ca cele cumpărate recent să-și fi
atins maximum-ul de utilitate. Iar ”utilitatea” se
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transformă într-un exces de timp de operare în scopuri
distractive care nu mai permite o echilibrare emoțională
și utilitară din categoria ”cu picioarele pe pământ”.
Evadarea în realitatea virtuală pe perioade lungi de timp
produce câteva efecte negative la nivel psihic:
- o ”spălare a creierului” prin accesarea pe durate lungi
a unor aceleași zone corticale și intrarea celorlalte
zone în amorțire și degenerare din cauza lipsei de
antrenament;
- o tensionare a scoarței cerebrale prin jocuri care
solicită intens atenția și canalizează consumul de
energie nervoasă pe direcții preferențiale;
- un risc al utilizării jocurilor pe calculator în care
urcarea pe niveluri superioare de performanță se fac
prin salt în necunoscut. După ce au rezolvat toate
provocările unui nivel, fac cunoștință cu cerințele
nivelului următor. Acest mod de abordare a problemei
nu este caracteristic decât pentru anumite tipuri de
activități profesionale (piloți de avioane militare,
cosmonauți) și pe perioade scurte de timp (piloții ies
la pensie la 40 de ani). Transferarea acestor tipuri de
solicitări în cadrul jocurilor pe caculator și pe durată
lungă epuizează celula nervoasă fără posibilitate de
regenerare. În al doilea rând, acest tip de abordare prin
jocuri nu permite construirea unei viziuni, deci nici a
unei planificări. Ceea ce se câștigă în performanță se
pierde prin risipă datorită lipsei posibilităților de
planificare (și implicit de amortizare a achiziției).
Astfel, subiectul nostru a dispărut demult din
orizontul persoanelor din zona de munte plecate la muncă
în străinătate în scopul de a se întoarce în universul
valorilor strămoșești. Cu astfel de deplasări din zona
patriahalului, la zona frontierelor cunoașterii provocă
solicitări foarte puternice în planul personalității și
dezrădăcinarea se produce fără a se pune altceva în loc.
6.3. ”A spera”,
Pentru gospodarii din zona de munte speranța este
une dintre cele mai importante instituții virtuale. Ei spera
că natura va deveni ”prietenoasă” și că ”totul va fi bine”.
Oamenii speră că se va face recolta, că va fi un an
bun, că iarna va fi blândă. Ei mai speră că viața lor se va
schimba în bine, că se vor îmbogăți (printr-o minune,
LOTO). Acestea sunt speranțe perpetue.
Din păcate, oamenii de la munte nu sunt obișnuiți

81

8. „Vreau o țară ca afară!”
cu planificarea. Aceasta are cauze diverse:
- dependența de climă a făcut ca orice încercare de
planificare să fie sortită eșecului;
- când agricultura colinară și de șes a recurs la
planificare (în C.A.P.-uri și I.A.S.-uri), pentru zona de
munte au apărut și au crescut cotele obligatorii de dat
la stat din rezultatul muncii lor; cu alte cuvinte
modelele de planificare, care i-ar fi putut inspira și pe
gospodarii de la munte, au fost subminate;
- reinventarea antreprenoriatului de după 1990 nu a
găsit teren favorabil în agricultura montană (noțiunile
de rentabilitate și productivitate sunt necunoscute
aici);
- nici în prezent nu se poate vorbi de o posibilitate de
planificare, deoarece nu s-au marcat progrese în
tehnologie. Conceptele de ”produs tradițional” și
”produs montan” nu permit decât tehnologii
tradiționale. Ele au ocupat tot orizontul preocupărilor
agricole montane. În realitate există soluții din
biotehnologie, microbiologie, tehnologie chimică prin
care se pot face ameliorări neriscante ale
productivității solurilor montane și a capacității
biologice a plantelor și animalelor.
În aceste condiții rămâne speranța, ca un element
de referire tot mai prăfuit. Ca urmare, generațiile tinere
nu mai au răbdare și caută locuri favorabile de viață în
alte zări. Cu riscul pierderii contactului cu valorile
culturale.
În altă ordine de idei, speranța este legată în mod
mai consistent și așteptările ca și zona montană să capete
un anumit nivel de dezvoltare comparabil cu zările
tentante. Aici imaginația este influențată și inspirată de
modelele întâlnite în Occident. Dar numai la suprafață.
Ne încântă peisaje, localități, case, drumuri, culori etc.
Vrem și noi! Dar nu știm că la interior toate acestea
înseamnă o muncă intensă, creativă, mereu în competiție,
un nivel ridicat al capitalului, un sistem de restricții și
constrângeri și o circulație intensă a banilor.
Folosirea unor mijloace care înlocuiesc sau sunt
complementare muncii fizice cu posibilități facile de
manevrare reușesc să redea fericirea pe fața oamenilor.
Dacă punem față în față munca fizică și
împovărătoare
care,
chipurile,
dă
amprenta
tradiționalului, constatăm că viziunea noastră față de
tradiții și cultura populară este net diferită față de a
occidentalilor. Este locul unde se despart speranțele și
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unde este imposibil de articulat un plan realist de
dezvoltare care să îmbine modernismul cu tradiționalul.
Aici este un loc sensibil care încearcă să impună
convingeri eronate, se diferențiază acceptabilitatea și se
adună frustrări și produc incoerență oricărei încercări de
proiecte viabile și sustenabile.
6.4. ”A profita”,
În limbajul curent al oamenilor de la munte
termenul ”a profita” este legat numai de relația cu natura.
A profita de vremea bună pentru a finaliza cu bine anumite
lucrări agricole sau pentru asigurarea depozitării lor.
De asemenea, lipsește cuvântul ”profit”. După cum
se succed anii climatici, se întâmplă ca unii să fie ani
buni, cu ploi la timp, cu vreme caldă la momentul coasei
cu brume târzii. Rezultă recolte bogate care îi încântă pe
gospodari. Chiar și diferența între beneficii și costuri este
pozitivă.
Atunci, familia de gospodari organizează o
petrecere, un amestec da parastas și agapă la care invită
prieteni, rude și cine se mai nimerește. În acest fel
consideră ei ca aduc mulțumire divinității pentru roadele
bogate și cu speranța că așa va fi mereu. Așa sunt ei:
profită de conjunctura pentru a pune de o petrecere.
Verbul ”a profita”, în înțelesul antreprenorial, nu
este unul agreabil pentru gospodarul montan. În mintea
lui acest cuvânt se confundă cu ”a specula” și se asociază
cu a profita de lipsa lui de vigilență și a fi păcălit. De
aceea antreprenorii sunt ținuți la distanță ca un fel de rău
necesar.
Generațiile mai tinere, învață la școală despre
înțelesul acestor termeni și despre modul lor de utilizare
în viața de toate zilele. Se ajunge la expresia ”a profita de
o conjunctură” și obținrea unui ascendent la negociere
(tocmeală).
6.5. ”A avea” vs. ”A fi”,1
Aceasta este cea mai mare provocare a fiecărui om.
Să găsească un echilibru între cele două verbe care îi
1

Erich Fromm, 2013, To Have or To Be (”A avea sau a fi”),
Ed. Trei (ro),
https://issuu.com/edituratrei/docs/a_avea_sa_a_fi_preview ,
vizitat la 11.10.2016
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caracterizează: ”a avea” și ”a fi”. Diferențierea
funcționează dintotdeauna și ea a fost dezbătută practic în
toate domeniile de activitate.
”A avea” este legat de latura materială. Se referă la
a avea bani sau de a avea o casă, o gospodărie, acareturi
și alte unelte, dar și venituri (salariu, răsplată materială
etc.). Deseori ”a avea” este legat de nevoi funcționale: să
ai unelte pentru a putea lucra bine, să ai mult fân în șire
pentru a da de mancare la vite, a avea bani în casă pentru
susținerea fluxului de numerar, a avea o mașină pentru
necesitățile de utilitatea și de mobilități.
”A fi” are un sens imaterial, de poziție socială, de
imagine, de stimă de sine, de recunoaștere etc. A fi
gospodar, a fi vrednic, a fi demn, a fi harnic, a fi deștept,
a fi înțelept etc.
Discuția este purtată în planul vieții de toate zilele.
Ca urmare se se face o ierarhizare a gospodarilor în
comunitate.
Pentru oamenii de la munte balada ”Miorița” aduce
în atenție un termen foarte interesant: ”ortoman”. Acest
termen are un sens combinat între cele două verbe: ”a
avea” pentru ”a fi”(”a avea” pentru ”a fi” trece prin ”a
face”). Face averi din vrednicia lui și, pe baza acestei
averi, i se recunoaște poziția socială. Este o formă de
lidership autohton. Ciobanul din baladă are multe oi. Ca
urmare face mai multă brânză. El poate face rapid
combinații comerciale de a cumpăra sau vinde oi sau
produse (ca Nichifor Lipan din ”Baltagul”) într-un mod
flexibil pe un cadru care seamănă cu bursa din mediul
financiar.
Discuția poate fi purtată în plan religios (”nu
adunați averi în această viață!”), sau în plan filosofic:
În plan spiritual am găsit o interpretare foarte
interesantă2 din atitudinea unor poeți clasici față de o
floare:
a. poetul englez Tennyson (sec. 19): vezi o floare
interesantă o rupi și o admiri, o studiezi. În acest timp
floarea moare. El dezvoltă verbul ”a avea”.
b. poetul japonez Basho (sec. 17): vezi o floare, o
contempli și dezvolți o atitudine de admirație, bucurie,
tristețe. El dezvoltă verbul ”a fi”.
c. Goethe adoptă o altă atitudine: el vede o floare, o ia
cu tot cu rădăcină, o duce acasă și o plantează. El
2

http://jurnalspiritual.eu/o-prima-privire-importanta-diferenteidintre-a-avea-si-a-fi/
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dezvoltă o combinație favorabilă între verbul ”a avea”
și ”a fi”.
În plan psihologic se disting trăsături pozitive și
negative: ”a avea” creează putere, trăsături de lider, dar și
agresivitate. ”A fi” este un bun suport pentru solidaritate,
dragoste dar și invidie.
Cele două verbe, dacă sunt conștientizate și puse
într-o formulă de dezvoltare personală, pot genera
progresul mult așteptat în viața individului sau al familiei.
În aceste condiții ei (individul și/sau familia) trebuie să
fie pregătiți pentru a găsi echilibrul în noua situație.
O astfel de situație să întâmplă în prezent vis-a-vis
de fenomenul antreprenorial. În mod normal, o afacere se
dezvoltă prin capitalizare și sustenabilitatea pe piață
depinde de forța sa financiară. În mediul de afaceri
românesc cei mai mulți antreprenori, după ce parcurg
primele cicluri bani-marfă-bani, achiziționează obiecte de
lux care nu au nimic de-a face cu afacerea. În acest timp
afacerea poate să sufere și chiar să sucombe. De altfel,
rapoartele financiare pe care administratorii la finalul
anului arată că majoritatea firmelor încheie bilanțul
financiar pe minus. Aceasta arată că antreprenorii
operează cu alte resurse financiare decât capitalul,
speculează o serie de oportunități (cele mai multe
suspecte de corupție), ajung la un nivel superior al stării
materiale și nu știu ce să facă cu banii câștigați pentru a
menține această poziție nouă. Probabil, acesta este și
motivul imaginii antreprenorilor în comunitate descrisă
mai sus.
Nici verbul ”a fi” nu stă mai bine la capitolul
riscuri. O persoană, care ajunge să ocupe o funcție care îi
creează și imagine, poate compromite noblețea acestei
poziții printr-o atitudine nepotrivită. Am întâlnit într-o
localitate o educatoare numită directoare și a devenit
foarte obedientă față de primar. Acesta se amesteca în
treburile școlii după bunul plac, știrbind prestigiul și
autonomia școlii și ale procesului educațional.
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Capitolul 7

Pentru noi, acum și aici!

În acest capitol ne adresăm tinerilor care urmează
liceul şi care ajung la un grad de maturitate încât să-și
manifeste personalitatea și pot să construiască un plan de
dezvoltare personală și de carieră adaptat unor visuri
realiste sau unor aspirații justificate. Fenomenele privind
mobilitățile s-au accentuat în ultimii 60 de ani, chiar și
atunci când fenomenul nu se chema așa.
Până atunci oamenii din mediul rural își decideau
existența în legătură directă cu pământul pe care îl aveau
în proprietatea familiei sau a obștii din care făceau parte:
teren arabil (intravilan și extravilan), pajiști (pășuni,
fânețe), păduri. Ferma țărănască era aproape total
dependentă de procesele regenerative sub acțiunea directă
sau indirectă a radiației solare. Doar câteva categorii de
materiale nonstrategice erau accesibile: nisip, calcar
pentru var, piatră pentru construcții.
Copiii mergeau la școală de la șapte ani, ajungeau
sa facă șapte clase și căpătau suficiente cunoștințe ca se
se descurce pe parcursul vieții active (15 – 55 de ani).
În prezent sistemul educativ preia copilul,
chipurile, pentru a-l pregăti să facă față exigențelor și
cerințelor vieții. De la 3 ani la grădiniță, apoi de la 6 ani
la școală primară, de la 11 ani școala gimnazială și apoi
la liceu (din care primii 2 ani fac parte din învățământul
obligatoriu) până la 19 ani.
La absolvirea liceului se presupune că absolventul
este pregătit pentru muncă și viață și are porțile deschise
pentru o carieră de succes. Greșit!
După ce ce aruncă în aer toca de absolvire (un
simbol medieval al nivelului superior de educație la care
au ajuns) tinerii fac primul drum la Agenția de șomaj, de
unde primesc o indemnizație care le va îndulci șocul
adaptării la viața reală.
O parte dintre absolvenți merg la universitate,
prelungind astfel durata școlii, dar fără a spera la un nivel
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de pregătire corespunzător exigențelor vieții.
Inevitabil, urmează o succesiune de stări frustrante
și apoi se adoptă soluții ”de avarie”, viața își cere dreptul
la manifestare: apare familia tânără, apoi copiii cu griji și
cheltuieli din ce în ce mai mari.
Ce este de făcut?!?
Ne-am confruntat cu o replică deosebit de
spumoasă: ”Du-te-n sat! Întreabă, află! Mergi acasă, faci
cum știi (poți)!”
Consilierea este absolut necesară a tinerilor pentru
a-i ajuta să-și planifice viața. În 2010 am vizitat
Universitatea Sussex din Marea Britanie și ne-a frapat că,
între primele clădiri din campus, am văzut un astfel de
centru.
7.1. Noi pentru noi
A te pregăti în școală pentru plecare la muncă în
străinătate este o mare greșeală. Ne-am născut pe aceste
locuri și trebuie să ne croim viața tot aici!
Scenariul pe care îl propunem este foarte sever.
Trebuie să conștientizăm faptul că nu avem structura
culturală pentru rolul de muncitori. De asemenea, nu toți
putem să facem performanță în viață. Cu alte cuvinte,
aspirațiile noastre trebuie să se adapteze pentru evoluții
incrementale (creșterea aspirațiilor profesionale de la
părinți la copii) suportabile de organism: ca intensitate și
durată a efortului fizic și intelectual, ca presiune psihică
și emoțională, ca mediu cultural confortabil.
Pregătirea pentru viață trebuie să fie o preocupare
personală. Consultanții și consilierii nu ne dau sfaturi ci
ne informează asupra consecințelor și riscurile diferitelor
variante și soluții la care ne gândim fiecare dintre noi.
Pentru noi trebuie să ne gândim la ce ne dorim de
la viață și să ne pregătim pentru aceasta. Pentru noi
trebuie să învățăm, să ne manifestăm curiozitatea, să
căutăm prin sursele de informare tot ce se poate ști despre
activitățile din gospodărie și din câmp. Este adevărat că a
apărut sistemul cloud computing accesibil pentru cei
tineri în care aflăm răspunsuri la orice întrebare. Dar,
internetul este plin de lucruri bune și de bazaconii. Cum
vom discerne între ce e bun și ce e rău pe internet?!?
Degeaba dispunem de cele mai performante SMART-uri,
tablete, laptop-uri. Ceea ce ne trebuie este CULTURA
GENERALĂ care ne permite să discernem ce e bun, dar
și să diseminăm poveștile noastre de succes, într-o nouă
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formă de solidaritate, cea virtuală.
O altă virtute care trebuie cultivată prin consiliere
este ASUMAREA. Este cel mai dificil lucru de obținut
de la viață pentru că activează o serie de elemente de
comportament care privesc demnitatea umană, curajul,
decizia în structuri de responsabilitate și solidaritate.
Dorim să semnalăm că la vârsta de 16 – 18 ani se
manifestă una din cele mai importante revelații ale
personalității umane. Atunci, fiecare din noi află care ne
este menirea în viață, care este rostul nostru și ce misiune
ne-a rezervat destinul.
Atunci descoperim realitatea oului: dacă oul se
sparge din exterior, înseamnă moarte pentru ceea ce
conține. Dacă oul se sparge din interior, înseamnă că se
naște o nouă viață.
În urma revelației descrisă mai sus vom descoperi
că devine mai puțin important pentru noi dacă primim
informații și îndemnuri din exterior. Se aprinde în sufletul
nostru motorul interior de căutări, de neastâmpăr
intelectual și cultural. Acela este motorul care ne va
conduce viața.
Cei care vor gospodări mai bine acest motor vor
avea satisfacția unei vieți pline și sentimentul datoriei
împlinte. Ei vor putea formula un ideal, un vis propriu și
vor munci pentru el. Ceilalți, care nu se vor regăsi la
timp, vor fi nevoiți să muncească pentru idealul și visul
altora. Conștientizarea acestei diferențieri este cea mai
mare aspirație și realizare a sistemului educațional.
Desigur, în limitele unui realism care poartă
amprenta tehnologiilor informatice, putem spera că aceste
idei nu sunt utopii, ci reflectă ceva din neliniștile
persnalității fiecăruia dintre noi.
Există aspecte mai puțin bune care preocupă și
afectează în egală măsură pe tinerii de azi.
- lipsa de atenție la lecții: acest fenomen are două
categorii de cauze. Una din cauze se găsește în
”tehnicizarea” educației. Aceasta se concentrează cu
precădere pe transferul de cunoștințe și mai puțin
componentele afective și de atitudine. Din acest motiv
acest flux de cunoștințe (care și așa creează o presiune
psihică la asimilare) ridică un perete în planul
percepției și dispersează atenția. O altă cauză provine
din tehnologia informației. Operarea pe calculator și
pe telefoanele mobile se face din ce în ce mai puțin cu
texte și apelează la figuri sugestive (icon-uri). Acestea
solicită schimbul de cunoștințe pe bază de imagine, și
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nu pe sunet (care este și suportul gândului). Imaginile
pentru comenzi au și un limbaj de origine engleză din
engleza americană) care corespunde traducerii
obișnuite și s-a impus ca atare (a printa, a pasta, a
cancela etc.). În aceste condiții nu există un schimb de
replici în convorbirile de grup despre provocările
funcționale ale IT, pentru că nimeni nu mai consideră
necesar să le exprime. În plus, această iconizare a
comenzilor creează un mod de lucru foarte rapid care
nu mai permite formulare și schimb de idei. Este
afectat chiar mecanismul de formulare a gândurilor.
- lipsa cunoașterii efective: acest fenomen se manifestă
la nivel individual și este amplificat la nivel de grup.
De vină este modul de întocmire a programei și a
manualelor, dar și metoda de predare. Tânărul nu
găsește în cunoștințele pe care trebuie să le proceseze
un corespondent cu lumea reală. De exemplu, obiectul
Fizică se ocupă de descrierea fenomenelor fizice din
lumea înconjurătoare exprimate prin ecuații obținue în
condiții ideale (liniaritate, ipoteze simplificatoare). În
manuale nu există nici un fel de explicații despre cum
se asociază aceste ecuații, cu procesele reale, iar
tinerii au mai puțin timp să le caute deoarece se
confruntă cu alt fenomen, mai grav: este vorba despre
sistemul de notare. În general, activitatea la clasă este
orientată spre obținerea unei note (bune, sau de
trecere) la un examen. Această notă exprima raportul
între ceea ce a reținut și cee ce i s-a dat de învățat.
Elevul se concentrază pe acest obiectiv și manevrează
cunoașterea numai pe acest făgaș. Or, scopul final al
învățării este pregătirea pentru viață, dobândirea unei
culturi generale, dobândirea unor competențe și acest
lucru este departe de intențiile sistemului. Trebuie să
recunoaștem că elevii de azi posedă mai multe
cunoștințe decât elevii de acum 50 de ani, dar îi
dezavantajează modul în care fac dovada cunoașterii.
Un al treilea fenomen grav derivă tot din sitemul de
notare. În viața activă absolventul va ocupa două
categorii de posturi: o categorie o formează posturile
rutiniere, care constau în activități repetitive,
aproximativ identice (servicii publice). Pentru astfel
de posturi forma de examen este de tip grilă: întrebări
cu variante de răspuns care fac dovada asimilării
cunoștințelor, înțelegerii particularităților, educarea
atenției, atitudinea deschisă. O altă categorie de
posturi este cea care implică aptitudini creative:
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învățământ, cercetare, administrarea afacerilor
(antreprenoriat) etc. De această dată forma de
examinare este de forma exercițiilor și problemelor de
rezolvat sau a proiectelor mici (metoda POPBL
elaborată de Universitatea Aalborg din Danemarca1).
Eseul nu este o formă de verificare a cunoștințelor, ci
o formă de măsurarea a atitudinii față de cunoștințe și
de valoarea lor. Eseul poate reprezenta ”cel mai mare
divizor comun”, adică modul de compatibilizare între
cele două forme de examinare care dezvoltă coeziune,
solidarite, împărtășirea unor emoții.
- în final, poate cel mai grav pericol care pune în pericol
rostul educației în viața oamenilor este DIPLOMA. A
devenit o practică curentă la noi colecționarea de
diplome. Ea a degenerat mai ales din formarea
profesională continuă, care, în prima instanță de
condus la o ”risipă” de calificări de urmat de
persoanele disponibilizate ca urmare a restructurării
economiei. Specialiștii de modă veche nu au avut
exercițiul adaptării în orice meserie deoarece nu se
știe ce posturi le rezervă viitorul. În afară de faptul că
a devenit un suport comercial profitabil pentru
anumite medii, diplomele potrivite constituie un
criteriu minimal pentru ocuparea unor posturi în
sectorul public. Există calificări acceptabile la
concursul de angajare care nu au nimic comun cu
specificul postului pe care îl vor ocupa candidații.
Aceasta conduce la un maraton al calificărilor. În
schimb, în țările occidentale aceste diplome nu au nici
o relevanță și cei care acced la posturi pretențioase
trebuie să urmeze cursuri în țările de adopție.
7.2. Forța comunității (populația de vârstă activă)
O comunitate puternică este formată din multe
familii de gospodari. Ei au copii care vor deveni, la
rândul lor, gospodari (și gospodine). Pentru aceasta
părinții trebuie să se ocupe de educația copiilor și să
opteze pentru tot ce e mai bun pentru ei.
Dorim ca și generația de mâine a comunității să fie
la fel de puternică. Nu e ușor. Lucrurile se schimbă rapid
și tentațiile ne invadează. Ce e de făcut?!? Nu există
soluții, nu există formule de succes.
1

* * *, 2004, The Aaalborg PBL model, ed. Anette Kolmos,
Flemming K. Fink, Lone Krogh, Aalborg University Press,
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Dar există o forță a comunității, o coeziune care
poate exercita un control asupra situației. Gospodarii
comunității, în special dintre cei care sunt lideri, pot
decide cum e mai bine pentru comunitate, pentru a
împiedica destrămarea ei.
Din parcurgerea satelor de munte și inventarierea
problemelor cu care se confruntă am constatat că există
elementele necesare pentru a se consolida forța
comunității, dar mediul în care se manifestă aceste
elemente este foarte complex și generator de confuzii.
Forța comunității este determinată de câteva
elamente fundamentale:
- coeziunea comunității: raportul dintre interesul
național și interesul public are o interval foarte larg de
manifestare. Dacă interesul personal este mai puternic,
atunci gospodăriile arată bine, dar partea publică arată
deplorabil. Dacă interesul public este mai puternic,
atunci comunitatea are mai multă forță de manifestare.
Apare un fenomen de polarizare: aspectele publice pot
influența mult aspectele private, dar aspectele private
pot submina aspectele publice. Aceasta se datorează
faptului că multe probleme care privesc în egală
măsură pe oameni și comunitatea rămân într-o zona de
confuzie de competențe. De aici apar multe frustrări și
tensiuni.
Problema poate fi abordată și în planul percepțiilor.
Dacă gospodarul simte că interesele lui sunt apărate în
cadrul comunității, atunci și el va contribui la bunul mers
al treburilor publice. Invers, dacă gospodarul percepe
agresiune din partea comunității (prin instituțiile publice),
el se va retrage într-o carapace și se va ocupa strict de
problemele personale, ba chiar se va îndârji să se sustragă
de la toate obligațiile publice (și să evazioneze).
- raportul dintre reprezentare și participare. Există un
înteg arsenal legislativ care reglementează modul de
reprezentare și mecanismele lui: alegeri, funcțiile
administrației publice, intituțiile, organigramele,
calificarea personalului, tipurile de servicii furnizate
prin aceste instituții, modul de furnizare, relațiile de
comunicare, impactul social, economic și ecologic etc.
Transparența în decizii și funcționare este cel mai
important și mai relevant instrument de apreciere.
Desigur, este o zonă foarte sensibilă și se ajunge ușor
la tensiuni, dacă liderii care emană din acest proces au
capacitatea profesională și operațională să facă să se
atenueze aceste tensiuni înainte de a produce atitudini

92

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
și manifestări. În altă ordine de idei, este fundamental
ca membrii comunității să simtă că instituțiile publice
funcționează în interesul și în favoarea lor. Și aici se
identifică o serie de aspecte relevante: birocrația,
bazele de date și accesul la ele, comunicarea,
organizarea unor dezbateri publice pe teme de interes
obștesc etc.
- valorile comunității: dacă la nivelul comunității se
însumează prețuirea pentru muncă, pentru răsplată,
viață cumpătată, valorile culturale, trecutul asumat, un
viitor în care predomină solidaritatea, atunci fiecare
familie își poate construi un viitor predictibil și plin de
speranță. Invers, dacă sunt tolerate încălcarea
proprietății, furtul de bunuri, distrugrea simbolurilor
satului (monumentul eroilor, crucile din cimitir),
limbajul trivial, o viață publică tensionată, învrăjbirea,
viața satului nu poate fi una armonioasă și cei de la
care se așteaptă construirea valorilor umane se vor
simți marginalizați și vor fi constrânși să plece în
locuri în care speră că vor fi apreciați mai mult.
- un număr critic de persoane de vârstă activă
reprezintă un prag pe care oamenii nu l-au sesizat
decât recent, când au constatat că prin plecarea
persoanelor ”în putere” la muncă în străinătate se
accentuază deficitul de aport fizic și intelectual la
fundația comunității. Este adevărat, că, prin trimiterea
de bani acasă, cei rămași în familie pot dezvolta un
plan de investiții pentru consolidarea gospodăriei. Dar
viața comunității are de suferit foarte mult, prin
înstrăinarea culturală. Viața comunității continuă cu
bune și rele.
O bună parte din evenimentele din familie nu pot fi
planificate în luna august (”luna stranierilor”) și cei
plecați nu mai pot fi martori ai evenimentelor de peste an
care aduc emoții, nostalgii, durere față de cei plecați din
astă lume, bucuria primăverii sau ruginiul toamnei.
Forța comunității se vede atunci când au loc
evenimente de referință în comunitate și oamenii se
adună la biserică, la cimitir, în centrul satului, la căminul
cultural și trăiesc din plin simbolistica evenimentelor:
sărbători religioase, sărbătoarea primăverii (adunatul
oilor), sărbătorile toamnei (răvășitul, ziua recoltei), ziua
satului, fiii satului, ziua eroilor.
Forța comunității nu se vede, dar se simte atunci
când se iau hotărâri importante, când se pun în practică
proiecte care schimbă în mod vizibil viața oamenilor.
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7.3. Obligații materiale
La munte, de obicei, o persoană aparține unei
familii (unei gospodării) și aparține unui sat (unei
comunități). Conform figurii 1 (capitolul 4), în prima
parte a vieții primești, iar în adoua parte, restitui.
Există o parte vizibilă, care se constituie în averea
familiei. Ea nu se ia pe lumea cealaltă, dar se transmite ca
moștenire de la o generație la alta.
Moștenirea materială cuprinde totalitatea bunurilor
mobile și imobile ale unei familii cu anumite atribute
funcționale: locuire, adăpost, separator de spații, unelte,
scule, îmbrăcăminte, decorațiuni, veselă, unelte,
acareturi, simboluri, souveniruri, cărți, terenuri, mijloace
de transport, animale, păsări, livezi, vii, iazuri,
echipamente tehnologice artizanale sau casnice.
Această avere are și atribute de depreciere în timp:
uzură,
degradare,
biodegradare,
dezmembrare,
contaminare, sacrificare, mortalitate, incendiu, deformare.
Ele se cer sortate, reparate, înlocuite, aruncate, prelucrate,
consumate, reconstruite, recondiționate, spălate, curățate,
decontaminate, conservate etc.
De la o generația la alta averea moștenită se cere
îmbogățită și regenerată. Desigur, fiecare familie tânără
își gândește și își pune în practică propria viziune și
acționează ca atare pentru spațiul de locuit pe care îl
completează cu bunuri de decor sau funcționale și utile
pentru viața de toate zilele și, separat, de sărbători.
Amprenta personală o aduce gospodarul pentru casă și
acareturi și gospodina pentru partea interioară.
Totuși, în această linie personalizată de fiecare
generație, se disting elementele de continuitate, care dau
amprenta familiei și a succesiunii generațiilor. În acest
sens am considerat necesar să evidențiem anumite
obligații pe care le are fiecare generație în familie, față de
înaintași și față de urmași.
Desigur, sunt necesare resurse mateiale și
financiare pentru un proiect complet. Putem spune că
generațiile anterioare au avut proiecte de viață pentru a
constitui și dezvolta averea din ce au primit de la părinți,
apoi și-au adus aportul pentru mărirea ei și se pregătesc
să o lase copiilor. Proiectul de viață prevede construirea
unei case, dotarea ei funcțională și estetică, primenirea
permanentă a interiorului și exteriorului, sporirea
acareturilor pentru a crea condiții favorabile creșterii
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animalelor și asigurării hranei acestora.
La toate acestea se ”înhamă” un tânăr când bate la
”porțile vieții”.
A fost un moment când regimul comunist a dorit să
proclame proprietatea comună în defavoarea proprietății
private (personale). A fost un val de deposedări de bunuri
și terenuri pe criterii de chiaburie. Ultima reacție a
persoanelor de vârstă activă care au rezistat unei astfel de
presiuni (ea s-a manifestat și în zona de munte) a fost de ași sfătui copiii să meargă la școală și să caute locuri de
muncă în industria urbană pentru că viața în mediul rural le
este periclitată. Ca urmare, școala a devenit o trambulină
de migrare a forței de muncă de la țară la oraș. Acolo au
găsit un nivel de locurire care avea rolul să creeze oarecare
confort, dar le-a schimbat și modul de viață.
În prezent nu mai există un asemenea risc și viața
familiei din așezările montane ar trebui să revină la
făgașul tradițional. Aceasta creează obligații generației
tinere să-și gândească un viitor sigur și stabil în
coordonatele rurale, unde să își aducă aportul prin
punerea în aplicare a cunoștințelor învățate a școală.
Aici și acum trebuie luate decizii de o mare
gravitate pentru fiecare tânăr. Pleacă sau rămâne?!?
7.4. Obligații emoționale
Dincolo de aspectele materiale există și fire
nevăzute care leagă membriii unei familii sau ale unei
comunități.
Dependența mamă – fiu se transformă în
afectivitate, apoi devinde dragoste. Educația se manifestă
în paralel și copilul ia contact cu cultura, cu valorile, află
limitele acțiunilor sale în raport cu alți semeni. De la mamă
învață copilul ce e bine și ce e rău, ce e permis și ce nu este
permis. De la mamă învață primele repere despre ce este
important și ce nu este important. De la mamă învață ce
sunt gusturile estetice și cum trebuie să se îmbrace când
iese din curte: la școală, în vizită, la plimbare, la un
eveniment. De la mamă învață primele repere despre
eleganță. Mai târziu mama își ia parteneri să crească
nivelul de educație al copilului: educatoarea, învățătoarea,
dirigintele, profesorii ... treptat, rolul mamei se
estompează. Ea se bucură de rezultatele fiului și rămâne
elementul de referință pentru stabilitatea valorilor.
La vremea maturității sensul schimbului emoțional
se schimbă. Este momentul ca fiul/fiica să mulțumească
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părinților. Personalitatea lor e stabilă, comportarea
ireproșabilă, șira spinării este dreaptă... Ce vis frumos!
Cândva acest mecanism era foarte strict.
Reacția emoțională la contactul cu lumea rurală
montană are o formă de trăire deosebită, admirație,
nostalgie.
Aici și acum trebuie luate decizii de o mare
gravitate pentru fiecare tânăr. Pleacă sau rămâne?!?
7.5. Viziune, previziune, acțiune
Este un exemplu foarte relevant în Biblie: Iisus
Christos a stat de vorbă cu cărturarii în templu 3 zile și a
avut revelația asupra a ceea ce se așteaptă de la el și care
este rolul lui pe această lume. La fel, la vârsta liceului,
fiecare tânăr trebuie să se oprească o clipă să-și analizeze
viața, ce a acumulat până atunci, cu ce s-a născut și ce a
aflat de la lume, apoi să-și facă un plan și să acționeze
astfel încât să-și împlinească destinul.
Fiecare din noi avem un destin, un rol pe această
lume. Acest destin trebuie să se împlinească în locul în
care s-a născut fiecare. Fiii comunității pleacă în lume ca
să se desăvârșească. Apoi se întorc pentru a contribui la
forța comunității din care provin. Se va consolida
conștiința apartenenței la comunitate și vor aduce
contribuția așteptată la perpetuarea acesteia în forță. Se
va contribui la sustenabilitatea și durabilitatea sa.
Desigur, există excepții. Unii copii manifestă
calități native și capacități intelectuale și fizice deosebite
și destinul lor este să se pună în slujba semenilor. Acești
tineri merg pe un drum special ca să-și împlinească
destinul. Dar, numărul lor este foarte redus. Nu ne este
dat fiecăruia dintre noi să schimbăm sau să salvăm
lumea. Noi, grosul populației, care avem o existență mai
comună, este contraproductiv să ne croim o viață bazată
pe ambiții pe care nu le putem duce. Riscăm să avem o
existență modestă, singulară, lipsită de orizont care va
produce o acumulare de frustrări și tensiuni. Vom trece
prin această lume într-un peisaj social șters, anonim.
Toate acestea le vom analiza și le vom decide după
ce vom înțelege revelația oului: dacă se sparge din
interior, generează viață (pui); dacă se sparge din
exterior, generează moarte (omletă).
Din acest moment putem declanșa în noi
mecanisme motivaționale care ne vor propulsa și ne vor
ajuta să străpungem zidurile de rezistență și ne vom putea
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construi o existență așa cum ne dorim.
Nimeni, absolut nimeni nu poate și nu trebuie să
hotărască în locul nostru!
Repetăm: dacă nu ne facem propriul ideal și nu ne
luptăm pentru el, ne vor pune alții să muncim la idealul
lor. Merită?!?
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Capitolul 8

Sindromul vibrației
valorilor strămoșești

8.1. Manifest pentru repopulare
Sindromul vibrației valorilor strămoșești este cel
mai profund și cel mai spectaculos atribut al personalității
umane și pentru locuitorii de la munte are cele mai
complexe conexiuni. Ca localizare el se situează la limita
de interferență între psihologie și sociologie, dar are ecouri
în tot organismul individual (fiziologic și decizional) și
proximitatea socială (solidaritate și apartenență).
Sindromul vibrației valorilor strămoșești este
fundația de construire a personalității. Dacă această
fundație este solidă, avem mai multe șanse de împlinire
în realizarea scopului pentru care ne-am născut. Dacă
fundația are fisuri sau este mișcătoare, ea generează un
comportament ezitant, labil, o lipsă de orizont și, în final,
o ratare a vieții.
Desigur, toate aceste particularități sunt subiective
și numai un suflet sensibil și inițiat le poate sesiza și trăi.
Comunitățile montane suferă de un sindrom acut
de ”hemoragie umană”. S-a format o ”viitură” de plecări
la muncă în străinătate, iar satele au rămas tot mai pustii.
Dacă lucrurile continuă, vom asista la un fenomen ca în
Indochina, acolo unde vegetația a invadat și a acoperit
temple uriașe care, cu ceva ani în urmă, găzduiau
manifestări spirituale deosebite cu participare numeroasă.
De aceea lansăm un mesaj, un îndemn pentru
repopulare. Aducem argumente, exprimăm necesități,
evidențiem oportunități. Unele lucruri sunt deja știute,
altele sunt vorbite, altele sunt speculate.
Neagu Djuvara evidenția faptul că prezentul este o
linie care se deplasează continuu pe axa timpului lăsând
în urmă un trecut cu amintiri, trăiri și experienţe, urme
din ce în ce mai estompate și întâmpinând viitorul care
apare brusc dintr-o ceață permanentă.
Vorbim despre urme arheologice care marchează
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faptele strămoșilor, dar în istorie apar o serie de
discontinuități care ne fac să credem că nu noi suntem
urmașii acelor generații și civilizații înfloritoare, ci
rezultatul unor valuri de popoare migratoare care au găsit
locurile libere, părăsite de cei în drept. Ne îndeamnă să
credem astfel lipsa dovezilor de continuitate, dar, mai
ales, elementele de incompatibilitate antropologică între
”noi” și ”ei”.
8.1.1. Rădăcini
Da, rădăcinile sunt cele care ne leagă de acest
pământ. Se spune că viața emoțională este parcursă pe un
sfert până la vârsta de 3 ani și pe jumătate până la vârsta
de 10 ani. Dacă e așa, rezultă că în acest spațiu-timp se
formează și se întăresc conexiunile cu meleagurile.
Dorim să dezvoltăm într-un mod propriu acest termen.
Meleagurile sunt locuri, regiuni, ținuturi în care se află
comunități umane și atunci când ajungi să interacționezi
cu ele, să pleci de la premisa unor conexiuni puternice
între om și loc. Spui ”meleag” atunci când aduci ca
martor la o dezbatere despre un spațiu strămoșii și
moștenirea de la ei.
În zona montană vorbim despre meleaguri în
zonele locuite și lucrate de oameni. Am avut odată o
discuție la una din comune care avea aproximativ
jumatate din suprafață acoperită de păduri proprietate de
stat, gestionate de ocolul silvic. Primarul a susținut că
acolo ”ei nu au treabă. Acolo este ... silvicu´ (sic!)”. Deci
acolo nu erau ”meleaguri”.
Dacă trăirile emoționale se manifestă intens în
primii 10 ani, atunci rolul educației este unul special.
Construirea celor ”șapte ani de acasă” revine mamei. Este
un motiv serios și special ca mama să urmeze niște forme
training şi de transfer de cunoștințe în domeniu pentru a
face față unor exigențe și provocări de dată mai recentă.
După ce se rezolvă dependența fizică mamă – fiu, apare
interacțiunea copil – mediu, începe cunoașterea. Aceasta
este însoțită obligatoriu de emoții: contactul și
interacțiunea cu organele de simț, explorarea limitelor
senzoriale, conștientizarea pericolelor, educarea atenției
etc. De undeva din interior începe să se manifeste
sensibilitatea la armonie, la capacitatea de menținere între
niște limite a semnalelor din mediu către organism prin
organele de simț. Memoria începe să acumuleze aceste
experiențe de cunoaștere și să regleze diferite manifestări
și comportamente.
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Din relația mamă – fiu în planul comunicării se
definesc pericolele și fiul recunoaște că autoritatea mamei
asupra comportamentului lui este una favorabilă și, ca
atare, reacționează în sensul acceptării restricției chiar
dacă se manifestă destul de puternic și curiozitatea.
Memoria prelucrează în continuare aceste
informații și începe să furnizeze secvențe de manifestare
ierarhizate după frecvența interacțiunilor și construiește
comportamentul.
În această perioadă se manifestă și se dezvoltă
selectiv relații afective cu ambii părinți, cu frați și surori,
cu bunici, cu alte persoane care apar frecvent în spațiul
lor de cunoaștere și de acțiune.
Interacțiunile cu comunitatea începe să capete
consistență prin frecventarea grădiniței și apoi a școlii,
prin participarea alături de părinți la o serie de întruniri
mondene unde vin și alte mămici (și tătici) cu copiii lor.
Încep acțiuni de cunoaștere reciprocă, de evaluare a
jucăriilor proprii și ale celorlalți, dorința de a avea ce nu
au. Încep lămuririle cu privire la proprietate, promisiunile
că vor avea și ei jucăriile celorlalți, lămuririle de a pune
în valoare jucăriile proprii.
Înțelegerea sensului existenței și manifestării în
grupuri de copii sau mixte (copii – adulți) conduc la
creșterea complexității relațiilor cu mediul înconjurător
social. Mediul înconjurător natural, la rândul său,
acționează prin temperatură, presiune, precipitații. Sunt
conștientizate restricții tot mai complexe dar și atitudini
în care se dezvoltă vigilența, spiritul de observație,
anticiparea, predictibilitatea etc. Astfel, începe să se
manifeste și să se dezvolte inteligența.
Am parcurs în mod sumar această succesiune de
etape pentru a pune în evidență perioada în care se
manifestă, se conștientizează și se acumulează trăiri,
experiențe, amintiri; mai ales amintiri. Ele lasă urme
puternice în memorie, dar și în comportament.
Fizicienii ar putea dezvolta o teorie despre unde și
vibrații ca suport de manifestare psiho-motorie cu
asocieri în comportament. Dacă este vorba despre vibrații
în sensul manifestării ciclice și ecouri în comportament,
treptat, putem identifica și urmări diferite componente
care capătă relevanță din ce în ce mai mare pentru
comportament și definirea personalității, a caracterului, a
puterii de decizie, a capacității de a lua decizii, a
capacității de mobilizare sub acțiunea intereselor și a
motivațiilor.
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Caracterul de ciclicitate este dat de faptul că există
un decalaj între informare – conștientizare, pe de o parte,
și acțiune volitivă, pe de altă parte. Practic, se manifestă
alternativ o etapă de acumulare prin cunoaștere, urmată
de o parte de consum prin acțiune. Lipsa voinței de
acțiune, determină defazarea acțiunii și acumularea de
tensiuni, care conduce la crize (deficit de soluții).
Dacă vorbim despre ciclicitate, atunci să observăm
că i se poate asocia o frecvență. De aici drumul este scurt
pentru a interpreta fenomenul ca o vibrație. Astfel de
vibrații se regăsesc în comportamentul individual sau de
grup. De obicei, ele au sursă externă de acționare, sunt
consumatoare de energie, rezerva de energie se reface
mai greu și, în timp, apare o rutină, plictiseală, detașare
etc. A devenit o obișnuină în prezent ca persoanele care
nu își iubesc locul de muncă, să exclame duminica seara:
”iar vine ziua de luni!”.
Există, însă, o categorie de vibrații care își au sursă
internă de acțiune, au un alt mecanism de încărcare și
care se manifestă pe o altă configurație suport. Am
identificat patru grupe de astfel de vibrații: a rațiunii, a
spiritului, a sufletului, a valorilor
Probabil, există mai multe, dar ele nu și-au dovedit
relevanța pentru acest subiect.
Vibrația rațiunii
Acest tip se manifestă ca rezultat al educației, al
componentelor sale formativă și informativă. La început
se formează și se dezvoltă un bagaj de cunoștințe pe o
dimensiune cantitativă, apoi intervin procese de
prelucrare, combinare, rafinare, sublimare care au ca
efect formarea unei culturi.
Această cultură are o configurație de mozaic în
care predomină fie componente științifice, fie
componente socio - umane. La un moment dat, pe scala
acumulare - prelucrare apare revelația scopului punerii în
valoare a acestei culturi. Din acel moment, intervine o
componentă de creativitate, dar și o componentă de
personalizare motivațională, care amplifică impactul
deciziilor și acțiunilor.
Procesul decizional, bazat pe vibrația rațiunii
generează competiție, competitivitate și, în final,
schimbare și progres.
Vibrația sufletului
Vibrația sufletului
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dezvoltării emoționale care se bazează pe relații afective
și evoluează pe componente de agresiune și/sau de
solidaritate. Pe vibrația sufletului se grefează concepte și
noțiuni de bine și de rău, de benefic și malefic, de invidie,
ură, alături de compasiune.
Tot pe vibrația sufletului se grefează componentele
de lidership, de following, încredere. Poate, cea mai
relevantă componentă mulată de vibrația sufletului este
nostalgia (amintiri, retrăirea unui trecut luminos, dorința
de reînviere a trecutului). De aici rezultă tradiționalul,
conservatorismul, ezitarea etc.
Procesul decizional, bazat (și) pe vibrația sufletului
are șanse mai mari să genereze sustenabilitate.
Vibrația spiritului
Aici intervine elementul supranatural sau
elementul natural copleșitor. Religia și educația religioasă
au rolul cel mai important. Chiar și ateii reacționează și
au o anumită emoție care ocupă acest spațiu vibrațional.
Relația cu factorul divin are la început o
componentă majoră de cunoaștere și de educație, care se
deplasează în timp la o manifestare ritualică de
concentrare și de meditație în care se mobilizează
energiile interioare pentru anumite trăiri și stări de
meditație. În combinare cu componenta emoțională,
rezultă un nivel superior de performață cu o finalitate
care înlocuiește cu succes averile materiale.
Elementul natural copleșitor se asociază atât cu
manifestări foarte violente ale naturii, la care nu se
găsește o explicație științifică din care să se genereze un
plan de acțiune pentru evitare sau diminuare a impactului.
Dar, tot în această vibrație se poate studia trăirea
spirituală artistică și trăirea spirituală rezultată din
armoniile simțurilor. De asemenea, combinația dintre ele
amplifică aceste manifestări.
Trăirile spirituale reprezintă o formă deosebită de
generare a stării de bine și de armonie cu natura și cu
energiile cosmice. Rezultatul sublim îl constituie o stare
muzicală care concentrează sentimente și descătușează
atitudini deosebit de umane față de sine, față de semeni,
față de natura înconjurătoare.
Vibrația spiritului creează o undă prin care se
antrenează atitudini persuasive, insistente și chiar
agresive de a impune anumite frecvențe pentru semeni.
Istoria abundă de conflicte între civilizații pe suportul
contradicțiilor religioase.
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Vibrația telurică
Vibrația telurică este singura care vine din exterior.
Ea se asociază în mod fericit cu gravitația și formează
colivia de stabilitate și de captivitate terestră (până s-a
putut realiza zborul).
Despre undele telurice1 se vorbește în metafizică.
În acest context dorim să evidențiem faptul că există o
legături între fiecare om și configurația terestră a locul
unde crește. Este vorba de configurția geologică,
compoziția apei, distribuția microelementelor și a
oligoelementelor. În plan fizico-chimic este vorba de o
configurare a echilibrelor osmotice. Prin distribuția
spectrală a undelor telurice specifice fiecărui loc, se
personalizează profilul psiho-social.
Vibrația valorilor
Cea mai importantă componentă a finalității
acțiunilor noastre. Ea ne definește personalitatea în
complexul ei.
Valorile reprezintă forma cea mai rafinată a
culturii. Ele produc efecte în plan comportamental
individual și social, creează convingeri, formează
suportul determinării și tenacității, reglează procesul
decizional, reglează atitudinile și creează premise pentru
acțiune.
Dintre toate vibrațiile descrise, aceasta este cea mai
sensbilă și mai vulnerabilă, deoarece solicită anumite
condiții exterioare de manifestare.
Pe plan global se manifestă un mozaic foarte divers
al peisajelor vibraționale care definesc valorile.
Am folosit noțiunea de ”sindrom” deoarece
manifestarea descrisă de cele patru vibrații (plus telurice),
sau de combinațiile lor, este atât de subtilă încât, oricât iam găsi explicații și forme de definire, întotdeauna rămân
aspecte subtile, neevidențiate decât cu instrumente
sofisticate, rămân taine nedeslușite și o anumită rezistență
la descoperire.
Acest lucru generează ispita unor speculații și
dezvoltarea unor pseudoteorii construite pe vârful de
sprijin a unui cub de sticlă. În același timp, există
”insule” ale cunoașterii care se manifestă și se apreciază
1

http://www.formula-as.ro/2003/557/forma-maxima-19/formamaxima-3944-print
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ca atare. Este nevoie de o anumită inițiere, care
încurajează ”ochiul interior” să descopere și să explice
anumite stări personale și să le pună în valoare prin
dezvoltarea personală.
Sindromul vibrației valorilor strămoșești (svvs)
este o combinație fericită a celor patru tipuri de vibrații.
Ea se manifestă la toate persoanele cu diferite intensități.
Efectul se evidențiază în plan comportamental, dar nu de
la început (și de aceea creează polemici), ci din etapa de
frustrare a ciclului de proiect, atunci când se face
compararea în primul ciclu premise – acțiune – impact. În
acel moment pe plan individual se face o analiză între
rezultatul obținut și așteptările legate de participarea la
proiect și se decide continuarea sau ieșirea din acesta.
8.1.2. O singură viață
Fiecare individ, de la naștere până la moarte
parcurge mai multe etape, care se succed după un
mecanism foarte predictibil care dă iluzia unei ... veșnicii.
În realitate, fiecare etapă este ireversibilă și parcurgerea
ei implică acțiune în toate planurile care generează
vibrații de tipurile descrise mai sus.
Acțiunile se concretizează în educație, în formele
cele mai diverse: informare, formare, educație fizică,
tehnologică, cetățenească, civică, artistică, estetică,
ecologică.
Etapele cele mai generale sunt: copilăria,
adolescența, tinerețea, maturitatea, bătrânețea, senectutea.
Parcurgerea lor implică acțiune diferențiată în mai multe
planuri, la început pentru informare, apoi pentru formare,
dezvoltare personală, integrare socială, ierarhizare socială
și economică, conștientizare cetățenească și civică.
Da, avem o singură viață și trebuie să o trăim! O
vom trăi așa ”cum trebuie” (după tipare consacrate de
generațiile anterioare) prin confirmarea valorilor
strămoșești, dar aducând și un aport propriu, tributul
generației, la istoria familiei, comunității (cetății),
regiunii, națiunii.
Dacă într-o etapă ratăm a parte din acțiuni, poate,
viața ne va da o a doua șansă să le rezolvăm. Dar, cele
mai multe ținte ratate devin tare în etapele ulterioare care
marchează
personalitatea,
comportamentul
și
poziționarea socială.
Sindromul vibrației valorilor strămoșești scoate în
evidență o componentă de filogeneză care marchează o
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continuitate în succesiunea generațiilor. În partea cea mai
banală este firesc să atingi țintele generației care asigură
continuitatea. În schimb, este o mare nerealizare să nu
atingi aceste ținte. Se produc premisele unor
discontinuități ireversibile, cu riscul dispariției și
obligativitatea de integrare în alte sisteme de coordonate
frustrante, degradabile, greu acceptabile, forțate.
Sindromul
vibrației
valorilor
strămoșești
acționează motorul comportamental pentru persoană,
familie, comunitate, regiune, națiune. Inițial, aceasta este
un îndemn la acțiune în cadrul unui program destul de
bine definit. În final el devine o confirmare a încrederii, o
satisfacție a datoriei împlinite, o contribuție la ”marele
plan cosmic”, în care fiecare ”pixel” are individualitatea
sa.
Sindromul vibrației valorilor strămoșești se
manifestă cel mai vizibil la persoanele care pleacă
departe de casă pe perioade mari de timp. La expunere pe
termen lung se produce o succesiune de stări fiziologice
cu echilibru deplasat, care conduc la manifestări
surprinzătoare și aparent inexplicabile.
8.2. Îndemn pentru asumare
Când am formulat subiectul proiectului, am plecat
de la acest punct, de constatare a unui fenomen și de
asumare a lui.
Asumarea se manifestă în mai multe planuri:
- asumarea responsabilității este forma cea mai evidentă
și care generează atitudini, mai ales pe planul vertical,
al succesiunii generațiilor,
- asumarea căutării de resurse pentru acoperirea
nevoilor și pentru dezvoltare, favorizează pe cei care
doresc să plece, care doresc să justifice gestul lor,
- asumarea succesiunii pașilor de plecare temporară
(suportul mobilităților) fără a renunța la apartenența la
o familie sau comunitate,
- asumarea spirituală a continuității prin participarea la
anumite vârste, în mod voluntar la activități care
mențin vii tradițiile: participarea în formații de
dansuri, solist vocal, membru în grup vocal,
instrumentist, mersul cu uratul, implicare în programe
culturale și artistice,
- asumarea materială prin implicare la sporirea averii
familiei, comunității, regiunii, națiunii ca format fizic,
funcțional, utilitar,
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- asumarea apartenenței la o comunitate cu virtuțile,
calitățile și defectele personale. Participare la
constituirea indicatorilor colectivi ai comunității,
- asumarea reprezentării prin mandatul personal la
interacțiunea cu alte grupuri care provin din
comunități din alte zone geografice.
Aceste categorii de atitudini reprezintă cel mai
complex mod de manifestare a personalității umane. Este
păcat, totuși, că asumarea nu este numai rezultatul
atitudinii personale, ci și a unor factori externi: curent de
opinii, crizele dominării, discriminări de toate nuanțele,
cultura mediocrității (în sensul peiorativ al termenului),
invidia, traficul de influență, șantajul, lipsa unor variante
alternative, labilitatea.
Există o lipsă a culturii asumării. Ea se manifestă
prin:
- fuga de răspundere (lașitate, agorafobie);
- exces de modestie (cunoaștere de sine);
- necunoașterea profilului personal necesar asumării;
- deplasarea motivației asumării în planul profitabilității
personale;
- conștientizarea nivelului de incompetență (a ajunge
într-o poziție despre care descoperă că nu are calitățile
și capacitățile necesare).
- ambiția de a ocupa o poziție fără a cunoaște exigențele
acesteia (nu cunoaște norme elementare de
manifestare);
Pentru subiectul depopulării prin plecare la muncă
în străinătate constatăm că, la etapa (stadiul) la care se
manifestă acest fenomen în prezent, procesul tinde
afecteze în mod ireversibil comunitățile rurale. Este
vorba despre o bază insuficient de consolidată a culturii
conviețuirii, a culturii comunității.
Mai este evidentă și o labilitate socială. Valorile
montane s-au format și s-au consolidat în condițiile unui
mediu social captiv. Noțiunile de mobilitate erau
consacrate mersului cu oile de pe un munte pe altul sau la
făcut fânul, de asemenea în locuri mai depărtate. Dar,
aceste mobilități au creat o repetitivitate și o
predictibiltate marcate de evenimente devenite sărbători
ritualice: strânsul oilor (de Armindeni – 1 mai) și
răvășitul oilor (de ziua Crucii pe stil vechi). Plecatul mai
departe de teritoriul familiei și comunității era un
eveniment constrâns (de exemplu, plecarea Vitoriei Lipan
să-și caute soțul dispărut).
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8.2.1. Virtuțile originii
Dacă examinăm generațiile anterioare recente
constatăm că au intervenit influențe complexe
determinate de istoria regională:
- dezvoltarea României moderne cu instituții ale statului
reprezentative și consolidate;
- războaiele care au schimbat configurația demografică
locală;
- dezvoltarea învățământului și educației sistematizate;
- dezvoltarea tehnologică (schimbări în creșterea
productivității),
- detalierea conceptului de ocupare;
- apariția antreprenoriatului și a atitudinii comunității
față de acesta;
- interacțiunea dintre modelul de viață rural și urban;
- evoluții ale conceptelor de proprietate și de intervenție
care au creat confuzii de atitudine (în prezent
proprietatea nu e garantată, ci numai asigurată (a
generat atitudini confuze față de agresori și hoți)
Elementele pozitive care amprentează națiunea
română încă se manifestă în zona de munte, deși și aici
sunt puternic afectate:
- dragostea față de familie: părinți, frați, copii;
- dragostea față de localitate: este marcată de
solidaritate și competiții. Deseori, cele două
componente nu se manifestă în cele mai fericite
combinații.
- dragostea față de pământ: clădiri, teren, mod de viață
(acesta nu dă numai roade, ci asigură o vibrație
telurică, suport al relației dintre om și natură;
- dragostea față de țară (sentimentul patriotic).
Nevoia unui spațiu propriu național rămâne un
element destul de bizar pentru oamenii de la munte. În
istorie ne-a rămas exemplul luptelor lui Ștefan cel Mare
cu turcii în 1476. Vrâncenii l-au cunoscut pe marele
domn când a venit să le ceară ajutorul. Au venit , au
învins, au plecat. Domnul le-a dat acte să stăpânească
munții pe vecie. Cu aceste acte s-au prezentat vrâncenii,
într-un cortegiu legendar, în anii ´50 la comuniștii care
le-au confiscat munții. Ei erau ”rupți de lume” și trăiau în
raiul lor montan în comuniune cu natura. Secolul 20 i-a
scos din această izolare și i-a aruncat în iureșul disputelor
de care erau străini. Echilibrele s-au rupt și au creat răni
demografice mari. La fel, în Munții Neamțului, oamenii
trăiau într-o relație strânsă cu natura și iubeau aceste
locuri care le dădeau viață și resurse pentru viață.
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8.2.2. Nostalgia și frustrarea
Din toate relatările celor plecați și din gândurile
tinerilor rezultă că nu va fi ușor ca lucrurile să se repare
și să se refacă echilibrul demografic.
Progresul tehnologic a creat premisele unei
reconfigurări economice a comunităților și încercarea de
aplicare a modelelor de management care dădeau
rezultate bune la șes, dar au eșuat la munte. Oamenii au
fost deposedați treptat de dreptul la resursele forestiere. A
început migrarea către oraș care oferea venituri ceva mai
mari și permiteau o evoluție a nivelului de trai. A crescut
gradul de ocupare, femeile au beneficiat de oportunități
de locuri de muncă și s-a manifestat un nou fenomen. A
crescut distanța afectivă în relația mamă – fiu. Astfel s-a
creat un vid pe care școala nu l-a putut acoperi (pentru că
nu a fost planificat din lipsa intereselor factorilor politici
față de comunitățile locale). Grija părinților s-a
transformat în preocuparea de a le oferi copiilor totul și ei
să nu fie afectați de noile constrângeri. Treptat, copiii sau îndepărtat de problemele familiei și au fost mai
receptivi la noile preocupări culturale. A devenit un fapt
firesc ca elevii să-și construiască o carieră urbană după
terminarea școlii. Dezechilibrele create au permis
ingerințe în administrarea comunităților, aplicarea unor
soluții nespecifice și aridizarea mediului economic local.
Numai creșterea animalelor a rezistat timpului, dar nu
pentru multă vreme.
Insinuarea mediului de viață urban în comunitățile
montane a creat dezechilibre în consum și nevoia tot mai
mare de resurse financiare. Cu atât mai mare a devenit
presiunea pentru locuri de muncă sau pentru afaceri
nonagricole.
La pragul dintre milenii s-a ivit oportunitatea
locurilor de muncă în străinătate odată cu dispariția
treptată a industriei românești.
Pe acest fond persoanele de vârstă activă au fost
nevoite să plece la muncă în străinătate. Nu au făcut-o cu
bucurie. Au considerat că va fi o perioadă provizorie. Dar
schimbările în mediul economic montan întârzie să apară
și provizoratul s-a transformat în permanență.
În sate populația s-a diminuat și a îmbătrânit (cei
care nu au dorit sau nu au putut să plece). Nu are cine să
reprezinte interesele comunităților montane odată cu
degradarea mediul social și economic la nivel național.
Relația dintre tineri și părinți a căpătat o turnură
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agravantă. Evoluțiile tehnologice au găsit pe tineri
receptivi la noile provocări și la noul mod de viață. În
același timp, părinții nu au mai găsit puncte comune de
comunicare cu copiii pe fondul afectivității și generațiile
s-au îndepărtat una de alta. În prezent mulți părinți afirmă
că odraslele lor fac parte din altă lume.
În prezent strategiile de dezvoltare națională ignoră
zona montană. Înființarea Agenției de dezvoltare
montană în structura Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale este un fapt pozitiv și îndelung
așteptat, dar instituția este încă firavă, și are în intenție să
preia numai o parte din problematica dezvoltării
montane. În politicile de sprijin a dezvoltării montane
aceasta este văzută ca un spațiu cu handicap natural
pentru care sunt necesare numai subvenții și acelea sunt
condiționate de indicatori greu de realizat.
În aceste condiții este firesc ca oamenii plecați în
străinătate să fie nemulțumiți și frustrați în momentul în
care vin în concediu.
O demonstrație a fermierilor montani din
primăvara anului 2016 a consternat o lume întreagă, dar
nu a reușit să trezească pe decidenți și să le construiască
un mediu favorabil dezvoltării și întoarcerii celor plecați.
Desigur, există soluții, dar acestea trebuie
fundamentate, dar nu pe principiul ajutorului financiar
care creează dependență și afectează demnitatea umană.
Dezvoltarea montană trebuie să ia în considerare o altă
atitudine față de resurse și de piață. Aceste mecanisme
creează premisele unei relații parteneriale între
generatorii de politici și comunitățile montane.
Deocamdată mai puternici sunt factorii interesați de
exploatarea altor resurse montane care influențează
mediul politic să promoveze măsuri restrictive pentru
localnici (exploatările forestiere, resursele minerale,
fondul cinegetic).
În plus, legislația privind mediul înconjurător are
un caracter profund restrictiv pe ariile definite ca
protejate care amplifică frustrarea și îndeamnă la măsura
cea mai simplă, de plecare ”unde văd cu ochii”. Tinerii
sunt mai afectați deoarece școala le ocupă cea mai
frumoasă parte o vieții și îi aruncă apoi în viața reală fără
nici o calificare. Cu atât mai grav este faptul că invazia
informatizării a găsit școala total nepregătită pentru a
atenua șocul schimbării, care se manifestă pe mai multe
planuri:
- pe direcțiile de pregătire pentru viață copiii învață mai
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multe de pe internet decât de la profesori. De aici
rezultă lipsa de interes pentru lecțiile de predare, iar
profesorii nu au capacitatea să îi convingă asupra
caracterului nociv al mijloacelor informatice asupra
sănătății și asupra dezvoltării emoționale și
intelectuale.
- în proximitatea economică instrumentele informatice
sunt folosite necorespunzător, numai pe secvențe, fără
o conxiune suficient de trainică pentru viața de toate
zilele.
- activitatea economică locală nu este pregătită pentru
consum de produse elaborate, iar încercarea de
schimbare prin inovare devine o aventură.
- cea mai gravă problemă cu care se confruntă lumea
montană este legată de standardizare. Expresia
tradițională ”merge și așa” nu poate fi depășită ușor și
noile rigori au paralizat cea mai mare parte a
activităților tradiționale în așteptarea dotărilor și
investițiilor care îi vor face conformi. Școala nu a
inclus astfel de teme și absolvenții se trezesc și cu
acest handicap profesional.
8.3. Riscul și iminența dispariției ca națiune
Se răspândește tot mai intens ideea unei inversări
demografice în Europa. Din punctul nostru de vedere
împrejurările sunt foarte agravante. Configurațiile
geopolitice se complică de la o zi la alta. Ele găsesc zona
montană într-o hemoragie demografică în căutarea de
locuri în care se dau salarii ”demne”. Nu sunt atât de
demne pentru că, în comparație cu cele ale populației
gazdă, sunt mult mai mici.
În urma lor se instalează treptat un vid demografic
și o politiciă tot mai agresivă de spoliere a resurselor.
Zona montană devine victimă de primă linie.
Dacă nu suntem ignoranți vedem în prezent
semnele înlocuirii: achiziția excesivă de terenuri agricole
de către străini, fenomenul migrațional sud – nord, zonele
hiperpopulate de pe glob (China, India) gata oricând să
producă expandare demografică, integrarea agriculturii în
concepte de bioeconomie nonalimentară (supusă altor
forme de mobilități).
Aceste riscuri se manifestă la scară planetară și
tensionează convențiile internaționale de tip stat de drept,
granițe stabilite prin tratate, integrarea interetnică. Odată
declanșate, mecanismele vor scăpa de sub control și se
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vor produce cioniri violente în goana după resurse.
Zona montană este o țintă foarte vie în acest sens,
deoarece furnizează resurse naturale vitale, cum sunt apă,
lemn, materiale de construcție.
Față de aceste pericole, cum ne putem apăra?!?
Numai printr-un mecanism de consolidare a națiunii pe
termen lung. Ne trebuie un vizionar care să construiască
o imagine durabilă și stabilă și un lider care să convingă
poporul să o pună în practică într-o construcție la fel de
rezistentă ca Cetatea Neamțului.
Oare, vom fi în stare?!? De unde ar putea apărea
asemenea oameni providențiali? Deocamdată nu se văd
semnele. Deocamdată nu avem modelul unei coeziuni
care să poate fi considerată piatră de temelie. Sau, poate
există și nu o vedem (coeziunea)?!?
8.3.1 Patrimoniul material și imaterial
Există o bogăție de elemente care formează acest
patrimoniu și ele constituie o premisă importantă pentru o
construcție socio-economică durabilă pe baze culturale.
Gestiunea ei se face diferențiat.
Pentru elementele de patrimoniu material există o
legislație pe baza căreia funcționează procesul de
identificare și repertoriere. Pentru etapele următoare, de
întreținere și reabilitare, sunt necesare resurse financiare
importante, care de obicei cad în sarcina proprietarilor.
Rămâne ca instituția de gestionare a patrimoniului să dea
un aviz care permite intervenția și o restricționează la a
nu afecta aspectul inițial. Din păcate, resursele financiare
lipsesc sau sunt insuficiente. Pe de altă parte, eliberarea
avizelor se face foarte greoi din motive obiective și mai
ales din motive subiective. În acest timp clădirile se
depreciază sub acțiunea de degradare a mediului. În
județul Neamț există astfel de exemple ”simbol”:
Cazinoul de la Băile Bălțătești, Palatul Cnejilor de la
Ceahlău, multe din bisericile de lemn (Văleni, Farcașa).
Alte obiective nici nu sunt luate în considerare pentru
amenajare istorică: cetatea Petrodava (Piatra Neamț),
Horodiște (Piatra Șoimului).
Neglijarea obiectivelor de patrimoniu material
favorizează condițiile de dispariție a lor și de ștergere din
istorie.
Elementele de patrimoniu imaterial sunt mai bine
gospodărite. Consiliul Județean Neamț finanțează o
instituție specializată, Centrul pentru Cultură și Artă
”Carmen Seculare” care este foarte activă în organizarea
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de manifestări culturale, mai ales evenimente folclorice,
prin care se asigură un mediu de manifestare a formațiilor
artistice existente în comunele județului.
De-a lungul anului fiecare comună își organizează
ziua proprie și întocmește un program complex de
manifestări tradiționale și moderne ”pentru toate
gusturile”. Ele tind să devină tradiționale prin eforturile
edililor care vor să demonstreze și să confirme poziția
câștigată în fruntea comunității.
O atenție deosebită pare să capete componenta
gastronomică locală care are teren de afirmare în
campaniile de sprijinire a alimentației sănătoase:
produsele alimentare montane au acest atribut și îl
vaorifică cu prisosință.
Într-adevăr, manifestările muzicale (vocale,
instrumentale, dansuri, ritualuri) constituie cel mai solid
element de patrimoniu local imaterial. Pare să rezulte de
aici că deocamdată este singura ”armă” de rezistență în
fața agresiunilor culturale generate de fenomenul de
globalizare. De asemenea, este o ”armă” de afirmare a
culturii românești (și montane) pe plan european și
mondial. Pentru zona montană merită remarcată
participarea la Convenția Europeană EUROMONTANA și
la Parteneriatul Internațional al Muntelui. Cu acest prilej
participanții români se prezintă cu portul popular și cu
standuri gastronomice de produse alimentare tradiționale.
8.3.2. Imigrație / migrație / evacuare
Facem o pledoarie pentru necesitatea unei împărțiri
a rolurilor, ca o parte din tineri să-și asume rolul de a
menține un ritm demografic prin care să se asigure
continuitatea.
Descriam mai sus că populația globului este în
creștere și există zone suprapoluate, aflate într-un
echilibru fragil care pot oricând să ”irumpă” și să creeze
un fenomen migrațional devastator pentru civilizația
umană sedentarizată, așa cum este ea, într-o dispersitate
culturală. Când aceste populații vor trece prin aceste
locuri binecuvântate de o natură generoasă, se vor stabili
aici cu o forță căreia, noi cei de aici, nu le putem
contrapune o rezistență.
Noi înșine, ca popor, manifestăm un fenomen de
migrare (asumat ca provizoriu, dar prelungit în mod
îngrijorător). Căutăm locuri unde se câștigă mai bine,
unde se trăiește mai bine în schimbul unor compromisuri
de demnitate și de personalitate.
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Când educația nu-și atinge principalul scop (să te
învețe să supraviețuiești), prin fatalitate demografică,
fiecare ajunge să se confrunte cu ”foamea” și abia atunci
constată cât de nepregătit este pentru viață. Acceptă
compromisuri care îl depersonalizează. Acceptă să
participe la funcționarea unui sistem și a unui mecanism
pe care nu îl înțelege, dar care îi aduce satisfacții
materiale pe termen scurt. Este sensibil la partea
exterioară, vizibilă a sistemului socio-politic care
funcționează în țara gazdă și care îl favorizează pe
segmente scurte de dezvoltare personală, dar suficiente
pentru el. Își manifestă fustrarea că sistemul este atât de
accesibil (funcțional) și și-l dorește și în țara lui. ”Vreau o
țară ca afară” este un refren foarte agreat emoțional. Dar
nu știe că în spate funcționează un sistem de reglementare
foarte strict și precis (ca un ceasornic) și intervenția
pentru corecția abaterilor este rapidă și dură.
Pe cât de facilă este migrarea, pe atât de dificilă
este evacuarea. În fața stihiilor dezlănțuite ale naturii s-au
elaborat planuri de intervenție pentru situații de urgență.
Una din măsuri constă în evacuarea populației din calea
puhoaielor. Ei bine, populația nu vrea să plece. Acolo
este avutul lor și cred până în ultima clipă că potopul îi va
ocoli. De fapt, problema este de altă natură. În cazuri de
evacuare apar inevitabil hoții. Pe ei nu-i sperie pericolul
iminent. Nici legea.
Reacția evacuaților este una de neîncredere în
ordinea de drept. Nu există un sistem de autoritate care să
controleze acest flagel social.
În ultimul timp asistăm la diferite forme de
manifestări antisociale care sunt gestionate din ce în ce
mai stângaci de către cei desemnați să o facă. Pasivitatea
organelor de control, pază, ordine (funcționarea lor este
reglementată prin legi permisive) încurajează furtul și nu
pedepsește pe infractori. De altfel în mediul rural se
manifestă și alte tipuri de reacții. Țăranii nu-și mai
cultivă terenurile din cauza hoților care le fură recolta.
Nu există măsuri de intervenție, ba chiar păgubașul este
împiedicat să-și facă singur dreptate.
În fața unui astfel de fenomen apare ca salvatoare
soluția abandonării activităților tradiționale și plecarea
”în lumea largă”. Vorba lui Neghiniță: ”împăratul este
surd, orb și mut!”
8.3.3. Războiul civilizațiilor
La scară planetară, dar și la scară locală procesele
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sociale și economice se desfășoară cu viteze diferite.
Forțele care acționează sunt diferite și reacțiile de răspuns
sunt și mai diferite, ca moment, viteze, amploare,
finalitate.
Când vorbim depre civilizații facem referire la arii
imense, la popoare, imperii, la diferențele care le separă,
la ciocnirile care se produc și mai ales, la așchiile care se
împrăștie în toate zările.
Civilizația se construiește pe un mod de viață și un
pachet de valori pe care le aduc popoarele cotropitoare.
Ne aducem aminte de Scrisoarea III a lui Eminescu în
care sultanul are un vis de expansiune și îl pune în
practică, cotropind ”popor după popor”. După ce se sting
zgomotele armelor, urmează o perioadă de exploatare a
resurselor materiale și umane. Peste ele domină sistemul
de valori și cultural consacrat al învingătorilor și se
definește civilizația rezultată. Ea își face loc și rămâne în
istorie.
Unele popoare au o durată scurtă de dominare (de
ex. mongolii lui Gingis Han), altele se prelungesc de-a
lungul mileniilor: Imperiul Roman, Imperiul Bizantin etc.
Pe perioade mari de timp se pun în evidență evoluții
datorate schimbărilor de viziune a liderilor de la o
generație la alta sau a evoluției valorilor datorate unor
factori interni (reforme) și externi (cucerire sau cedare de
teritorii prin războaie sau prin alte mecanisme).
Vecinătatea națiunilor și/sau imperiilor creează
diferențieri care se manifestă mai ales la graniță, prin
schimburi comerciale, prin schimburi de tehnologii, prin
reforme. Aceste evoluții diferențiate creează tensiuni și
premisele unor stări conflictuale generate de tendința de
uniformizare. Mobilitatea populației nu a fost limitată
prin garduri la granițe. Oameniii trecând dintr-o țară la
alta sau de la o comunitate la alta sesizează diferențele,
mai ales la producerea de confort și doresc extinderea
stării și dinamicii lucrurilor dintr-o parte în alta. Dar,
rezistența la schimbare este un factor foarte important și
ea poate crea tensiuni la implementarea reformelor.
Cei plecați la lucru în străinătate găsesc în țările
gazdă mecanisme funcționale și sunt fascinați de
beneficiile lor, la nivel social (bunăstare) și economic
(locuri de muncă). Ei ignoră procesele istorice anterioare
și modificările făcute pas cu pas în ordinea lucrurilor
pentru a se a junge aici.
Întorcându-se acasă ei doresc să disemineze și să
împărtășească semenilor modul de viață întâlnit în vest și
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își manifestă frustrarea că lucrurile nu se urnesc la noi.
Ceea ce ne separă este diferența de civilizație, de valori și
de deschidere. Și inițiativa.
Trebuie să recunoaștem că acolo unde e tradiție
lipsește inovarea, că s-a încetățenit o stare de confort care
nu poate fi schimbată decât cu forța, o forță socială, o
forță de lider, o forță de coeziune. În general românii au o
atitudine diferențiată la acțiunea unei forțe. Dacă forța
(pașnică) acționează din exterior, grupul care se
conformează este mult mai numeros decât atunci când
forța se manifestă din interior.
Ceea ce constată cei care pleacă în vest este
diferența de civilizație și de compromis în fața unor
valori în favoarea altor valori.
Dacă luăm ca exemplu elementul religios,
constatăm că toate țările europene sunt catolice (și
derivate din acestea: protestanți, anglicani etc.). Noi
suntem ortodocși. Virtutea lor este competitivitatea,
virtutea noastră este tradiția. Fiecare din ele generează
alte moduri de viață. Dacă împărtășim valorile lor,
trebuie să renunțăm la valorile noastre și să le adoptăm pe
ale lor. Dar procesul nu se mai numește integrare, ci
asimilare. Oare, suntem pregătiți?
Pentru a merge în străinătate la ”mai bine” și
pentru a rezista la cele două tendințe (asimilare /
discriminare) trebuie să manifestăm calități de
solidaritate și de coeziune care să ne individualizeze ca
grup și trebuie să ne impunem ca parteneri.
Cu ce calități putem fi luați în seamă într-o misiune
de păstrare a specificului tradițional românesc atunci
când ne aflăm pe pământ străin?
1. Trebuie să ne păstrăm sistemul de valori aici în țară.
Dacă avem grijă ca atributele comunității din care
plecăm să rămână puternice, atunci putem să fim mai
penetranți și chiar mai aroganți acolo unde mergem.
Știm că avem permanent varianta alternativă a
întoarcerii. Știm că avem unde să ne întoarcem pentru
a ne ”încărca bateriile”. Știm că dacă se pune
problema unor costuri mai mari pentru integrare,
avem resurse ”acasă” pe care le putem folosi. Dar, cel
mai important, știm că acolo, undeva există
”ACASĂ”, un loc de echilibru.
2. Limbajul trupului. Este cel mai sensibil element pe
care, de obicei, îl ignorăm. Ne-a învățat un preot că
”antropos” înseamnă a privi în sus, în poziție dreaptă.
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Este un semnal pe care îl dăm celor din jur cu privire la
forța noastră, că dorim să fim tratați de la egal la egal.
Pentru omul de la munte este semnificativ felul în care
îngenunchează: când se închină, când se joacă cu
copiii sau cu nepoții, când stă ”la poză”, când își caută
echilibrul. Din cauza confruntării permanente cu panta
(specificul montan), el ține un picior sprijinit pe
genunchi și un picior îndoit din genunchi și sprijinit
pe talpă. Acesta îi dă un alt ascendent în relația cu
semenii.
3. Păstrarea spiritualității. Contactul cu științele exacte
la școală și eliminarea pe o perioadă de timp a
studiului religiei în școli a condus la tratarea
spiritualității ca o știință exactă și nu ca o știință
umanistă. De aici s-au creat multe abateri
comportamentale, o degradare și o alienare
individuală. Trebuie punctat că spiritualitatea este cea
care conduce la echilibru interior. Cumpătarea,
prevenirea exceselor sunt conectate direct la
spiritualitate. Se observă la cei plecați la muncă în
străinătate o manifestare excesivă și nejustificată a
laturii materiale, chiar o opulență. Se observă o
ușurință în a risipi ceea ce a acumulat cu atâta efort și
sacrificii, numai pentru a satisface orgolii și visuri
nesusținute de măriri. Și de imagine (efectul inversării
valorilor). Ei susțin că nu au timp să experimenteze
astfel de idei. Este adevărat, dar asta se face aici,
ACASĂ, la vremea ”reîncărcării bateriilor”.
Spiritualitatea se păstrează și se stabilizează în plan
personal prin contacte periodice cu ”ACASĂ” și prin
păstrarea contactului permanent cu familia. Și uite așa
am definit ecospiritualitatea.
4. Depășirea crizei antropologice culturale. Acest
element este mai rafinat și este valabil mai mult
tinerilor instruiți care urmează cursuri în străinătate.
Sistemul de valori tradițional este afectat de
schimbările care au loc permanent în viața noastră.
Prin revoluția din 1989 am arătat că modelul comunist
nu poate fi aplicat specificului nostru cultural și ne-am
întors din nou spre valorile civilizației occidentale.
Dar, ne-am confruntat cu un mare handicap. Sistemul
nostru de valori de referință (să admitem anul 1938) a
fost puternic afectat, în timp ce sistemul de valori
occidentale a evoluat și s-a rafinat prin reformele de
optimizare și prin progresul la care a fost supus.
De aceea, efortul nostru este dublu: pe de o parte,
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trebuie să recuperăm rămânerile în urmă; pe de altă
parte, trebuie să ținem pasul cu provocările și
schimbările actuale. Este greu, foarte greu! Aici avem
nevoie de lideri. Acești lideri (ipotetici) trebuie să ne
conducă spre ținte ambițioase care să permită intrarea
bunăstării pe ușa din față. Între timp, alături de
bunăstare a apărut ca țintă ”starea de bine” care este
mai complexă, mai rafinată și mai umană
8.3.4. Cultura – factor de stabilitate și progres.
Pentru o categorie de reprenzentanți a
comunităților montane de acasă și din vestul promițător
este necesară dezvoltarea unor elemente specifice de
sprijin pentru lidership. Cultura este elementul de
stabilitate care decide centrul de greutate al
comportamentului, conduitei, cumpătării.
Deja am menționat că ne confruntăm cu o criză
antropologică culturală pe care nu o putem gestiona decât
de pe principii foarte solide de cultură și civilizație. Este
decisiv la latura noastră culturală să ne permită să ne
detașăm din când în când și să ne admirăm drumul pe
care l-am parcurs și cel pe care îl avem de urmat, să
identificăm ținte și destinații pe termen scurt și mediu pe
care să le atingem cu puținele noastre resurse dar să
exploatăm la maximum impactul produs.
Există un proces de capitalizare culturală pe care lam sesizat la cei plecați de mai mult timp din țară, dar pe
care ei nu știu să-l gestioneze.
Componentele capitalizării culturale sunt:
- cultura adevărului
Este necesar să evaluăm în mod obiectiv
încărcătura noastră culturală, să o apreciem și, mai ales,
să o punem în valoare. Există un titlu de carte a lui Iosif
Constantin Drăgan, ”Nici cuceritori, nici cuceriți”.
Această expresie trebuia să definească cel mai tare punct
al culturii noastre naționale. Din punctul nostru de
vedere, eroarea este semnifictaivă deoarece jumătatea
”nici cuceritori” ilustrează o criză de lidership în raport
cu teritorialitatea, iar jumătatea ”nici cuceriți” nu
ilustrează tributul dat pentru păstrarea lui, renunțând la
bunăstare. În aceste condiții, reevaluarea culturală a
noastră ne conduce la a acepta elementele cu minus și la a
exploata elementele cu plus.
Dar, pentru acesta trebuie să ieșim din societatea
bazată pe ignoranță și să intrăm și noi în societatea bazată
pe cunoaștere. Numai prin cunoaștere vom identifica
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direcțiile de acțiune pentru o cultură a performanței:
plecăm de la efectivitate pentru a dezvolta eficiența și
eficacitatea, dar fără a uita și economicitatea (economia
este una dintre cele mai puternice resurse de bunăstare).
- cultura respectului
Respectul este o normă de comportament legată de
coexistența unui număr de indivizi într-un teritoriu limitat
care trebuie să le satisfacă atât nevoile de ”a fi”, cât și
nevoile de ”a avea”. Drumul liber mijlociu este o
dimensiune statistică prin care se măsoară distanța medie
dintre doi indivizi din grup. Pentru zona comunităților
montane această distanță este de trei ori mai mare decât
pentru cele de la șes. Acesta spune mult despre
gestionarea respectului pe suportul solidarității,
comunicării, întrajutorării. Interacțiunile sunt mai slabe și
acoperă o serie de excese care sunt mai vizibile la șes
decât la munte. Una din ele este conținută în expresia
”capra vecinului” care măsoară într-un mod calitativ
abaterea de la ceea ce se numește respect.
Tot în acest context considerăm util să remarcăm
diferențierea între respectul față de sine și respectul față
de cei din jur. Limba română a diferențiat termenul de
”pedant” (respectul față de sine) și ”cilibiu” (respectul
față de cei din jur). Acesta este vizibil faptul că oamenii
au un rând de haine ”de duminică” cu care merg la
biserică, acolo unde se văd unii pe alții și unde se
manifestă o etalare nonverbală. În restul timpului
folosesc haine uzate (economicitate prin prelungirea
duratei de utilizare a unui bun). De fapt, are loc o
contaminare frecventă prin expunere în timpul muncii la
contact cu plante și animale, noroi, praf etc. Spălarea și
curățarea are loc mai rar pentru a nu se afecta
productivitatea.
- cultura iertării
Iertarea este unul dintre cele mai nobile componente
ale personalității umane. Iertarea este promovată de religia
creștină ca cea mai mare virtute a omului. Ea promovează
latura umanistă și constituie elementul de atenuare a
impactului oricărei stări conflictuale.
Iertarea este cel mai greu handicap în dezvoltarea
personală și acționează ca un criteriu de selecție socială
foarte sever. De fapt, iertarea creează premisele unei
ierarhizări a faptelor generatoare de tensiuni. Ce este
important să ierți, când trebuie să ierți, ce obții dacă ierți.
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- Iertarea este ca o reparație: se reconstituie bunurile, se
restaurează demnitatea lezată, se despăgubește.
- Iertarea este legată de o vină. Dacă vina nu se
conștientizează, impactul iertării este afectat.
- Prin iertare se urmărește detensionarea internă pentru
cel care o acordă.
Desigur, umaniștii pot dezvolta ideea și o pot
transforma într-un instrument de coeziune socială
deosebit de practic.
- cultura solidarității
Solidaritatea este un proces sociologic de coeziune
prin care oamenii empatizează și creează premisele unei
intervenții de întrajutorare pentru un impact sinergic.
A fi solidar înseamnă a participa voluntar la
preluarea unei greutăți în scopul diminuării presiunii pe
un număr limitat de indivizi.
- sunt solidar dacă particip alături de un semen la
efectuarea unei lucrări;
- sunt solidar dacă îmi asum o parte din vină la un
insucces colectiv;
- sunt solidar dacă particip la asumarea unui risc; de
exemplu la constituirea unui fond de risc.
- sunt solidar dacă particip la bucuria unui semen; a
merge la o nuntă sau la o cumătrie;
- sunt solidar dacă particip la o cooperativă în scopul
repartizării pe rând a beneficiilor. De exemplu, claca
la țară se face prin ajutor reciproc.
- sunt solidar dacă particip cu bani la o acțiune în scop
caritabil – filantrop;
Solidaritatea este o variantă a socializării în care se
împărtășesc valori morale și etice de întrajutorare
reciprocă a membrilor unei comunități
Mesajul final al acestui capitol este o pledoarie
pentru o atitudine suport în luarea unei decizii de plecare
în străinătate la muncă:

Noi plecăm din țara noastră…
dar țara nu pleacă din noi!
Acesta este
Sindromul Vibrației Valorilor Strămoșești!
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În loc de încheiere

Este foarte greu să îți propui să te așezi în calea
timpului. Presiunea socială și globalizarea acționează cu
forțe foarte puternice, capabile să miște mase de oameni
fără o explicație solidă. Pachetul social, definit în
contextul societății post-moderne activează alte
mecanisme mai subtile decât mobilitatea forței de muncă.
De aceea demersul nostru pare utopic și naiv.
Vom încerca să reluăm câteva elemente
fundamentale ale istoriei noastre care au generat valori:
9.1. ”Pământ și apă”
Cunoaștem cu toții motricitatea invaziilor antice
sub acest slogan și modul în care a fost tranșat de oamenii
acestor locuri (nu este clar dacă erau strămoșii noștri).
Aceste locuri, cu unul dintre cele mai relevante
modele de ecosistem, au generat un sentimenet puternic
de dragoste de glie, dincolo de cărțile de istorie și este
povestit continuu de natură. Îl găsim în foșnetul
frunzelor, în murmurul apelor, îl găsim în boncăluitul
cerbilor și în tălăngile oilor, în bucium... Îl găsim în
cetățile și castelele care au dăinuit până nu demult și
suntem incapabili să le consolidăm pentru a ne fi martore
în continuare.
Pământul nostru și apa noastră ne duc pe noi și îi
duc și pe alții prin istorie. Iar noi ne căutăm pe alte
meleaguri. Dacă ne uităm atent la gazdele noastre, acolo
unde găsim condiții prielnice de câștig, constatăm că ei
nu sunt animați de a pleca spre zări unde se trăiește mai
bine. Ei își fac aceste condiții chiar acolo, în țara lor, în
comunitatea lor, în casa lor. Pe noi cine de oprește să
facem acest lucru la noi?!? Doar pasivitatea.
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9.2. De ce românii sunt ”altfel”?!?
Oare, de ce? Întrebarea pare o provocare și pare că
nu are răspuns. Există un răspuns negativ și un răspuns
pozitiv.
Răspunsul negativ este ignoranța. Suntem
binecuvântați cu cele mai bogate resurse naturale, cu cele
mai stabile ecosisteme care ne asigură cele mai dinamice
resurse regenerabile. Dar noi nu le vedem. Ochii noștri
privesc departe spre ”tărâmul celălalt”, acolo unde nu
ajunge pasăre măiastră și care ne îmbie cu glasuri suave
rostite meșteșugit.
Răspunsul pozitiv constă în norocul și ghinionul
nostru de a trăi pe un pământ roditor și darnic la
intersecția celor mai agresive acțiuni ale naturii și ale
omului (ne place să le spunem antropice). Aici se
delimitează munții de stepă, aici se ciocnesc ciclonul
azoric și anticiclonul siberian, aici se desfășoară arcul
carpatic etc. Manifestările naturii au creat un tip de om
adaptat acestor locuri și înrădăcinat. Probabil, încălzirea
globață se manifestă în diferite forme subtile care
influențează comportamentul oamenilor.
Sub aspectul antropic există câteva elemente pe
care le considerăm relevante. Aici și-au aflat marginile
marile imperii ale lumii: roman, otoman, austro-ungar,
țarist. Aici s-au oprit în expansiunea lor și Alexandru
Macedon și Darius (a lui Istaspe). Aici se separă
ortodoxia de catolicism, aici s-a ciocnit cultura latină cu
cea greacă și cu cea slavă (slavonă).
Românii, fără să aibă conștiința unei națiuni, au
suportat diferite sciziuni vremelnice, au făcut frăție cu
codrul și cu muntele, s-au strecurat printre
imperfecțiunile istoriei și au rezistat. Diferite modele de
politici inventate de-a lungul timpului au fost adoptate de
români spre finalul ciclului de viață al acestora și, cu
multe imperfecțiuni. Poate tocmai aceste imperfecțiuni ia salvat de-a lungul istoriei.
Provocarea societății post-moderne, care s-a
instalat destul de brusc, i-a găsit total nepregătiți și foarte
expuși. Nu mai funcționează nici tactica pustiirii
pământului în calea invadatorilor, nu mai ajută nici
lemnul ca resursă sau ca monedă de schimb, agricultura a
găsit fronturi stabile de rezolvare a problemelor
alimentare acute în alte zări, robotizarea nu face casă
bună cu artizanalul etc.
La nivel individual există performanță în rândul
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tinerilor noștri. Se spune că la Silicon Valley limba
română este a patra limbă vorbită, iar la Mycrosoft este a
doua.
Totuși, marea majoritate a celor plecați la muncă în
străinătate prestează activități de mâna a doua, adică
acele munci la care populația gazdă nu se îngrămădește
din anumite rațiuni și stereotipuri de demnitate.
De asemenea, la nivel de grup sau de comunitate
nu am reușit să găsim soluții alternative pentru că
modelele noastre de administrare și management sunt
prizonierele unor colivii din care nu putem ieși.
Dacă în țările pe care le considerăm dezvoltate,
primează creativitatea, antreprenoriatul, flexibilitatea pe
piață, la noi aceste componente sunt total ignorate.
Despre firmele mici și mijlocii aflăm numai din nivelul
amenzilor administrate de către fisc. Sistemele de
autorizare sunt orientate către subminarea firmelor nu
spre dezvoltarea lor, sistemul de achiziții ține numai de
un algoritm matematic, departe de afinități tehnologice
sau de flexibilitate în fața uzurii morale rapide. Dacă un
întreprinzător
dorește
să
acceseze
finanțări
nerambursabile, ideea lui de proiect (în care credea
inițial) ajunge jalonată de restricții care o transformă în
coșmar.
Nu este de mirare că tinerii noștri caută ”pământ și
apă” în alte zări.
Dar, nu are cine aplica aceste reguli aici, dacă toți
pleacă ”dincolo”.
9.3. ”Veniți, privighetoarea cântă!”
Acesta este îndemnul cel mai sensibil pentru un
îndemn la meditație înainte de a lua fiecare din tineri o
decizie asupra destinului.
Dacă plecăm, de ce plecăm?!? Dacă rămânem, de
ce rămânem?!?
Mijloacele media consemnează că tot mai mulți
europeni vin în România și cumpără case vechi în care își
croiesc un mod de viață rustic. Rezultă că ceva din
modelele lor avansate are impact negativ la nivel
psihologic și sociologic.
Aici și acum se poate repara ceva din dorința de
plecare a tinerilor. Dar, pentru aceasta este necesară o
educație în domeniul valorilor. Cine și-o asumă?!?
Care valori?!? Cum care? Cele elementare:
a. Apartenența la o școală. Aproape toate școlile au
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adoptat un nume de personalitate. Foarte puține școli
au un document elaborat care să susțină motivul
alegerii personalității respective și ce impact are acest
nume asupra elevilor. Extrem de puține școli evocă
numele personalității în cadru festiv cu diferite ocazii
pentru a-l focaliza ca exemplu de urmat.
b. Fiecare școală are o cultură a performanței și o
cultură a coeziunii în cadrul grupului (școală, serie,
clasă). Fiecare elev trebuie să se considere demn de
etichetarea că este elev al școlii pe care o urmează.
c. Atitudinea în fața provocărilor. Când apare o situație
dificilă cei mai mulți elevi fug să-și salveze pielea.
Foarte puțini sunt cei care rămân pe loc să înfrunte
situația. În legătură cu această atitudine există un
element foarte sensibil. Trebuie recompensați și
încurajați cei care înfruntă provocările.
d. Scopul școlii este de a pregăti tinerii pentru viață.
Școala trebuie să insufle elevilor acest spirit, de a-și
asuma rolul de conducător și nu numai cel de
executant. Dacă toți vrem să fim executanți, cine ne
va da de lucru?!? Școala generează cunoaștere, iar
cunoașterea generează pricepere și asumare!
e. La ieșirea din școală fiecare absolvent are o valoare
fizică și intelectuală pe care o oferă în schimbul unei
surse de venit (cu rol de salariat, sau de administrator
de afacere, sau alte variante). Interviul la angajare are
amploarea unei negocieri. Dar, negociere înseamnă
comerț înseamnă un proces de vânzare – cumpărare.
Există un interval al demnității în care se negociază
viitorul și jaloanele acestui interval sunt date de
integritate și curaj.
Numai așa ”privighetoarea” își va cânta bucuria.
Altfel, vom rămâne numai cu un repertoriu de jale.
9.4. ”Ce a scos din voi apusul?”
Se spunne că locul unde trăiești și te dezvolți cel
mai bine este locul în care te-ai născut și ai crescut. Acest
loc îți dă legitimitate și forță. Este locul unde visezi, locul
unde devii și locul unde primești și predai o ștafetă a
generațiilor pe suportul istoriei. Întâi de toate, este o
datorie morală. Apoi, este o menținere a fertiliății locului.
Familia și comunitatea reprezintă elemente suport de
mare stabilitate.
Este adevărat că, la început, lucrurile par frumoase
acolo, departe... Pe termen scurt acest lucru este
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incontestabil. Te vezi la primul salariu cu bani mulți,
mulți. Apoi, cheltuielile încep să crească. La început
cheltuielile acoperă nevoi. Apoi acoperă vanități, ambiții,
aspirații.
Apusul a fost și este un loc ”de scos”. Au fost
personalități din țara noastră care au învățat și s-au format
în universitățile occidentale. Apoi s-au întors în țară și au
pus umărul la dezvoltarea României. Au simțit că este
nevoie ca poporul român să beneficieze de cunoștințele
lui.
Poate cel mai frumos exemplu este a lui Ion
Ionescu de la Brad. Este un fiu al județului nostru. Nu de
la munte, ci de pe valea Siretului. El a fost remarcat de
domnitorul Mihail Sturza și a fost trimis la studii pentru
a-și pune în valoare inteligența sclipitoare. A studiat
agronomie în Franța, apoi s-a întors în țară, s-a implicat
în evenimentele politice ale vremii și a fondat școala de
agronomie lângă Roman (actualul Liceu Agricol care îi
poartă numele). A creat o școală de care au beneficiat
multe generații de tineri. Acum școala are puțini elevi.
9.5. ”Visul românesc”
Pe fiecare tânăr licean îl preocupă această
întrebare. Este un moment al examenului maturității. De
fapt, acesta este marele examen al maturității, când
personalitatea fiecăruia are de ales între verbul ”a fi” și
verbul ”a avea”. Pe fiecare îl încearcă verbul ”a face”.
Visul românesc este o, de fapt, o realitate.
Visul românesc constă în a ne proiecta și a pune în
practică o viață plină de trăiri materiale și intelectuale,
care să ne creeze o satisfacție și care ne va face să
spunem la final ”nu am trăit degeaba”. Aici, în România!
Materialele prezentate în această carte au avut
scopul să ilustreze un cadru realist asupra provocărilor cu
care se confruntă tânăra generație. Ele nu sunt noi, dar
experiențele sunt unice.
Dorim fiecărui cititor să descopere calea către
”visul românesc!”
Iată surprizele în continuare!
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Partea II

Ce știu și ce spun
tinerii despre
civilizația montana

Orașul
BICAZ
Prof. Lazăr George
Ciobănoiu Bianca
Sălimon Andreea-Ecaterina
Oraşul Bicaz
cartiere: Capşa, Dodeni, Izvoru
Muntelui,
sate: Izvorul Alb, Potoci, Secu
Suprafaţă: 13.890 ha
Populaţie: Total - 8.474
Bărbaţi - 4.167
Femei - 4.307

Istoric
Prima atestare documentară a
Bicaz-ului datează din 23 august
1611, ca sat de pe moşia mănăstirii
Bisericani (hrisov de la Constantin
Movilă Voievod).
Localitatea are mult timp statut
de localitate de frontieră cu
principatul Transilvaniei şi după
1699 cu Imperiul Habsburgic
Austriac.
Istoria
mai
consemnează
denumirile Fundul Bicazului, Gura
Bicazului ca părţi ale aşezării. În
1950 apare moşia Bicaz pe care
este înfiinţat un post de poliţie în
1855 şi apoi un târg.
În 1867 comuna Bicaz este
consemnată din nou localitate de
frontieră, cu punct de vamă la
Chisirig.
În 1884 se constituie un
Domeniu al Coroanei de 13.000 ha
cu sediul în Bicaz.
În 1927 se înfiinţează plasa
Piatra de care aparţinea comuna
Bicaz.

Când am fost co-optate în acest proiect nu am
crezut că ne vom implica atât de mult emoțional. Ne
gândeam că nu e corect ca prietenii noștri să-și pună în
valoare satele lor, iar noi care suntem din Bicaz să nu
avem această ocazie. Dar provocarea a fost și pentru noi.
Așa că echipa formată din Bianca Ciobănoiu și Andreea
Sălimon au „săpat” prin arhive și au descoperit
lucruri interesante despre orașul nostru.
În elaborarea studiului am utilizat o gamă variată
de surse istorice atât principale (izvoare literare,
documente de arhiva, marturii orale, fotografii), cât şi
secundare (monografii de epocă din Fondul “Kirileanu”
al Bibliotecii Judeţene Neamţ, statistici oficiale s.a.).
Principalul obiectiv al acestui studiu îl reprezintă dorinţa
noastră de a prezenta şi reprezenta valorile culturale ale
zonei din perspectiva conservării şi transmiterii tradiţiilor
populare generaţiilor următoare.
Cercetările arheologice au descoperit pe terasa de
la confluenţa râurilor Bicaz cu Bistriţa urme de viaţă din
epoca de piatră. A fost scos la lumină un număr important
de unelte şi aşchii de silex din aşezările situate în aer liber
de la Ceahlău (Podişul Mic (Ocolaşul Mic), Văratic,
Scaune) 1328 m şi Bicaz ce au aparţinut probabil unor
populaţii de vânători.
Până în sec. XIV - XV regiunea Bicaz - Valea
Muntelui, rămâne o zonă împădurită plină de sihaştri
asupra căreia se va institui treptat autoritatea mănăstirilor
Bistriţa şi Bisericani. Daniile făcute de domnitorii
Moldovei acestor mănăstiri au transformat ulterior zona
dintre Piatra Neamţ-Bicaz şi Ceahlău în proprietate
mănăstirească. Încă din timpul lui Alexandru cel Bun
(1400 - 1432), a lui Ilie Ştefan (1432 - 1447), Alexandru
şi Bogdan II (1449 - 1455) a binecredinciosului Voievod
Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457 - 1504) oamenii locului
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participau la luptele împotriva turcilor, a tătarilor şi a
ungurilor. Însuşi Matei Corvin învins în lupta de la Baia
(1467), se retrage în secuime prin pasul Bistriţa – Bicaz Lăzarea. Iar Petru Rareş (1527 - 1538, 1541 – 1546) ia în
ajutor, în cucerirea secuimii, localnici din zona Bistriţa Straja, Valea Bicazului, Pasul Tulgheş.
Acestea dovedesc că în perioada sec. XVI - XVII
zona Bicaz era intens populată şi înfloritoare din punct de
vedere economic. Alte mărturii evidenţiază faptul că
începând din sec. XVIII şi mai cu seamă după reformele
lui Cuza aşezările de pe Valea Muntelui aveau o viaţă
economică înfloritoare. În perioada domniei lui Cuza au
avut loc împroprietăriri ale ţăranilor cu pământ din
domeniul mănăstiresc pe partea dreaptă şi stângă a râului
Bicaz (zona Taşca), dar şi pe Valea Muntelui în care
existau şi proprietăţi ale Prinţului Sturza.
În 1880 Bicazul a devenit domeniu regal,
evenimentul fiind legalizat prin decretul nr.
1789/09.06.1880 semnat de regele Carol I. Domeniul
regal dispunea de două gatere acţionate cu apă. Măcinatul
puţinului porumb şi grâu adus de cărăuşi se efectua în
morile cu pietre pe râul Bicaz în locurile numite “Moara
Cheia Taşcăi”, ”Hamzoaia”, ”la Zărilă”, ”la Bocancea”.
Documentele pe care le avem la îndemână
dovedesc însă şi alte calităţi printre care spiritul de
dreptate şi de sacrificiu. Astfel în timpul războiului de
independenţă 1877, primul război mondial (1916 – 1918)
şi al doilea război mondial (1940 – 1944), locuitorii
acestei zone au participat în armata română cu acte de
curaj şi abnegaţie căzând la datorie, intrând în rândul
eroilor neamului. De un respect deosebit se bucură şi
puţinii veterani de război rămaşi în viaţă care povestesc
despre ororile războiului cu ochii scăldaţi în lacrimi şi cu
vocea tremurândă de emoţii.
În condiţiile în care până la începutul sec XX în
zona Bicaz puţinele drumuri erau neamenajate, greu
practicabile, singurul mijloc de transport al lemnelor era
plutăritul. El se efectua pe pâraiele mai mari de munte și
pe apa Bistriţei. În zona Bicaz dintre pâraiele ce se
revarsau în Bistriţa și pe care se plutărea în aceea vreme,
era numai Bistricioara. Mai spre nord, în regiune,
asemenea pâraie erau Neagra Broștenilor și Neagra
Şarului.
Când vorbim de plutărit pe Bistriţa ca mijloc de
transport, trebuie avute în vedere două aspecte și anume
că, pe de o parte, însăși lemnele din care era alcatuită
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Bicaz devine oraş raional în
anul 1960. Decretul 299 din
27.aug.1960 consemnează faptul
că prin apariţia lacului Izvorul
Muntelui se produc schimbări
geografice şi se procedează la
reaşezarea teritorială a comunelor.
Comuna Bicaz trece în categoria
oraşelor subordonate raionului
Piatra Neamţ, cu satele Capşa,
Ciungi, Dodeni, Mărceni, Izvorul
Muntelui. Dintre acestea cele mai
multe vor deveni cartiere ale
oraşului.
Personalităţi ale localității:
○ Ermil Istrati, profesor şi director
la liceul Petru Rareş Piatra
Neamţ
○ Dimitrie Leonida inginer,
profesor, proiectantul sistemului
hidroenergetic Bicaz
○ Ionel Miron, profesor doctor,
directorul staţiunii de cercetare şi
producţie salmonicolă Potoci
○ Ciucanu Doina, canotoare,
câştigătoare a numeroase medalii
la
întreceri
europene
şi
internaţionale
○ Vasile Barbă aromân, economist
şi
finanţist,
profesor
la
Universitatea Braşov, lider al
mişcării aromâne din europa
○ Nicolae Sălăgean, inginer,
director Moldocim, primar
○ Iulia Hălăucescu, artist plastic de
renume naţional şi internaţional,
care a donat oraşului Bicaz un
număr de 106 lucrări plastice
expuse în Expoziţia permanentă
„Epopeea Bicazului”, aflată la
Muzeul de istorie şi etnografie
din Bicaz
Se consemnează faptul că în
1939 la Bicaz a locuit temporar ca
refugiat Preşedintele Poloniei,
Ignacy Moscicki.

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
pluta erau trasportate prin aceste mijloc de transport la
punctele de destinaţie, iar pe de altă parte, că pluta servea
ca mijloc de transport al diverselor încărcături: lemne,
mărfuri, alimente și oameni.
plutăritul numai o parte, cu deosebire buhălniţenii,
vestiţi atât ca plutași cât și ca legători de plute. Plutăritul
a fost o ocupație sezonieră, cei care plutăreau practicau
această ocupaţie ani la rând. Iarna mergeau și ei la lucru
în pădure, cunoscând la fel de bine și această muncă.
Întocmai ca și lucrul la pădure, plutăritul a fost
practicat de locuitorii din satele Bicazului în toată
regiunea cuprinsă între Piatra Neamţ și Broșteni. Ei nu sau limitat deci să meargă la lucrul numai în centrele de
exploatare apropiate.
Din raza orașului Bicaz categoriile de plute ce
urmau a fi transportate pe Bistriţa au fost numeroase.
Dimpotrivă din pădurile Hangu, Buhalniţa, Bicaz ca și
din padurea Tarcău se trimiteau numai plute scurte
denumite butuci.
Plutașii din zonă au practicat plutăritul cu
precădere pe distanţa cuprinsă între Broșteni și Piatra
Neamţ. Rareori mergeau cu plutele până la Bacău. Raza
Broșteni-Piatra Neamţ era regiunea în cuprinsul căreia au
muncit, alături de plutașii din alte sate, căpătând
experienţa, cunoștinţe bogate și temeinice legate de se
efectua în câteva etape: de la Dorna la Broșteni, de la
Broșteni la Piatra Neamţ, iar de la Piatra Neamţ plutele
erau mânate pânã la revărsarea în Siret sau chiar până la
Galaţi.
Practicarea plutăritului pe distanţe limitate era
condiționată și de faptul că plutașii cunoșteau în amănunt
numai o porţiune a Bistriţei și nu se avântau mai departe;
din cauza lipsei de amenajare a cursului râului Bistriţa,
plutele se puteau sparge ușor și puneau în pericol viaţa
plutașilor.
decisiv evoluţia istorică și socială a localităţilor de
pe Valea Muntelui. Preluând ideile lui Lenin, conducerea
Partidului Muncitoresc Român a elaborat în anul 1949 un
proiect gigantic care își propunea electrificarea întregii
ţări. Construirea unui baraj hidroenergetic pe râul Bistriţa
la 3 km de comuna Bicaz și o hidrocentrală în satul
Stejaru. Ideea nu era nouă: suportul tehnic fusese elaborat
încă din anul 1908 de către inginerul Dimitrie Leonida.
La lucrările începute în anul 1950 au participat și deţinuţi
politici, militari. Cantităţile foarte mari de ciment
necesare contruirii barajului au fost produse în fabrica de
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la ciment Bicaz. Mai târțiu s-a deschis altă fabrică de
ciment la Tașca. La 1 iulie 1960 avea sa fie inaugurat cel
mai mare lac de baraj la acea vreme: 35 km lungime si
3.500 km2 suprafaţa de apă.
Construirea barajului, a fabricii de ciment si a
hidrocentralei a modificat profund viaţa oamenilor din
zonă. Bătrânii din satul Potoci îşi amintesc de părinţii lor
nemulţumiţi de ridicarea barajului si care spuneau ca “vor
bea dintr-un foc toata apa din lac, dacă va fi construit
barajul”. Pierderile umane nu au fost cuantificate de către
autorităţi. Drama umană a ţăranilor din zonă nu poate fi
relevată de unele date statistice. Însă, cei peste 18.000 de
locuitori şi cele peste 20 de sate strămutate complet în
zona Buhalniţa, Rugineşti, Potoci stau mărturie acestei
realităţi triste. Satele Cârnu si Răpciuniţa au dispărut
complet. Satele Secu şi Izvoru Alb, care reprezintau
“oaze” ale tradiţiei româneşti, au rămas izolate faţă de
restul lumii. Biserica din Hangu nu a putut fi distrusă de
explozibil. Când nivelul apei este scăzut se mai poate
vedea fosta biserică.
În contextul industrializării şi a creşterii
demografice susţinute comuna Bicaz a devenit oraş în
1960 şi, totodatǎ, un simbol al industrializării comuniste.
În perioada de maximă dezvoltare pe şantier Bicazul a
numărat peste 15.000 de locuitori. Condiţiile specifice
anilor 1950 - 1960 au dus la o transformare radicală a
vieţii oamenilor de pe Valea Muntelui. Ţăranii strămutaţi
şi rămaşi fără gospodării au pierdut o parte din specificul
tradiţional. În plus, stabilirea muncitorilor originari din
alte zone ale ţării a determinat schimbarea
comportamentului social și cultural al locuitorilor: tot mai
puţini oameni poartă costumul popular sau practică
meserii specifice muntenilor.
După 1989 se constată o scurtă revigorare a satelor
munteneşti generată de efervescenţa spirituală postdecembristă. Retrocedarea pădurilor a permis oamenilor
să redescopere frumuseţea meseriilor munteneşti.
Tradiţiile, obiceiurile mereu prezente în sufletele
oamenilor şi-au recăpătat locul pe care îl merită în
peisajul cotidian al satelor de pe Valea Muntelui.
Deschiderea către piaţa de muncă occidentală a
creat totuşi o ruptură în sufletul satului muntenesc.
Generaţii întregi de ţărani au ales calea pribegiei către o
viaţă mai bună. Impactul demografic, social, cultural este
unul important. Satele depopulate, îmbătrânite au devenit
realităţi ce nu mai pot fi negate.
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Dar despre zona Bicaz se povestesc din bătrâni și
frumoase legende.
O frumoasǎ legendǎ, cea a Corbiţei, se inspirǎ din
drama moldovenilor care au trebuit sǎ se refugieze secole
la rând din calea tǎtarilor. Corbiţa, o preafrumoasǎ fatǎ,
era urmărită de tǎtari; rǎmasǎ fǎrǎ speranţǎ de scǎpare, ea
s-a îndreptat cǎtre Stânca Corbului unde, de pe cel mai
înalt vârf, s-a aruncat în hǎu: decât roabǎ în palatul lui
Han tǎtar, mai bine hranǎ pentru pǎstrǎvii din ştioalnele
Bicazului. De durere, logodnicul ei s-a prefǎcut în corb
negru ca sǎ poatǎ, în nopţile cu lunǎ, sǎ se întâlneascǎ
acolo, pe vârf de stâncǎ surǎ, cu iubita lui, preschimbatǎ
în Corbiţa Albǎ.
Primǎvara, în nopţi luminate de lunǎ, vin ciobanii
sǎ se extazieze de frumuseţea cea fǎrǎ de prihanǎ a
Corbiţei Albe, devenită de poveste şi de vis. Iar, când se
coc fragii prin poiene, vin şi fetele din Hangu, Bicaz,
Tarcǎu ori Taşca, urcǎ sus pe pisc şi cântǎ doina Corbiţei,
vers de jelire pentru toate fetele robite de vrǎjmaşi de-a
lungul veacurilor.
În contextul integrării României în Uniunea
Europeană demersurile unor oameni de suflet pentru
păstrarea tradiţiilor populare constituie iniţiative mai mult
decât lăudabile. Universul tradiţional românesc în general
şi acţiunile de promovare a acestuia, în particular, se
înscriu în valorile europene exprimate prin motto-ul
„Unitate prin diversitate”.
Majoritatea tinerilor sunt tentați să spună că nu se
vor mai întoarce pe meleagurile de pe care au pornit
marele drum al vieții, dar nu și eu. Sunt hotărâtă să
schimb în bine viitorul următoarei generații și să le aduc
la cunoștință tot ce au chiar sub nasul lor, să le dezvolt
gândirea legată de poporul român, și să-i fac să iasă de
sub carapacea care nu-i lasă să vadă marile orizonturi și-i
face să pornească cu gând rău despre lucrurile pe care, pe
noi, numeroase generații ne-au făcut mândri că suntem
români.
Din păcate, aceste lucruri mărunte care ne-au
definit multora dintre noi copilăria, dispar în negura
viitorului, având toate șansele să rămână pentru unii o
amintire frumoasă, iar pentru alții o poveste falnică spusă
înainte de culcare, care se va transforma ușor ușor, întrun basm închis și uitat în biblioteca trecutului.
Refuz să cred că toate tradițiile vor dispărea și din
ele nu vor rămâne decât legende și povești, care unora le
va spori imaginația , iar altora le vor crea doar o impresie
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ireală despre pământurile pe care pășesc cu atâta
îndrăzneală, fără să știe cu adevarat sa trăiască în
amintirea celor care vor să le arate tainicele tradiții
românești de altă dată.
Astfel de meșteșuguri nu se găsesc în marele
necunoscut care-i așteaptă , și nu se vor mai găsi nici în
alte locuri , ci numai în mica noastră țară de smarald
putem descoperi, simți, dar și auzi de pe cele mai înalte
creste montane lucrurile care ne definesc a fi români.
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Comuna
AGAPIA
Prof. Niculescu Eugenia
Pislariu Andreea
Maftei Andreea-Georgiana
Comuna Agapia
Sate comp: Agapia, Filioara,
Săcăluşeşti, Văratec
Suprafaţă: 5.686 ha
Populaţie: Total – 4.514
Bărbaţi -1.846
Femei – 2.668

Istoric
Prin poziţia geografică şi
varietatea elementelor naturale,
teritoriul depresiunii Ozana Topoliţa în care este situată
comuna, a asigurat condiţii
prielnice pentru a fi populat încă
din cele mai vechi timpuri.
În
feudalismul
dezvoltat,
aşezările săteşti din acest areal au
cunoscut o anumită dezvoltare, iar
monedele de argint şi bronz
descoperite în zonă, sunt o dovadă
a activităţii de comerţ ce se
întreprindeau aici.
După spusele localnicilor, pe
teritoriul actualei comune se aflau
locuri unde se păstra muniţia de
rezervă pentru apărarea Cetăţii
Neamţului.
Evoluţia satelor comunei este
strâns
legată
de
existenţa
Mănăstirilor Agapia şi Văratec,
popularea zonei în urmă cu 300 400 de ani fiind favorizaţi şi de
faptul că cei ce lucrau pe moşiile
mănăstirilor erau scutiţi de biruri.
Istoria comunei este istoria
acestor aşezăminte monahice.

Ce poate fi mai frumos decât locul unde te-ai
născut și ai crescut, decât satul tău natal?!? Oriunde în
lume ai pleca te întorci cu drag ACASA. Cei mai frumoși
ani sunt cei ai copilăriei alături de părinți, bunici,frați și
vecini. Este o vreme când toți plecăm din locurile natale
părăsind casa părintească, fiecare la rândul nostru
făcându-ne o familie și locul de muncă în altă parte.
Locul meu de suflet este în satul în care m-am născut și
am copilărit Agapia. Este o comună foarte frumoasă
formată din satele Agapia care în prezent este și
reședința, Filioara, Varatec și Săcălușești. La sfârșitul
secolului XIX, comuna purta numele Filioara, făcea
parte din plasa de Sus-Mijlocul a județului Neamț și era
formată din satele Filioara, Agapia, Văratec, CehlăeștiiGropii, Pârâul Târnovei și Zembești, având o populație
totală de 3196 de locuitori. În comună existau 12 biserici
(inclusiv cele ale mănăstirilor). Anuarul Socec din 1925 o
consemnează în plasa Cetatea-Neamț a aceluiași județ,
având 3.185 de locuitori în satele Agapia, Filioara,
Gropile, Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Văratec,
Săcălușești și Văratec (acesta din urmă fiind și satul de
reședință). În 1950, comuna a fost transferată raionului
Târgu Neamț din regiunea Bacău, și în timp mănăstirile
nu au mai fost considerate sate separate, fiind comasate
cu satele Agapia, respectiv Văratec. În 1968, comuna a
revenit la județul Neamț, reînființat. Tot atunci, satul
Gropile a fost desființat și comasat cu Văratec, iar
comuna a luat denumirea de Agapia, de la noua reședință.
În comuna Agapia se află mănăstirile Agapia (sec.
XVII - XIX) și Văratec (sec. XVIII - XX), monumente
istorice de arhitectură de interes național, aflate în satele
respectiv eponime. Ansamblul mănăstirii Agapia
cuprinde biserica „Sfinții Voievozi” (1642 - 1647),
paraclisul „Nașterea Maicii Domnului” (1864),
construcții de incintă și locuințe monahale (sec. XIX -
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XX), biserica de lemn „Sfântul Ioan Bogoslov” (1821),
turnul-clopotniță (1823) și bolnița de lemn „Adormirea
Maicii Domnului” (1780). Ansamblul mănăstirii Văratec
cuprinde biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1807 1808), turnul de poartă cu clopotniță (secolul XIX),
biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1844, cu adăugiri în
1880), biserica „Schimbarea la Față” (1847) și case
monahale (sec. XIX - XX). La biserica din satul Filioara,
comuna Agapia, judetul Neamt, se află o icoană din lemn
a Mantuitorului Iisus Hristos din care curge mir, cu miros
frumos, asemănător celui de la sfintele moaște. Sfântul
mir curge de pe capul Mantuitorului, din Crucea
Sfăntului Arhanghel Mihail și de la cei doi îngeri, așezați
de o parte și de alta a Domnului Iisus Hristos, în aceeași
icoană. Cu acest sfânt mir, adunat la marginea ramei,
despre care parintele paroh al bisericii din Filioara spune
că este un semn ca Dumnezeu, lucrează cu harul Duhului
Sfânt, se miruiesc sute de credincioși veniți la biserică
din Filioara.
În rest, cinci alte obiective din comună sunt incluse
în lista monumentelor istorice din județul Neamț ca
monumente de interes local. Patru dintre ele sunt
clasificate ca monumente de arhitectură: ansamblul
schitului Sihla (sec. XVIII - XIX) din satul Agapia,
ansamblu alcătuit din biserica de lemn „Nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul” (1741) și biserica de lemn
„Schimbarea la Față” (1763); casa scriitorului Alexandru
Vlahuță (1885) din același sat; casa Lahovari (sfârșitul
sec. XIX); și școala (începutul sec. XX), ultimele două
din satul Văratec. În incinta mănăstirii Văratec se află
statuia Saftei Brâncoveanu (1939), clasificată ca
monument de interes public
De la bunicii noștri știm că pe teritoriul actualei
comune se aflau locuri unde se păstra muniția de rezervă
pentru apărarea Cetății Neamțului. De la parinții noștri
știm că Mănăstirea Agapia este împodobita spre nemurire
de sfinții pictați de Nicolae Grigorescu între anii 1858 –
1861. Lucrarea de executare a picturii interioare a
bisericii i-a fost încredințata pictorului de către Maica
Stareță a Mănăstirii Agapia, Tavefta Ursache. Aceasta a
văzut o icoană mare cu Maica Domnului pictată de
Nicolae Grigorescu, icoana pe care o regăsim și astăzi în
muzeul mănăstirii și astfel s-a convins de talentul
pictorului. Deși avea doar 20 de ani când a început să
picteze interiorul bisericii, Nicolae Grigorescu reușește
cu puterile și talentul său să făurească la Agapia o operă
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Istoria comunei este istoria
acestor aşezăminte monahice.
Existenţa Mănăstirii Văratec se
plasează cronologic pe la 1785,
când maica Olimpiada se strămută
de la fostul schit Topoliţa şi
cumpără poiana Văratec, unde
ridică pe cheltuiala sa o bisericuţă
de lemn. Actuala construcţie
datează din 1808. După atacarea şi
prădarea din anul 1821, în timpul
Eteriei, mănăstirea cunoaşte o
perioadă de prosperitate, când I se
adaugă moşiile a numeroase
schituri şi mănăstiri, ce i -au fost
închinate.
În anul 1900 un năprasnic
incendiu a mistuit cea mai mare
parte a construcţiilor din incintă,
inclusiv turnul - clopotniţă.
Actuala formă a complexului este
urmare a lucrărilor de refacere şi
reconstrucţie din prima parte a
secolului XX. Deşi a fost în
repetate
rânduri
ţinta
unor
prădalnice incursiuni, Mănăstirea
Văratec mai păstrează încă
nepreţuite valori artistice şi
documentar - istorice.
Încă din timpul domnitorului
Ştefan cel Mare, a fost atestată în
documente ale Mănăstirii Neamţ, o
mănăstire în Agapia Deal cu 15 20 de călugări.
Izvoarele existente, consfinţesc
ridicarea Mănăstirii Agapia Veche
de către Petru Rareş, (între anii
1527 - 1546), care a şi dăruit
lăcaşului mai multe moşii. - Astăzi
acest aşezământ are aspectul unui
schit înconjurat de case - chilii. Agapia Nouă sau Agapia Vale
este ctitoria hatmanului Gavril,
care a ridicat-o între anii 1642 1644. După repetate prădălnicii şi
incendii, la începutul secolului XX
s-au
efectuat
lucrări
de
reconstrucţie, ajungându-se la
formele arhitecturale de astăzi.

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
Faima mănăstirii este explicată
şi
prin
existenţa
acelor
excepţionale zugrăveli executate
de Nicolae Grigorescu în perioada
1858 - 1860.
Aici şi-au aflat odihnă şi
linişte: în trecerea lor Mihai
Eminescu, Alexandru Vlahuţă,
Calistrat Hogaş, Gala Galaction,
Mihail
Sadoveanu,
Ionel
Teodoreanu.
La Văratec se află mormântul
Veronicăi Micle.

nemuritoare de mare valoare, în care îmbină cu succes
tradiția bizantină cu stilul neoclasic și cu arta populară
românească, creată de geniul său artistic. În portretele
sfinților, Grigorescu folosește ca modele preoți slujitori ai
mănăstirii, călugarițe, țărani, copii, chipul mamei sale sau
diverse persoane aflate în trecere prin mănăstirea Agapia.
Astfel, acesta reușește să picteze icoanele din
catapeteasmă, tablourile și compozițiile murale într-o
manieră realistă, în care realitatea este redată cu mare
precizie și talent artistic. Se poate observa vivacitatea
chipurilor și a coloritului, mișcările pline de grație, de
omenesc și de dinamism. Tot din complexul Mănăstirii
Agapia face parte și Agapia Veche situată într-o poiană
adăpostită de păduri înalte și dese. Acest locaș de
rugăciune reprezintă punctul de început al vestitului
așezământ monastic cunoscut astazi drept Mănăstirea
Agapia. Aici maicile povestesc despre o legendă veche
care menționează că în vechime în noaptea de Înviere
bisericuța s-a scufundat în ritmul cântărilor de slavă ale
calugărilor. A supraviețuit doar clopotarul care a transmis
mai departe minunea.
De la secretara primăriei din Agapia știm că strada
Nicolae Iorga, denumire dată pentru strada principală
care face legătură cu șoseaua Piatra Neamț - Târgu
Neamț este motivată de faptul că marele scriitor istoric și
om politic Nicolae Iorga (1871 - 1940) a vizitat și a scris
despre Agapia în lucrările sale, publicate în Revista
Sămănătorul “Agapia și mănăstirile sale, 1903”.
Când mă gândeam la Mănăstirea Varatec, primul
lucru care-mi venea în minte, ca să o deosebesc de
celelalte, era Veronica Micle! Pentru că ea aici a trăit
ultimii ani din viață, aici a murit și aici a fost îngropată.
Aceasta mănăstire este situată într-o zonă pitorească, la
altitudinea de 460 de metri, în apropierea a două
rezervații naturale cu păduri de mesteceni și stejari, care
l-au inspirat pe Mihai Eminescu, în creațiile sale. Este o
mănăstire de maici. De-a lungul timpului, această
mănăstire a fost locul preferat de o mulțime de scriitori,
care se retrăgeau aici să-și găsească liniștea, printre care
amintesc pe: Vlahuță, Sadoveanu, Eminescu și Veronica
Micle.
Satul nostru se deosebește de alte sate prin
numeroasele mănăstiri, prin anumite tradiții și prin
monumentele istorice. Îmi place faptul că satul nostru
este unul îngrijit, oamenii sunt uniți, gospodari, sunt
multe pensiuni ce atrag mulți turiști care vor să se cazeze
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pentru a vizita locurile din împrejurimi. Nu îmi place
faptul că tradițiile încep să își piardă din valoare, faptul
că adolescenții preferă să plece în orașe mari uitând satul
în care au copilărit. Consider că statul ar putea îmbunătăți
prin măsuri la nivel național sprijinirea tinerilor să se
întoarcă la origini, pentru a duce mai departe obiceiurile
și tradițiile. Sunt foarte mulți tineri în sat care nu sunt
sprijiniți suficient pentru a-și evidenția talentul.
Satul meu are un monument al eroilor care au
luptat în Primul Război Mondial (1916 - 1918) și în al
Doilea Război Mondial (1941 - 1945). Pe piatra funerară
a monumentului sunt gravați eroii satului: Adiaconitei
Vasile, Acușoaie Gheorghe, Anisia Constantin, Anisia
Alexandru, Băicănescu Vasile, Bălțătescu Ioan,
Bălănescu Ioan, Butnaru Constantin, Cârjă Ioan, Ciotârcă
Ioan, Ciumașu Dumitru, Dumitriu Ioan, Ghidoarcă Ioan,
Ghidoarcă Gheorghe, Ioniță Ioan, Mechea Neculai,
Mihalache Dumitru, Pavel Alecu, Sava Vasile, Savin
Vasile, Șchiopu Vasile, Tișcă Vasile, Tișcă Ioan, Cocolea
Gheorghe, Bodron Lazer, Atomii Costache, Rogojină
Constantin, Tighir Vasile, Moșneagu Dumitru, Gorean
Gheorge.
Eroii satului Filioara: Cucoș Neculai, Cârjă Vasile,
Gagea Vasile, Anton Gavril, Timofte Neculai, Cucoș
Vasile, Cucoș I. Vasile, Iliescu Constantin, Cucoș V.
Gheorghe, Panaite Gheorghe, Vasiliu Ioan, Vântu G.
Ioan, Ioniță V. Ion, Hurgisu Ioan, Dohotaru Dumitru,
Bălțătescu G. Ioan, Hanganu Vasile, Mocanu Ioan, Cucoș
Neculai (din primul război), apoi, Topoliceanu Vasile,
Dumitriu Neculai, Vântu Ioan, Ioniță Vasile, Baboi
Neculai, Cârjă Vasile, Puiu Gheorghe, Oglinzanu
Constantin, Ioniță Petru, Ilie Ștefan, Scutaru Th. Ioan,
Scutaru Th. Petru, Scutaru G. Petre, Cârjă Gheorghe,
Lateș N. Ioan, Timofte V. Ioan, Băicănescu Gheorghe,
Bălțătescu Gheorghe, Hanganu Constantin, Bălțătescu
Ioan, Baboi Ioan, Toader G. Neculai, Scurtu Gheorghe,
Scurtu Th. Constantin, Ionita I. Ioan, Mocanu Ioan, Anița
Ioan, Anița Constantin, Găină Anița Vasile, Solomia
Gheorghe, Timofte Neculai, Bălănescu Ioan, Slătinaru
Gr. Ioan, Năstasă V. Ioan (din al doilea război).
Eroii satului Săcălușești, din primul război: Iacob
Vasile, Adiaconiței Gheorghe, Arseni Vasile, Ciubotariu
Constantin, Preutu Ioan, Lecușescu Constantin, Gavriliu
Gheorghe, Adiaconiței Vasile, Scutaru Ioan, Bălan Ioan,
Crețu Gheorghe, Crețu Constantin, Radu Neculai ,Iacob
V. Vasile, Andrei Gh. Constantin,I acob Gh. Toader,
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Crețu V. Vasile, Crețu V. Constantin, Frăsinel I. Ioan,
Ravaru I. Ioan, Andrei A. Vasile, Anița Gh. Ioan, Anița I.
Ioan, Balan I. Ioan, Scutaru I. Vasile, Carache I. Dumitru,
Radu Neculai, Radu Constantin, Pavel Gh. Gheorghe.
Eroii satului Varatec din primul rășboi: Nichitoaea
Neculai, Solomia Neculai, Scurtu Ioan, Nichitoaea
Nistor, Filioreanu Martin, Șurubaru Gheorghe, Filibiu
Constantin, Mihăilescu Neculai, Luca Neculai,
Mihăilescu Gheorghe, Azoiței Gheorghe, Latiș Ilie,
Stoian Ion, Azoiței Vasile, Curelaru Alecu, Curelaru Ion,
Grigoraș Ion, Călugăreanu Ioan, Archip Constantin,
Chimiță Neculai. Din al doilea război: Jurist Dumitru,
Ionescu Gheorghe, Dumitriu Neculai, Archip Gheorghe,
Popa Vasile, Surubaru Ion, Esanu Dumitru, Iacob Toader,
Ungureanu Gheorghe, Nichitoaea Vasile, Solomia
Gheorghe, Tarantus Andrei, Vieru Gheorghe, Manolache
Vasile, Pîrgariu Vasile, Filioreanu Gheorghe, Tărăntuș
Modist, Tărăntuș Neculai, Ursu Ioan, Ursu Dumitru,
Lascu Lazăr.
Să vorbim şi despre oamenii de valoare care au dus
mai departe numele de Agapia. Nicolae Iorga (18711940) - scriitor, istoric și om politic, a vizitat și a scris
despre Agapia în lucrările sale publicate în Revista
Sămănătorul ”Agapia și mănăstirile sale” (1903).
Alexandru Vlahuta (1858 - 1919- a locuit cu mama și
sora sa în Văratec și s-au călugărit la Mănăstirea Agapia.
O personalitate contemporană Ioan Popei, este un
pictor român cunoscut îndeosebi ca pictor de icoane pe
lemn. În prezent, acesta lucrează în special pe șevalet,
abordând în picturile sale un tip de colorit cu tentă
terapeutică, numită de acesta cromatoterapie. S-a născut
în data de 15 iulie 1954 în Agapia, un loc faimos, de
altfel, și pentru icoanele lui Nicolae Grigorescu. Expune
începând din 1975, iar din 1987 participă la toate
saloanele anuale, județene și municipale, organizate de
cenaclul „Aurel Băeșu”. Din 1990 este membru al
Asociației artiștilor plastici profesioniști filiala Neamț.
Acesta a pictat până în 1989 doar peisaje și flori,
lansându-se în pictura de icoane după revoluție, domeniu
în care s-a specializat repede și cu un real succes. Inițial,
artistul picta icoane pe bucățele de lemn, descoperind
ulterior manualul ”Erminia picturii bizantine”, un manual
care se găsea foarte rar și pe care l-a primit de la
cunoscutul preot și pictor nemțean, Varahil Moraru.
Astfel, a început ulterior să lucreze la nivel profesionist.
A fost marcat de pictorul rus Andrei Rubliov și de
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celebra lui icoană ”Sfânta treime”. Treptat, icoanele sale
au început să aibă succes, mai ales peste hotare, de unde a
început să primească comenzi.
O altă personalitate contemporana Gheorghe
Simon (27 martie 1950) poet, eseist, memorialist și
profesor cunoscut în Agapia, unde s-a născut, a copilarit
și s-a format în atmosfera Mănăstirii Agapia.
Bunicul meu, Ciotârcă Gheorghe locuiește în
prezent în satul Agapia, are vârsta de 80 de ani așa că a
participat la multe evenimente importante pentru sat. Din
tinerețe el s-a ocupat cu agricultura, cu creșterea
animalelor, treburile din pădure. El a ținut și a dus mai
departe obiceiurile și tradițiile comunei, mai ales tradițiile
de iarnă, a mers cu boii, cu plugul și oamenii în vârstă
colindând și urând, a sprijinit nepoții în purtarea măștilor
de Crăciun. Bunica mea Ciotârcă Catinca se ocupa cu
treburile gospodărești de acasă, în timpul liber se ocupa
cu împletirea vestelor, ciorapilor și mănușilor din lână,
broda fețe de masă, batiste.
Bunicul meu, Pîslariu Ioan locuiește în prezent în
Văratec, comuna Agapia. Se ocupă cu agricultura și
creșterea animalelor.
Ne-am implicat și noi în obiceiurile locale: la
Biserica Sfinții Petru și Pavel din Filioara, comuna
Agapia, am confecționat cruciulițe și am luat lecții de
dansuri populare, iar la biserica Sfântul Nicolae din satul
Săcălușești, comuna Agapia la activitățile organizate cu
ocazia sărbătorilor.
De satul nostru ne leagă faptul că aici am copilărit,
avem rude, respect față de cei care s-au luptat pentru a
putea locui aici.
Am vrea să plecăm pentru că ne-ar fi mult mai ușor
de a realiza ceea ce ne-am propus într-un oraș mai mare
dar am vrea să ne întoarcem pentru că avem o legătură
spirituală cu locul în care am trăit.
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Comuna
ALEXANDRU CEL BUN
Prof. Oraza Raluca
Prof. Lupei Emilia
Modoranu Elena-Denisa
Comuna Alexandru cel Bun
Sate comp: Viişoara, Agârcia,
Bisericani, Bistriţa, Scăricica,
Vaduri, Vădurele
Suprafaţă: 8,421 ha
Populaţie: Total – 5.661
Bărbaţi – 2.844
Femei – 2.817

Istoric
Aşezarea de la Poiana Cireşului
(pe malul pârâului Doamna în
imediata apropiere a satului
Agîrcia) datează din paleoliticul
superior şI constituie cea mai
veche mărturie arheologică de pe
aceste meleaguri.
Civilizaţia geto-dacă a lăsat
însă cele mai multe vestigii. Stă
mărturie în acest sens cetatea de la
Bâtca Doamnei din imediata
apropiere a comunei, care prin
materialele oferite atestă un înalt
nivel de dezvoltare economică.
Din primii ani ai secolului al
XV-lea datează satul Bistriţa, care
se extinde odată cu construcţia
Mânăstirii, zidită în anul 1407 sub
domnia lui Alexandru cel Bun.
Istoricul Nicolae Iorga aminteşte în
lucrarea sa "Două inscripţii nouă
găsite la Mănăstirea Bistriţa
Neamţ", că domnitorul Alexandru
cel Bun în anul 1548 dăruieşte
mănăstirii 31 sălaşe de ţigani şi 12
bordeie de tătari.

Mă numesc Modoranu Elena-Denisa şi locuiesc în
satul Agârcia, din comuna Alexandru cel Bun. Sunt
mândră că am copilărit şi încă mai copilăresc în acest sat,
alături de numeroasa mea familie.
Mă întrebaţi de ce sunt mândră? E suficient să te
uiţi în jur: natură proaspătă, verdeaţă, aer de munte, rece
şi o vibraţie aparte, a locului. Aici am crescut eu şi
bunicii mei, străbunica... cea care iubea să muncească, îi
plăcea că o face în satul ei şi era mândră că nu şi-a părăsit
locul natal pentru a-i sluji pe străini. Aici am făcut primii
paşi, am spus primul cuvânt, am învăţat să iubesc
oamenii, natura şi tot aici, într-un sat care acum este
pustiit, am primit o educaţie pe măsură.
Consider că satul meu este deosebit prin faptul că
este înconjurat de păduri fermecătoare şi de o linişte de
nedescris, dar asta nu-i de ajuns. Satul în care trăiesc are
nevoie de multe schimbări: mai multe locuri de muncă,
mai multă civilizaţie şi mai multă voinţă din partea
oamenilor care locuiesc aici...Voinţa de a schimba ceva!
Şi iată că am ajuns la oameni. La cei care sfinţesc
locul, după cum spune vorba din bătrâni. Ei bine, cu toate
că locurile sunt de o frumuseţe rară, faţă de altele...
oamenii nu sunt aşa de frumoşi. Prin frumoşi, mă refer la
faptul că nu sunt foarte sociabili, nu există vorbă bună, nu
comunică, în afară de momentele în care bârfesc. Dar,
vorba aia... nu există pădure fără uscături!
Ce mai ştiu despre satul meu? Sinceră să fiu, nu
ştiu prea multe despre el... nu-i cunosc istoria pe de-antregul, tot ce am auzit, în treacăt, este că a fost locuit
oameni muncitori, de care şi acum se mai vorbeşte... E
ciudat, pare că au trăit în altă epocă, iar acum, au devenit
legende!
Între această generaţie de despre care se vorbeşte
ca de eroii mitici şi prezent, stă marele exod. Îmi spun
unii că au fost mulţi, familii întregi, care au plecat şi nici
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n-au mai vrut s-audă de locul natal. Asta s-a întâmplat
după ce industria s-a prăbuşit, iar oamenii n-au avut unde
să se mai ducă, pentru a-şi câştiga existenţa. Şi au luat
calea străinătăţii...
Chiar dacă mulţi au plecat, a rămas în urmă ceva,
un simbol: Mănăstirea Bistrița – locaş sfânt atât pentru
noi, cât şi pentru oamenii din toată ţară. Tot ce am aflat
este că Mănăstirea a fost zidită de către domnitorul
Alexandru cel Bun, în anul 1406. Aceasta a dăinuit timp
de peste şase veacuri la adăpostul pădurilor ce o acoperă,
înfruntând, ca toate lăcaşurile noastre de credinţă şi
cultură, greutăţile și încercările istoriei.
Dar azi, parcă zidurile sale bătrâne ne mustră...
Fiindcă acum, dacă ar mai fi copii de vârste firave, nu ar
mai cunoaşte iubirea de care am avut eu parte, când eram
doar o copilă. Nu ar mai cunoaşte anii frumoşi, care au
fost odată... În afară de locaşurile străvechi, nimic nu mai
este la fel. Cu cât trec anii, de Crăciun, clopoţeii şi
zurgălăii care ne asurzeau urechile, abia dacă se mai fac
auziţi. Cu greu mai auzim o colindă sau o urătură... și toţi
se întreabă de ce? Răspusul, însă, îl ştiu toţi...
Adevărul este că există din ce în ce mai puţin
tineret. Sunt adolescenţi care pleacă fără să se mai uite
înapoi. Dacă nivelul de trai ar fi favorabil, probabil că şi
populaţia ar creşte... dar nu...! În câţiva ani, va fi doar un
sat fără viaţă... Ce mă leagă de acest loc sunt amintirile.
Imagini şi întâmplări pe care n-o să le uit niciodată.
Amintiri pe care o să le port cu mine, indiferent de locul
în care mă voi afla în viitorul apropiat.
Vreau să-mi construiesc o carieră, o familie, dar nu
aici. În acest loc nu se mai poate trăi. În afară de
frumuseţea şi de liniştea pe care le admir la acest sat, nu
mai este nimic special. Toţi tinerii pleacă, se
îndepărtează... şi odată cu ei... mă îndepărtez şi eu.
Viitorul ţipă la mine cerându-mi: PLEACĂ, DU-TE,
FUGI, SALVEAZĂ-TE!
Şi totuşi... în noapte, târziu, aud un vuiet de după
porţile bătrânei Mănăstiri... Voci tainice îmi şoptesc c-ar
trebui să rămân pe meleagurile mele. Sunt vremuri crude,
dar odinioară, s-au abătut nenorociri şi mai mari peste
acest ţinut mirific... şi totuşi, locuitorii lui nu au plecat.
Poate că ar trebui să urmez exemplul străbunilor pentru a
readuce la viaţă satul de altădată. Poate că ar trebui să mă
întorc iar în sat...
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În anul 1572 Ioan cel Cumplit
întăreşte Mănăstirii proprietatea
asupra a 34 familii de ţigani cu
femeile şi copii lor.
Se presupune că din timpul
Războiului de Independenţă au
rămas ruşi pe aceste locuri,
explicându-se în acest mod
frecvenţa numelui "Rusu" în
comună.
Și satul Vaduri are o existenţă
multiseculară.
Prima
atestare
documentară datează din anul
1459, când din hrisovul dat de
Ştefan cel Mare reiese că alături de
Tarcău şi Pângăraţi, braniştea
Vaduri forma venitul şi ocolul
curţii domneşti de la Piatra Neamţ.
Satul era aşezat pe obcina
Murgocilor şi Pârâul Popenilor, pe
moşia Mănăstirii Pîngăraţi. Satul
se dezvoltă mult în secolul al
XVIII-lea atunci când mulţi
ardeleni, din cauza persecuţiilor
îndurate mai ales în timpul
împărătesei Maria Tereza, se
aşează pe malurile pârâului
Popenilor şi Secu Vaduri. Dovada
acestor imigrări o constituie
numele de familii
venite din
Ardeal: Cojoc (din Cojocna) şi
Bîrgăoanu (de pe valea Bârgăului).
Satul Viişoara are acest nume
de la viile care se plantau pe
Dealul Gloduri. La început erau
doar colibe de plutaşi, apoi s-a
dezvoltat în perioada 1899 - 1901,
cu
ocazia
împroprietăririi
însurăţeilor din satele Gârcina,
Girov şI Văleni.
Satul Scăricica, numit în trecut
"Strâmtura", s-a dezvoltat ca
extindere a satului Viişoara, cu
excepţia câtorva aşezări izolate
care au fost refugiul unor oameni
de pe vechile moşii boiereşti
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Existenţa comunei Viişoara a fost
marcată de-a lungul timpului de
cele două mănăstiri, Bistriţa şI
Bisericani. Ctitorie a lui Alexandru
cel Bun, Mănăstirea Bistriţa a fost
refăcută şI împrejmuită cu ziduri
de cetate de Petru Rareş şi apoi de
Alexandru Lăpuşneanu, de la care
s-au păstrat chiliile. Aici se află
mormântul
domnitorului
Alexandru cel Bun, a soţiei lui
Doamna Ana şi turnul clopotniţă
înnălţat de Ştefan cel Mare în anul
1498, în paracliserul căruia se află
un muzeu, care cuprinde obiecte de
mare valoare cum ar fi: mantia lui
Alexandru cel Bun.
Mănăstirea Bisericani a fost
ridicată de Ştefan cel Mare şi a fost
terminată de fiul său Ştefăniţă
Vodă în 1512. Odată cu
secularizarea averilor mănăstireşti
eveniment petrecut în secolul al
XIX-lea, mănăstirea a fost
transformată în penitenciar, iar în
1908 în sanatoriu T.B.C.
Din 2003 comuna se numește
Alexandru cel Bun.
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Comuna
ALEXANDRU CEL BUN
Prof. Orza Raluca
Prof. Paleu Mariana
Horea Alexandra-Elena
Comuna Alexandru cel Bun
Sate comp: Viişoara, Agârcia,
Bisericani, Bistriţa, Scăricica,
Vaduri, Vădurele
Suprafaţă: 8,421 ha
Populaţie: Total – 5.661
Bărbaţi – 2.844
Femei – 2.817

Ca fiică a Moldovei, îmi vin în minte cuvintele
marelui Creangă, când vine vorba de originea mea.
Parafrazând-ul aş zice: Când mă gândesc la locul naşterii
mele, la oameni şi la obiceiurile lor, îmi saltă inima de
bucurie sau… în orice caz simt o emoţie complexă în
care se amestecă mândria ce vine din caracterul
oamenilor de aici, frustrarea că prea puţine lucruri se ştiu
despre aceste meleaguri şi sunt contrariată că abia acum
descopăr aspecte la care nu m-aş fi gândit.
Sunt din satul Bistriţa, comuna Alexandru cel Bun,
aproape o suburbie a oraşului Piatra-Neamţ la o distanţă
de 7 km. De fapt, doar gândindu-mă acum, îmi dau seama
că sunt o tânără a unui sat românesc.Vecinătatea oraşului
reşedinţă de judeţ, aproape că a şters graniţele dintre
urban şi rural.
Provin dintr-o familie care a adunat înainte de
orice poveşti frumoase de viaţă. Originar din satul
Bistriţa este doar bunicul patern Horea Constantin. Dintro familie cu 6 copii şi-a întemeiat gospodărie alături de
casa parinţilor săi. Ca mulţi alţi tineri născuţi în perioada
interbelică, a trăit în valul schimbărilor politice din a
doua jumătate a secolului XX. Deşi a rămas, prin cartea
de identitate, locuitor în mediul rural a lucrat ca şofer
transport marfă. A fost poate benefic căci, văzând multe
locuri prin natura meseriei, a ales să rămână totuşi sătean
prin comparaţie cu alte variante pe care le-ar fi putut
avea. Bunica a venit în Bistriţa ca mireasă a bunicului şi
noră. Îmi place să cred că a fost o poveste de dragoste
frumoasă. Soarta ei a fost ca a multor femei care se
dedică familiei. Se pare că, pe lângă îndatoririle casnice,
era pricepută în ale lucrului cu acul. Era probabil o cale
de a rotunji venitul casei şi de a-şi manifesta latura
creativă. Originară din satul Vaduri, comuna Alexandru
cel Bun este doar străbunica maternă, Adela Iftimia.
Dintr-o familie cu 7 copii şi-a intemeiat gospodăria

147

Comuna Alexandru cel Bun
alaturi de Gheorghe Nechifor. Strabunicul s-a nascut în
Pângăraţi în anul 1919 dintr-o familie cu 5 copii. La 19
ani a plecat în armată ca mai toţi tinerii din sat, iar 3 ani
mai târziu începe al Doilea Război Mondial, lasându-şi
acasă oameni dragi. Pe front viata nu a fost uşoară fiind
prins de ruşi şi făcut prizonier. Timp de 3 ani a suportat
detenţia până când a evadat întorcându-se în satul natal.
După trecerea războiului s-a casătorit cu Adela cu care a
avut 9 copii (nouă!). Străbunica era ţesătoarea satului.
Oamenii locului au fost mereu destul de înstăriţi.
Poate că, deoarece se învecinau cu oraşul care în perioada
comunistă a fost dezvoltat economic potrivit strategiei
din acea epocă.
Comuna Alexandru cel Bun1 se află în partea
central-vestică a județului, pe cursul mijlociu al râului
Bistrița, la vest și în aval de municipiul Piatra Neamț.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația
comunei Alexandru cel Bun se ridică la 4.876 de
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din
2002, când se înregistraseră 5.055 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români (96,02%). Din punct
de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt
ortodocși (94,77%). La sfârșitul sec. XIX, pe teritoriul
actual al comunei funcționau, în plasa Piatra - Munte a
județului Neamț, comunele Doamna și Vaduri. Comuna
Vaduri era compusă din satele Tarcău, Oanțu, Vădurele,
Agârcia, Găburești, Malicia, Nițeni, Podorăni, Preluca și
Secu, având în total 1.281 de locuitori. În comună existau
mori de apă, o piuă pentru făcut sumane, o biserică și o
școală. Comuna Doamna avea în compunere satele
Doamna, Cindia, Mănăstirea Bistrița, Sărata Văraticului
și Viișoara, cu o populație totală de 1362 de locuitori.
Existau și aici cinci mori de apă, o piuă pentru sumane și
postavuri, o olărie, o fabrică de săpun, o școală, patru
biserici și un paraclis.
Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în
plasa Muntele a aceluiași județ. Comuna Doamna avea
1550 de locuitori în aceeași alcătuire a satelor, iar
comuna Vaduri avea 1565 de locuitori în satele Agârcia,
Oanțu, Vaduri și Vădurele. În 1931, zona a fost
reorganizată, formându-se comuna Bistrița, cu satele
Agârcia, Bistrița și Viișoara, comună suburbană a

1

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Alexandru_cel_Bun,_N
eam%C8%9B#cite_note-L3_1968-12
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Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
comunei urbane Piatra Neamț; în timp ce comuna Vaduri
rămânea cu satele Oanțu, Vaduri și Vădurele.
În 1950, comunele Vaduri și Viișoara au devenit
parte a orașului regional Piatra Neamț din cadrul regiunii
Bacău. Comuna Vaduri a fost apoi desființată și inclusă
în comuna Viișoara. În 1968, comuna Viișoara a revenit
la județul Neamț, reînființat. Comuna a luat ființă în 2002
denumirea de Alexandru cel Bun. În comuna Alexandru
cel Bun se află biserica „Buna Vestire” (1512) a fostei
mănăstiri Bisericani din satul Bisericani, precum și
mănăstirea Bistrița (sec. XIV - XIX) din satul Bistrița,
ambele monumente istorice de arhitectură de interes
național. Ansamblul mănăstirii Bistrița cuprinde biserica
”Adormirea Maicii Domnului” (1554), turnul-clopotniță
cu paraclisul „Sfântul Ioan cel Nou” (1498), turnul de
intrare cu paraclisul „Sfântul Nicolae” (1546), casa Petru
Rareș (sec. XVI), stăreția (sec. XVIII), ruinele caselor
domnești (sec. XV) și zidul de incintă (sec. XVIII).
În rest, un singur alt obiectiv din comună este
inclus în lista monumentelor istorice din județul Neamț
ca monument de interes local: monumentul eroilor din
Primul Război Mondial, construit în 1926, și aflat în satul
Bistrița. El este clasificat ca monument funerar sau
memorial.
Dincolo de toate acestea satul Bistriţa e un loc viu
prin tot ce-a ce, în mod superficial,uni ar considera
simple detalii. Mănăstirea Bistrița din județul Neamț se
află în satul Bistrița și a fost zidită înainte de anul 1407
(prima atestare documentară) de către domnitorul
Alexandru cel Bun al Moldovei (1400-1432), care a
înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe. În anul 1498,
Ștefan cel Mare a zidit un turn clopotniță, cu paraclis,
închinat Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava,
cu o pictură în frescă de o mare valoare artistică și
iconografică, care se păstrează până astăzi. În anul 1546,
Petru Rareș a renovat mănăstirea și a construit un zid
împrejurul ei. Tot el i-a dăruit satul Mojeștii cu tot cu
venitul produs de acesta. La anul 1554, Alexandru
Lăpușneanu a renovat mănăstirea complet.
Semnul unor vremuri istorice zbuciumate este şi
monumentul soldatului necunoscut.
Arta populară rămâne unul dintre cele mai
preţioase tezaure spirituale. Ea se concretizează în
confecţionarea ouălor incondeiate în stil tradiţional. În
satul Bistriţa încă se mai păstrează aceste îndelerniciri.
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Până nu demult se practica potcovirea cailor cu unelte
tradiţionare.
Din păcate nu există un muzeu al satului. Aceste
obiecte sunt comercializate dezorganizat. Acesta este un
sector de activitate care merită valorificat prin proiecte
europene sau proiecte antreprenoriale. E nişa pe care noi
cei tineri o putem lansa şi poate ne putem ridica la nivelul
vremii. Puncte de trecere dinspre înaintaşi spre viitor,
creaţia populară reprezintă un argument subiectiv şi
obiectiv pentru a rămâne în sat.
Satul nostru este deschis. Poziţionarea geografică
favorizează un evantai de călătorii. De la simpli turişti
români şi străini la personalităţi invitate de diferite
prilejuri. Fiu al satului este Dorian Ploscaru (scriitor) şi
Ionuţ Matei (cântăreţ).
Locul cu o rezonanţă istorică şi pitorească,satul
meu este special. Răspunzând provocării de a reflecta
serios la identitatea mea prin prisma locului în care m-am
născut, mă gândesc, pentru prima dată foarte serios, la
posibilitatea de a-mi construi în acest spaţiu destinul. Maş fi gândit să încerc alte orizonturi pentru carieră, şi
totuşi, observ că proiectele mele profesionale se pot
concretiza în satul meu. După câţiva ani în care doresc să
mă formez într-un centru universitar, întoarcerea acasă cu
instrumentele unui bun manager, pot construi viaţa într-o
frumoasă continuitate familia părinţilor, bunicilor şi
străbunicilor.
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Comuna
BĂLȚĂTEȘTI
Prof. Olariu Mihaela
Manolachi Veronica
Basma Georgiana

Comuna Bălţăteşti
Sate comp: Bălţătesti, Valea
Arini, Valea Seacă
Suprafaţă: 3.470 ha
Populaţie: Total – 4.338
Bărbaţi -2.199
Femei – 2.139

Istoric
În arhiva comunei nu există
documente care să furnizeze date
asupra istoriei vechi a comunei. Pe
lângă unele documente existente în
fondul documentar al Bibliotecii
Centrale din Iaşi, constituie
izvoare de date şi lăcaşurile de cult
din Bălţăteşti şi Ghindăoani,
descoperirile numismatice din
Ghindăoani şi lucrarea "Istoricul
satului Ghindăoani" de Ion Ştefan.
Se vorbeşte de satul Bălţăteşti cu denumirea veche Mînjeşti - şi
satul Valea Seacă - cu denumirea
veche Gârbeni, încă din secolul
XIV, când năvălirile barbare au
determinat retragerea locuitorilor
mai spre munte (arealul actual al
comunei), aici terenul fiind
mlăştinos şi greu de străbătut
pentru invadatori.
În anul 1715, domnitorul
Moldovei Nicolae Mavrocordat, a
trecut aceste aşezări în proprietatea
Mănăstirii
Hangu
care
era
închinată
Patriarhiei
din
Alexandria.

Sunt mândră că vin de la munte. Nu știu ce poate fi
mai frumos,decât să ai oportunitatea de a locui într-un sat
tradițional, care păstrează până în ziua de azi tradițiile
strămoșești.
Satul Bălțătesti este locul în care m-am născut și
unde o să-mi petrec toată viața. Chiar dacă dorința de a
pleca mă macină, mă voi întoarce înapoi deoarece, aici
am învățat primii pași din viață, aici am învățat cuvântul
”mama și tata” și aici mi-am petrecut copilăria alături de
parinți, colegi și prieteni. Mereu pentru mine satul
Bălțătești va reprezenta un colț de rai și nu voi uita
amintirile frumoase din acest loc.
Comuna Bălțătești, situată în Nord-Estul Județului
Neamț, într-o mirifică zonă de dealuri subcarpatice, care
încântă prin varietatea formelor naturale și a
monumentelor istorice și monahale din împrejurimi.
Dispusă într-un cadru natural deosebit de frumos, locaţia
se află în sud-vestul Depresiunii Neamţ, depresiune
delimitată astfel: la vest de culmile Munţilor Stânişoara
cu înălţimi precum Muncelul Agapiei (896 m) şi Dealul
Mare Văratec (1008 m); la nord de Culmea Pleşu cu Vf.
Cerdac (911 m), culme pe care a fost ridicată şi a dăinuit
Cetatea Neamţului; la est de dealurile Boiştea (579 m) şi
Corni (600 m), înălţimi ce separă depresiunea de Podişul
Moldovei; la sud avem Muntele Măgură şi Dealul
Ghindău.
Marginea de sud a comunei se găsește la
aproximativ 1,5 km de culmea ce delimitează
depresiunile Neamţului şi Cracău – Bistriţa.
Comuna se întinde pe pantele în terase ale
dealurilor (de la sud şi vest): Dealul Osoi (526 m); Vf.
Pietricica Băltăţeşti (661 m); Înălţimea cota 706 m sau
Pădurea Mare, cum este cunoscută de localnici; Dealul
Bolovanu (592 m); Dealul Carpenului (606 m); Dealul
Buga (404 m) Dealul Mâgla (465 m
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Uniţi prin tradiţiile şi obiceiurile binecunoscute din
evocările lăsate de Ion Creangă în ale sale ”Amintiri”,
locuilorii Depresiunii Neamţului au fost favorizaţi de
dealurile nu prea înalte, cu mici platouri şi pante mai
domoale, pretabile culturii cerealelor, pomilor fructiferi şi
creşterii vitelor. Clima blândă, bogata pânză freatică de
apă potabilă şi de sărătură, prezenţa unor întinse podişuri
au contribuit la dezvoltarea, în general, a vieţii şi, în
particular, a meşteşugurilor, ce au la bază prelucrarea
lemnului, cerealelor, fructelor, cărnii şi nu numai.
Este spațial istoric cel mai frecvent evocat în file de
istorie și literatură. Pe aici și-au purtat pașii personalități
precum Alexandru Vlahuță, Barbu Ștefănescu
Delavrancea, Calistrat Hogaș, Mihail Sadoveanu, Garabet
Ibrăileanu și istoricul Nicolae Iorga. Atrași de frumusețile
naturale din zonă, lăcașurile monahale din apropiere și de
binefacerile apelor minerale descoperite aici de
Cantacuzini pe la 1810.
La Dumbrava - Ghindăoani, în 1968, profesorul
Iuliu Savin, în urma unor săpături, a descoperit un
pumnal scitic datând din sec. VI i.e.n. Astăzi acesta este
inventariat la Muzeul Universitaţii „George Bacovia” din
Bacău.
În anii 1959 şi 1967, întâmplător, Vasile Gh.
Leonte şi Gheorghe Simion găsesc piese monetare, din
vremea ocupaţiei romane, ce aparţin perioadei 134 – 193
e.n., fiind clasificate astfel: 3 monede din vremea
Împăratului Hadrianus (134 - 138 e.n.): 10 monede din
vremea Împăratului Antonius - Pius (138 - 161 e.n.); 9
monede din vremea împăratului Marcus - Aurelius (161 180 e.n.); 7 monede din vremea Împăratului Comodus
(180 - 192 e.n.); 4 monede din vremea împăratului
Claudius (193 e.n.).
Osemintele din fostele cimitire, descoperite
întâmplător, cu ocazia unor săpături făcute în locurile
denumite „La Coşare” (zonă din extravilanul satului
Bălţăteşti, la ieşirea spre Tg. Neamţ şi „Ţintirim” în
imediata apropriere a satului Ghindăoani), dispuse pe
Valea Brătuleţului ne obligă să presupunem că vechile
vetre ale actualelor sale au fost cu mult mai spre est şi
nord-est.
Distanţele mici dintre sate au contribuit la
uniformizarea particularităţilor lingvistice şi lexicale, a
habitatului şi amenajării rurale, a datinilor şi obiceiurilor.
Cu toate acestea fiecare localitate îşi are istoria sa cu
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După un an, în 1716, domnitorul
Mihai Racoviţă dă dreptate
visternicesei Maria Cantacuzino,
restituindu-I satul Bălţăteşti Mânjeşti. Această posesiune este
întărită în 1844 de domnitorul Ion
Mavrocordat.
În 1849 moşia Bălţăteşti este
cumpărată
de
Alexandru
Calimache şi rămâne în posesia
familiei acestuia.
În anul 1919 moşia a fost
expropriată, revenind statului,
după
care
a
urmat
o
împroprietărire a localnicilor sau, o
parte a trecut în administrarea
ocolului silvic.
Cea mai proeminentă personalitate
plecată de pe aceste meleaguri este
filosoful Vasile Conta (născut în
Ghidăoani).

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
evenimentele şi faptele de care ne vom ocupă în
continuare.
Astăzi, satul Bălţăteşti nu mai reprezintă ”(…) o
improvizare de bâlci pe şoseaua care vine de la Piatra
Neamţ, trece prin mijlocul satului, şepuind printre râpi şi
se duce la Târgul Neamţului înconjurată de singurătate
(…)”. Aşa cum o descrie G.lbrăileanu, sau „(…) o lume
orăşnească… cu căsuţe mai bine şi mai larg clădite (…)”
cu ai săi locuitori ”(…) spătoşi şi înalţi, bine gătiţi de
sărbătoare cu cojoace înflorite cu cusuturi, în camaşe cu
mărgele colorate şi pene de păun (…)”, precum o prezintă
Nicolae lorga, ci o localitate cu gospodării înfloritoare în
care modernitatea combinată cu tradiţia este la loc de
cinste.
Dacii, din punct de vedere arheologic, obiectele
scoase la lumină, ne conduc cu certitudine până la
perioadă ocupaţiei romane, în schimb, documentele de
arhivă apăr mult mai târziu, astfel încât ele menţionează
existenţa satului Bălţăteşti cu începere la finele sec. XVI.
Localitatea a fost atestată documentar din vremea
domnitorului Constantin Movilă, care dă vornicului
Pătraşcu satele Bălţăteşti şi Mânjeşti. Actul a fost datat cu
1 septembrie 1608 - 31 august 1609.
Nu după mult timp, noul domnitor, Ştefan Tomşa
confirmă (1611 - 1615), într-un document din 2 iulie
1612, că satul există încă din timpul domniei lui Ieremia
Movilă (1595 - 1606).
Documentul consfinţeşte că satele Bălţăteşti,
Mânjeşti şi Brătuleşti erau sate domneşti, aparţinătoare de
Ocolul Cetaţii Neamţului, domnitorului revenindu-i
sarcina de a le delimita hotarul despărţitor de moşiile
mănăstirilor Agapia şi Secu. În act Ştefan Tomsa
recunoaşte vechile hotare ale acestor sate domneşti, motiv
pentru care sătenii s-au putut opune pretenţiilor celor
doua mănăstiri.
Ştefan Tomşa promite că va rezolvă, ulterior, acest
diferend, drept pentru care le lasă neschimbat statutul
juridic de sat domnesc.
La 1612, domnitorul îl înştiinţeaăa pe pârcălabul de
Neamţ, că au venit la el ”(…) călugării de la Agapia și de
la Secu şi s-au jelit înaintea m.s. că au avut amândouă
moşiile un hotar domnesc dinspre Hangu şi dinspre satele
domneşti Mânjeşti şi Băltăţeşti şi Brătuleşti dat de
Eremia-Vodă (1595 - 1606) călugărilor de la Agapia”.
Comuna Bălțătești este
formată din satele
Bălțătești care este reședința, Valea Arini și Valea Seacă.
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Bălțătești, localitate binecuvântată de Dumnezeu, este
aşezată în Depresiunea Neamţ, la 33 km de Piatra Neamţ
şi la 12 km de Târgu Neamţ fiind înconjurată de o salbă
de biserici și mănăstiri care mai de care mai frumoase și
interesante: Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Agapia,
Mănăstirea Neamț, Mănăstirea Secu, Mănăstirea
Sihăstria, Mănăstirea Sihla, Mănăstirea Bisericani,
Mănăstirea Horaița. De la bunicii mei am aflat că, încă
din trecut, majoritatea satenilor se ocupau cu creșterea
animalelor dar și cu agricultura. În principiu, cele mai
cultivate grâne erau: ovăzul, porumbul și grâul. Nu pot
spune că satul meu e unul extraordinar, dar spre deosebire
de alte sate, Bălțătești ”găzduiește” personalități de rang
înalt precum veteranii din Razboi care, până și în ziua de
azi, continuă să ”lupte” pentru satul Bălțătești. Reluând
traseul pe DN 15C către Piatra - Neamt, intrăm în
Bălțătești, localitatea consemnată documentar la începutul
sec. XVIII, cunoscută prin stațiunea balneoclimaterică cu
ape minerale clorurate, sulfatate, sodice, iodurate,
bromurate. Băile, situate la o altitudine de 475 m, au
început să funcționeze din anul 1810, când prințul
Cantacuzino s-a ocupat de curățarea fântânilor de slatină
și de construirea a două bărăci, cu căzi din lemn.
Calitățile deosebite și puterea de vindecare a apelor
minerale au făcut să crească faima acestor băi, venind
pacienți din diferite zone ale țării sau din Franța, Italia,
Rusia și Turcia. Apele minerale de la stațiunea
balneoclimaterică Bălțătești sunt indicate în tratamentul
unor afecțiuni ale aparatului locomotor, afecțiuni
vasculare periferice, afecțiuni ale sistemului nervos,
afecțiuni respiratorii și în boli ginecologice.
Comuna poate deveni un punct de atracție pentru
turismul rural, în special în weekend, deoarece, comuna
este așezată într-un cadru natural atractiv. Tot în comuna
Bălțătești se întâlnesc patru lăcașuri de cult, casă de
odihnă și pelerinaj, cazinoul din incinta stațiunii, iar în
Valea Seacă se află o cruce monument dedicată eroilor
din cele două Războaie Mondiale. Singurul obiectiv
turistic inclus în lista monumentelor istorice din judetul
Neamț ca monument de interes local este fostul cazino
din satul Bălțătești, construit la mijlocul sec. XIX si
clasificat ca monument de arhitectură.
În present, în localitatea Bălțătești locuiesc 4.102
locuitori, care te întâmpină la fiecare pas cu un zâmbet și
o vorbă bună, care își ”duc” viața de pe o zi pe alta,
printre care mă aflu și eu, un licean, dar, în acelasi timp,

154

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
un copil visător care speră ca, în timp, comuna Bălțătești
nu fie lăsată uitării, ci va “înflori” cu ajutorul fiecărei
generații. Cu o mâhnire în suflet, privesc la tinerii care
preferă să plece în străinătate, crezând că acolo vor avea o
viață mai bună. Câte o dată mă întreb dacă să pleci în țări
străine este o alegere bună sau nu. Chiar dacă nu avem o
țară dezvoltată, nu avem hoteluri de șapte stele, avem în
schimb, o avere de neestimat: avem o mamă care asteapta
să-și strângă în brațe copiii, dar și un tată care speră că
într-o bună zi, pe poarta ce-a șubredă vor intra copiii
plecați de ani de zile de acasă printre străini.
Populația preșcolara și școlara este destul de
redusă, ceea ce reprezintă un dezavantaj pentru viitor, în
condițiile în care numărul populației tinere, în general,
este destul de redus.
În comuna Bălțătești există 2 cămine culturale, o
bibliotecă comunală și două biblioteci școlare, câte una pe
lângă fiecare școală gimnazială.
Deasemeni există o sală de festivități, un centru
comunitar cultural și club cu discotecă care reușesc să
asigure un cadru de informare și divertisment pentru
tineret și persoanele venite la băi.
Cultura este bine reprezentată și prin cele 3 biserici
construite în sec. XIX și un paraclis în incinta stațiunii
din Bălțătești.
Făcând un bilanț statistic al realizărilor școlii
romănești, în general și ale celor din Bălțătești, în
particular, putem afirma că, în cei 145 de ani de la
înființarea primei școli, s-au făcut pași uriași , realizânduse în întregime principalele deziderate care au fost în
atenția mai marilor învățământului românesc, începând cu
Gh. Asachi, Al. I. Cuza, Spiru Haret și terminând cu
miniștrii din perioada de după 1989.
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Comuna
BICAZ - CHEI
Prof. Sîrbu Xenia
Marin Marina-Elena
Ailenei Antonia
Comuna Bicaz-Chei
Sate comp.: Bicaz-Chei,
Barnadu, Gherman, Ivăneş
Suprafaţă: 10.234 ha
Populaţie: Total – 4.758
Bărbaţi – 2.415
Femei – 2.343

Istoric
Istoria acestor meleaguri are
rădăcini ce pătrund adânc până în
mileniile îndepărtate ale epocii de
piatră.
Harta
descoperirilor
arheologice din judeţul Neamţ,
întocmite
de
specialiştii
Complexului Muzeal Neamţ şi
publicată în monografia judeţului
Neamţ, menţionează pe teritoriul
comunei Bicaz - Chei, urme ale
existenţei omului începând din
paleolitic. Este vorba de un mare
număr de unelte şi aşchii din silex
care au aparţinut unor cete de
vânători paleolitici pătrunşi pe
valea Bistriţei şi a Bicazului, în
urmărirea vânatului ce se retrăgea
spre nord odată cu gheţarii ultimei
glaciaţiuni.
Până în secolele XIV - XV, Valea
Bicazului
rămâne
o
zonă
împădurită cu multe resurse
nevalorificate, asupra căreia se
instituie autoritatea bisericească în
urma constituirii mănăstirilor de la
Bistriţa,
Hangu,
Bisericani,
Pângăraţi şi Buhalniţa.

Numele nostru este Marin Marina și Ailenei
Antonia. Noi am așternut pe hârtie cîteva lucruri
intereante despre comuna noastră Bicaz Chei care sperăm
că vă vor capta atenția.
Comuna Bicaz-Chei este așezată în partea de NE a
ţării pe teritoriul vestic al judeţului Neamţ şi la SE de
masivul Ceahlău. Este situată pe partea de SV a drumului
naţional 12C care face legătura între oraşele Bicaz și
Gheorgheni (Harghita.) pe la Lacu Roșu. Se învecinează
cu comuna Dămuc, Bicazu-Ardelean, Tarcău și LacuRosu. Comuna cuprinde patru sate: Bicaz-Chei, Ivaneş,
Bârnadu şi Gherman.
Teritoriul comunei Bicaz Chei cuprinde una dintre
cele mai frumoase zone turistice din ţară. Râul Bicaz care
traversează teritoriul comunei pe direcţia SV-NE şi-a
săpat albia separând masivele muntoase Tulgheş,
Munticel, Gherman, la nord şi Tarcău la sud. Comuna
Bicaz-Chei are o istorie cu rădăcini ce pătrund adânc
până în mileniile depărtate până în epoca de piatră. Pe
harta descoperirilor arheologice din judeţul Neamţ se
menționează că pe teritoriul comunei Bicaz-Chei urme
vechi: un număr mare de unelte și aşchii din silex care au
aparţinut unor cete de vânători, ajunși pe Valea Bistriţei
şi Bicazului în urmărirea vânatului. Dovada acestor fapte
a fost găsită într-o peșteră descoperită de un grup de copii
în primăvara anului 1974. Ei au mers să culeagă ghiocei
şi sub o stancă, pe masivul Munticel, au descoperit o
peşteră. Ea cuprindea încăperi subterane unde apa
înfiltrată prin crăpăturile stâncii a depus eroziunea
calcaroasă și a construit stalactite și stalagmite de o
frumuseţe artistică excepţională. Tot aici s-au găsit oase
de animale preistorice ca şi unele primitive și urme de foc
care au fost evaluate de specialişti.
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Dovezi scrise despre aşezările de pe Valea
Bicazului se găsesc în Privilegiul Domnesc emis de
Alexandru cel Bun (1412), în cele emise de Aron Vodă
(1593), Vasile Lupu (1642) şi Nicolae Mavrocordat
(1712). Apoi au fost găsite documentele de arhivă, aflate
la Sibiu, fac referiri la conflictele dintre Moldova şi
Transilvania care a cuprins și muntele Suhard. Aici sunt
nominalizate locuri distincte de pe raza comunei Bicaz
Chei. Într-o cronică maghiară din 1871 se menţionează că
pe Valea Bicazului existau aşezări compacte încă înaintea
secolui XVII şi că locuitorii acestor aşezări proveneau
din iobagii fugiţi atât din Moldova cât şi din Transilvania.
În mod cert, numărul locuitorilor din aceste aşezări de pe
Valea Bicazului va creşte în mod simţitor după Răscoala
condusă de Horea, Cloşca şi Crişan (1784) şi după
desfiinţarea iobăgiei în Transilvania de către împăratul
Iosif al II-lea (1785).
Comuna suferit șocul reorganizării în sec. XVII,
prin Pacea de la Karlowitz (când Transilvania a fost
alipită Imperiului Habsburgic). Dar, localitaţile de pe
Valea Bicazului nu erau cuprinse de stapânirea austroungară ci aparţineau Moldovei. În urma păcii de la
Kuciuc - Kainargi (1775), Imperiul Habsburgic anexează
Bucovina și apoi, prin repetate rectificări de hotare
coboară graniţa cu 30 km spre răsărit. Astfel, comunele
de aici au fost alipite de Imperiul Habsburgic. Graniţa
trecea de la Prisăcani, trecătoarea Bistriţei, Ticoş – Aţa Ghimeş coordonate pe care istoria le consemnează pana
la 1 decembrie 1918, când Transilvania se va uni cu
România. În perioada 1918 - 1933, satele comunei BicazChei a făcut parte din comuna Bicazu Ardelean. În 1933
apare comuna Bicaz-Chei ce avea în componenţă și satele
comunei Dămuc care se separă în comună 1937.
Comuna Bicaz-Chei cuprinde aproximativ 5000 de
locuitori dintre care cei mai mulţi (adică 75%) se află în
satul Bicaz-Chei. Comuna are trei biserici la Ivaneş,
Bicaz-Chei și Lunca Bisericii, dintre care cea mai veche
este în Ivaneş, datând din anul 1847, an în care este
ridicată prima biserică din lemn cu hramul Sfântul Ilie. În
anul 1873 este construită casa parohială şi şcoala
confesională de lângă biserică tot cu hramul Sfântul Ilie.
În anul 1912 s-a construit un nou locaş de cult din piatră
în locul fostei biserici din lemn distrusă într-un incendiu.
În 1948 biserica revine la Biserica Ortodoxă străbună,
mai înainte aparţinând cultului greco - catolic.
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Numeroasele danii pe care domnii
şi boierii ţării le fac acestor
aşezăminte religioase, transformă
întreaga regiune în proprietate
bisericească.
În aceste condiţii apare pentru
prima
dată
menţionată
în
documentele emise de cancelaria
domnească de Bicaz şi anume:
"Poiana de la gura Bicazului".
Despre o aşezare mai temeinică şi
de mai mare întindere la Bicaz Chei, nu se poate vorbi decât la
hotarele dintre secolele XVII XVIII, când creşte importanţa
economică a văilor Bistriţei şi
Bicazului,
prin
exploatările
forestiere.

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
Pe placa comemorativă a troiţei, de pe muntele
Piciorul Bisericii, ridicată în memoria eroilor care s-au
jertfit pe câmpurile de luptă sunt inscripţionate numele
fiilor acestor meleaguri căzuţi la datorie în Primul şi al
Doilea Război Mondial (Poloşan Simion, Filimon
Dumitru, Lungu Gavril, etc.). Dintre supravieţuitori
menționăm pe Dandu Spiridon şi Oniga Alexandru.
Astăzi, Dandu Spiridon povesteşte cu mare mândrie
despre acele timpuri împărtăşind cu generozitate tinerei
generații amintiri din război. De la veteranul Oniga
Alexandru am cules câteva versuri ce amintesc de acele
vremuri sumbre:
”În iureş de gloanţe ce sfâşie văzduhul,
Ca şerpi-nfocaţi şi plini de venin ,
Acolo soldaţii străbăteau cu trupul
În ţipăt de groază şi de mari suspine
Prin fumul cel negru şi plin de pucioasă.
Acolo a rămas adormit trupul meu,
Cu un cuget curat către a mei de acasă,
Cu un cuget curat către bunul Dumnezeu”.
Comuna mai are și 5 şcoli: 2 școli cu clasele I - IV:
Ivaneș Nr.2 și Bârnadu și 3 şcoli cu clasele I - VIII:
Ivaneş Nr.1, Bicaz-Chei Nr.1 și Bicaz-Chei Nr.2.
În zona noastră costumul popular este purtat de
bătrâni în zilele de sărbătoare la biserică. Aceştia
povestesc cu mare mândrie felul în care costumele erau
facute: ţesute la război numai de femeile pricepute. Când
începeau să lucreze la un costum, trebuia să îl termine
într-un anumit timp.
Costumele populare erau complexe: pentru femei
erau alcătuite din năframă, cămaşă, catrinţă, poale, brâu,
bârneţe, bondă şi opinci, iar pentru bărbaţi pălărie,
cămaşă, bondă, iţari cu fustiţă, curea, opinci.
Costumul popular este confecţionat din:
- năframă – din tergal cu flori imprimate din mătase;
- cămaşă - ţesută din bumbac alb , iar altiţa din bumbac
colorat;
- catrinţă - din păr de oaie negru , vâstrele din mătase de
diferite culori cu bordură de păr de oaie ce era vopsit
în roşu;
- poalele - din pânză albă cu model pe margine ce avea
de regulă culoarea altiţei de la cămaşă.
- brâul – din păr de oaie negru cu vâstre din mătase de
diferite culori.
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- bârneţul - din bumbac negru, modelul fiind facut din
mătase colorată sau bumbac.
- bonda – din piele de miel cu înflorituri din lână
colorată, iar bordura din mătase neagră.
- opincile – din piele de vacă îngurzită.
Pentru confecţionarea brâului şi a catrinţei părul de
oaie era tors cu fusul numai de mâna femeii care, după ce
se lucra costumul popular trebuia, să-l arate vecinelor mai
în vârstă ce le revenea misiunea de a-l aprecia. De
asemenea oamenii care nu aveau bondă în componenţa
costumului popular erau consideraţi săracii satului. Cei
care nu aveau pânză pentru confecţionarea cămeşii
foloseau materiale foarte subţiri, simple şi fine (perdea)
pe care coseau diferite modele înflorate din bumbac sau
lâniţă, punând fluturaşi ori mărgele mici şi colorate.
Bonda, nu era cusută de femei în casă, ci numai de cei
mai vestiţi cojocari ai satului. Dintre aceștia amintim pe
Oniga Alexandru şi Virginia şi Dandu Rozalia.
În zilele noastre, tinerii poartă costumul popular
numai la sărbători câmpenești cum ar fi sărbătoarea
comunei Bicaz-Chei: ARMINDENI. După cum se ştie, la
Bicaz-Chei a fost instituită de multe zeci de ani această
sărbătoare, care, pentru noi, coincide cu urcatul oilor la
stână. Aceasta, însă nelimitând întreaga semnificaţie a
armindenilor, sărbatoarea dedicată zeului vegetaţiei,
protectorul vitelor și holdelor. Conform celor transmise
de către înaintaşii noştri, se cunoaşte că Armindeni mai
înseamnă și sosirea verii, iar hrisoarele locului spun că
strămoşii la fiecare început de mai se întovarăşeau, îşi
luau cu ei mâncărurile de sezon și mergeau la pădure, pe
plaiul înverzit ca să fie sănătoşi peste an.
Sărbătoarea are loc pe Lunca Bisericii lângă
faimoasa biserică. Sărbătoarea are loc în mai, iar primii
care au ”slobozit” armoniile muzicii tradiţionale sunt
copiii din Bicaz-Chei, care îşi revarsă talentul artistic.
Mai vin artiştii Ansamblului ”Floricică de la munte” din
Piatra Neamţ, cu întreaga suită de dansuri populare culese
din toate zonele folclorice locale. Tot în această perioadă
se sărbătoresc şi Sânzâienele. În acest timp pleca şi cucul
din zonă, iar copiii sunt îndemnaţi de oamenii bătrâni să
meargă pe deal să culeagă sânziene şi să împletească
coroniţe pe care le puneau pe stâlpul gardului pentru a
avea noroc .
Mai trebuie amintite şi câteva vorbe din bătrâni.
Nu se cunosc multe vorbe bătrâneşti pentru că mulţi
dintre bătrâni au murit sau nu vor să comunice, din cauza
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lipsei de timp ori din singurătate sau din nedorinţa de
aspune şi la alţii. Cu toate acestea am aflat câteva cuvinte
vechi de la oameni mai tineri: Găină Angela, Poloşan
Mărioara şi Manole; Pântea Ioana, Lungu Lenuţa:
- ughian = caracteristică însuşită a unei persoane
sau obiect cu scopul de a arăta părţile rele ale
acestora
- leopcă = minge
- şopră = casă mică
- bumb = nasture
- ţoloabă = cârpă
- şusă = şosea
- totoisăg = cui
- flănică = haină
- comănac = fes
- o ţâră = puţin
- pughilar = portmoneu
- jvoacă = nuia
- pichioşi = cartofi
- potrocoale = acte
- glajă = sticlă
Prelucrarea varului sau vărăritul în zona Bicaz
Chei este o activitate foarte veche. Cuptoarele de var sunt
atestate în Evul Mediu, la Suceava şi Vaslui, însă
începuturile lor se pierd în negura timpului. Acesta s-a
întrebuinţat în piatră brută sau cioplită în construcţii,
deoarece adeseori sunt intercalate printre alte formaţiuni
geologice, în orizonturi stratificate cu grosimi diferite,
fapt pentru care se extrăgeau mai uşor decât rocile
eruptive sau cristaline. Varul s-a întrebuinţat în cantităţi
mai mari la clădirea cetăţilor şi a construcţiilor
monumentale, case domneşti şi boiereşti, biserici,
mănăstiri, case ale orăşenilor înstăriţi etc.
În zilele noastre comuna Bicaz-Chei este
dezvoltată din punct de vedere economic şi cultural, iar
principalul obiectiv este încadrarea acesteia în circuitul
turistic internaţional. Acest lucru este posibil datorită
avantajelor pe care le oferă zona: frumuseţea peisajului,
vecinătatea Cheilor Bicazului şi a Lacului Roşu.
Ce mă leagă de comuna mea? Putem spune că
familia ne leagă de sat, au avut grijă să ne crească
frumos, sa ne învețe tot ce au știut legat de comunitate și
ne-au oferit tot ce aveau, chiar învățându-ne o parte din
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obiceiurile comunei noastre. Mereu îi vom respecta pe
părinți și pe cei dragi, care ne-au învățat doar de bine.
Cum mă adaptez la viața reală dupa terminarea
școlii? Presupunem ca nu va fi ușor, dacă vom alege să
plecăm, va trebui să fim pe cont propriu și să ne adaptăm
la un alt mediu social, total diferit de comuna noastră.
Cum folosesc cunoștintele de la școală în viața
reală? Educația făcută în comună a fost cel mai mare dar
pe care l-am putut primi, pentru că, acolo am învățat ce
este bunul simț, cum să ne comportăm în societate,
obiceiurile comunei, dar și să ne adaptăm la situații
variate..
De ce vreau să mă întorc? Principalul motiv ar fi
că nicăieri nu e ca acasă, am învățat foarte multe lucruri
folositoare pentru viitor și sperăm să ne învățăm copiii
noștri peste ani despre obiceiurile comunei natale.
Oare o sa mă întorc în sat? Nu vedem o opțiune de
viitor întoarcerea, dorim să ne dezvoltăm, atât pe plan
profesional, cât și pe plan economic, însă, vom veni
înapoi de câte ori vom avea ocazia.
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BICAZU ARDELEAN
Prof. Sîrbu Xenia
Drăgoi Valentin-Mihai
Catrinoi Zănoagă Adrian
Comuna Bicazu Ardelean
Sate comp.: Bicazu Ardelean,
Telec, Ticoş
Suprafaţă: 11.170 ha
Populaţie: Total – 4.020
Bărbaţi -2.082
Femei – 1.938

Istoric
Prima menţiune a Văii Bicazului
se află într-o danie domnească de
la anul 1412 şi apoi la anul 1616,
când Radu Mihnea dăruieşte
Mănăstirii Bisericani aceste locuri.
Istoricul maghiar Benke Iosif, în
lucrarea "Milcovia", menţionează
existenţa unor aşezări omeneşti
compacte pe Valea Bicazului încă
înainte de secolul XVII.
Domnitorul - cărturar Dimitrie
Cantemir, în lucrarea "Descrierea
Moldovei"
(1716),
a
lăsat
informaţii preţioase despre hotarul
vestic al ţării, incluzând în
Moldova şi satele: Bicaz, Tulgheş,
Bilbor, Corbu, cu o numeroasă
populaţie moldovenească. Mai
târziu, aceste aşezări au intrat în
Imperiul Habzburgic, până în anul
1918.
Numeroşi intelectuali au contribuit
la dezvoltarea şi prosperitatea
satelor din comuna Bicazu
Ardelean.

Un pas în urmă, o privire în trecut, suficient pentru
a descoperi o altă lume: lumea trecutului, o lume total
diferită de cea pe care noi o cunoaştem.
Lucruri care pentru noi pot părea absurde, banale
sau pur şi simplu de neînţeles, dar totuşi care alcătuiesc o
istorie, o poveste ce reprezintă originea noastră și a
sufletului nostru.
Sunt încă multe lucruri pe care nu le cunoaştem,
care nu ne stârnesc nici un interes sau pe care într-un mod
involuntar le ignorăm, legate de istoria locului nostru
natal. Prin cuvinte frumoase, amintiri sau nedumeriri
putem începe o poveste, o istorie care pentru noi
reprezintă cel mai frumos tezaur: istoria satului nostru,
care cu siguranţă, indiferent de locurile spre care paşii
vieţii ne vor purta, va rămâne a doua noastră mamă, ce ne
păstrează într-un album ascuns amintirile, copilăria şi
nostalgia timpurilor trecute.
Comuna noastră Bicazu- Ardelean este aşezată la
poalele muntelui Ceahlău, printre crestele munţilor verzi,
care oferă o imagine luată parcă dintr-un vis.
În vremurile îndepărtate când oamenii erau puţini,
iar locurile pustii, au venit prin părţile noastre, din cele
patru zări, curioşi care au găsit văi cu iarbă bogată, munţi
cu păduri, izvoare, râuri cristaline, animale erbivore şi de
pradă, peşti şi păsări, toate fără stăpân, iar cei sosiţi s-au
aşezat nestingheriţi şi au început, pentru orientare, să dea
nume văilor, munţilor, apelor, nume care s-au păstrat
până astăzi şi anume: Valea Bicazului, a Bicăjelului, a
Jidanului, a Bistrei, a Toşorogului, a Dămucului, a
Ivaneşului etc, ale căror ape şerpuiesc printre munți,
străjuite de Muntele Ceahlău, Muntele Lung, Suhard,
Criminiş, Hăghimaș etc. şi se unesc în râul Bicaz.
O istorie aparte o are satul Țepeșeni din comuna
Bicazu – Ardelean. Acesta are propria sa istorie cu
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referire la numele său. Se spune ca aici s-au aşezat
oameni care purtau numele de „Ţepeş” şi pentru că în
scurt timp acest loc a devenit un sat care nu avea încă un
nume l-au numit „Ţepeşeni”, derivat de la numele de
„Ţepeş”, iar pârâului care trecea prin sat i s-a pus numele
„Pârâul Ţepeşenilor”.
Din hrisoavele scrise, mai apoi de cei ce
conduceau cnezatele şi voievodatele vremii aflăm că a
apărut o hotărâre prin care oştenii cei mai viteji de prin
părţile Oaşului au fost trimişi să-şi dovedească vitejia în
apropierea hotarului de la răsărit, la trecătorile Cheilor
Bicazului şi înspre nord. Cum pe acolo locurile erau deja
populate, o parte din acei ostaşi s-au îndrăgostit de
frumoasele muntence, stabilindu-se definitiv şi formând o
comunitate cu obiceiuri, îmbrăcăminte, muzică şi grai,
total diferite de ale moldovenilor şi maghiarilor.
Izvoarele istorice recente atestă şi faptul că în
aceeaşi zonă geografică s-au adăpostit la vreme de
primejdie oşteni şi familia lui Vlad Ţepeş, în frunte cu
domnitorul, iar apoi o serie de bogătani germani,
maghiari şi evrei s-au stabilit în zonă, lăsându-şi cu toţii
amprenta asupra numelor locurilor lor şi a localnicilor.
Toţi cei care au venit şi s-au stabilit prin locurile
acestea cu siguranţă cereau îndurare şi ajutor de la zei,
măcar când se dezlănţuia natura, apoi, după ce apostolul
Andrei a trecut prin Dobrogea, au ajuns şi la noi
credincioşi în adevăratul Dumnezeu. Toţi aceştia au fost
conduşi administrativ şi spiritual de persoane numite de
stăpânitorii din acele timpuri, care, la rândul lor, dădeau
socoteală mai marilor care-i numiseră, fie ei cnezi,
voievozi sau mari aristocraţi. S-a ajuns în timp ca
localităţile mai mici să facă parte din comune, acestea din
oraşe, care la rândul lor aparţineau de judeţe, regiuni etc.
Viaţa şi activităţile acestor comunităţi au fost puternic
influenţate de persoanele care conduceau, iar pentru
educație şi instruire, rolul de bază îl aveau preoţii şi
biserica.
Dacă din cele spuse reiese măcar un fir de adevăr,
înseamnă că noi cei de astăzi, purtăm în codul genetic un
ataşament pentru frumoasele locuri în care trăim, curajul
şi dreptatea bunilor şi străbunilor noştri şi mai presus de
toate, înţelepciunea pe care o dă Dumnezeu.
Imediat după ce primii oameni ai satului şi
comunei s-au stabilit definitiv aici, au început să se
acomodeze, creându-şi propriile lor tradiţii şi obiceiuri
legate atât de sărbătorile cele mai importante din acea
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Dintre
aceştia
menționăm:
profesorii Barna Augustin şi Barna
Elena - care au pus bazele colecţiei
şi Muzeului etnografic din satul
Pârâul Caprei; Ţepeş Piser Simion
- fost primar; colonelul Caia
Dumitru - care a scris o carte
monografică a comunei.

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
vreme dar şi de evenimente importante din viaţa unui om
precum naştere, botez, nuntă, înmormântare etc, astfel
unele dintre acele tradiţii se păstrează şi astăzi.
La nuntă tradiţia spune că mirii, în momentul în
care îşi făceau jurămintele de iubire şi credinţă la biserica
ce aparţinea satului din care este mireasa, în cazul în care
mirii proveneau din sate diferite, părinţii celor doi nu
aveau voie să fie de faţă, deoarece se spunea că din acel
moment părinţii lor spirituali erau naşii, iar părintele
suprem Dumnezeu.
Pregătirile pentru acest eveniment fericit pentru
fiecare, erau puse la punct cu mult timp înainte pentru ca
în ziua cea fără de nume, totul să fie perfect. Soacra mică
(mama miresei) îi pregătea fiicei sale lada cu zestre.
Aceasta trebuia să fie cât mai bogată şi să conţină cât mai
multă zestre ce consta în perne, cuverturi, prosoape,
pături, ţoale, haine populare, farfurii, tacâmuri etc. Soacra
mare (mama mirelui) îşi pregătea casa pentru a-şi primi
nora aşa cum se cuvine.
Se spune că numărul naşilor, care vor deveni
părinţii spirituali ai proaspeţilor căsătoriţi, ifluenţează
norocul, bucuria, banii şi sănătatea mirilor. Astfel aceştia
aveau grijă să-şi aleagă două, trei, patru, cinci sau opt
perechi de naşi şi nu după banii lor, ci după plăcerea şi
dorinţa fiecăruia.
În vremurile de demult mireasa intra în biserică
îmbrăcată în straie populare corespunzătoare zonei,
purtând pe cap un voal alb, având în păr mii şi mii de
flori albe în special, condusă la altar de cavalerii de
onoare, iar mirele de domnişoarele de onoare, îmbrăcate
bineînţeles în straie populare. În momentul în care mirele
ajungea cu alaiul de nuntă la casa miresei, rudele acesteia
încuiau poarta şi ascundeau mireasa determinându-l pe
mire să bage adânc mâna în buzunar pentru a-şi
răscumpăra aleasa inimii. Pe noul drum pe care cei doi
plecau împreună, mai întâi primeau binecuvântarea
preotului, iar apoi trebuiau să primească binecuvântarea
părinţilor. Dacă nu se respectau aceste lucruri cu
sfințenie, legământul lor nu era privit niciodată cu ochi
buni de nimeni.
Odată cu trecerea timpului, unele dintre aceste
tradiţii precum: lada cu zestre a miresii, costumul
naţional a fost înlocuit cu rochia albă de mireasă.
Tradiţia satului spunea că la un an după nuntă, toţi
nuntaşii trebuiau să fie invitaţi la botez. După naşterea
pruncului, acesta este creştinat sau botezat în maximum
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patru săptămâni după venirea pe lume. De obicei, naşii
părinţilor de cununie trebuiau să fie naşii primului nounăscut al finilor lor. În momentul în care micuţul era
creştinat mama sa nu avea voie să fie de faţă.
Înmormântarea este cel mai trist, neplăcut şi
dureros eveniment despre care bătrânii satului spun că
„este singurul nor negru care acoperă satul cu un val de
lacrimi”.
Dacă cel sau cea care părăseşte această lume este
necăsătorit(ă), slujba de înmormântare este asemănătoare
cu cea a cununiei, iar cineva, un băiat sau o fată, va avea
rolul de mire sau mireasă în amintirea celui decedat. Jale
mare aduce înmormântarea în sufletele oamenilor, dar au
puterea să treacă şi peste asta ţinând cont în primul rând
de cuvântul Lui Dumnezeu şi apoi de legile oamenilor.
Timp de şase săptămâni, familia decedatului face
pomeniri la biserică, pentru sufletul persoanei dragi pe
care au pierdut-o. După împlinirea celor 6 săptămâni tot
familia organizează, de data aceasta acasă şi nu la
biserică, un praznic de pomenire unde sunt invitaţi să ia
parte la masă oameni din sat, prieteni, cunoscuţi, rude ai
familiei îndoliate. Următorul praznic de pomenire se face
la 6 luni apoi la 1 an, la 2 ani şi la 7 ani. Familia
decedatului poartă haine negre obligatoriu măcar 6
săptămâni (dacă nu sunt rude apropiate) sau 6 luni.
În primele trei dimineţi, după înmormântare cineva
din familia celui decedat merge la mormântul său cu
tămâie şi îi „afumă” mormântul de trei ori. Acest ritual se
petrece şi în zilele dinaintea înmormântării. Când
clopotele bisericii sună trist în sat anunţând plecarea unui
nou suflet din această lume, un membru al familiei merge
de trei ori în jurul sicriului cu tămâie.
La cortegiul de înmormântare, în faţa tuturor, merg
copiii ce duc coroanele și vestesc că acesta este ultimul
drum al unui om al satului care astăzi pleacă pentru
totdeauna.
Un rol la fel de important ca şi biserica, în viaţa
satului îl reprezintă şcoala. O poveste aparte o are școala
din satul Țepeșeni. Una mică şi veche cu clasele I - IV, o
şcoală cam neîncapătoare pentru elevii din sat. Aceasta
şcoală este şcoala în care străbunicii, bunicii, parinţii
noştri au învăţat şi care în anul 2000 a fost la un pas de a
fi desfiinţată datorită numărului mic de elevi, dar oamenii
nu au permis acest lucru, iscându-se astfel un scandal
mostru între săteni şi cei aflaţi la conducere, dar din
fericire, povestea a avut un final fericit, favorabil
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sătenilor, şcoala rămânând deschisă şi pe viitor, aşa cum
este şi astăzi.
Şcoala a fost construită după terminarea primului
război mondial, adică după anul 1918 şi modernizată sau
înnoită de fiecare dată când era nevoie. Are două camere
şi un hol. Una din camere este mai micuţă, ocupând
postul de cancelarie, iar cealaltă cameră este mare şi
spaţioasă având rolul unei săli de cursuri în care învăţau
în acelaşi timp toate cele patru clase sub îndrumarea
aceluiaşi învăţător. Fiecare clasă avea rândul său, această
regulă fiind practicată până în 2007.
Primul învăţător a sosit în anul 1946 și se numea
Rusu Augustin, pentru care lângă şcoală s-a mai construit
o căsuţă micuţă cu trei camere, pentru a putea locui în ea
posibilităţilor materiale reduse, pentru a putea progresa,
fiecare învăţător venit nu rezista decât între doi şi zece
ani, astfel mica căsuţă din faţa şcolii nu a mai fost
folosită pe post de locuinţă. Mai târziu, prin anii 1989 1990 a fost deschisă aici o grădiniţă, care apoi a fost
închisă de mai multe ori.
Astăzi atât şcoala cât şi grădiniţa reprezintă cele
mai vechi construcţii din satul Ţepeşeni şi doar dacă
păşeşti în şcoală simţi aerul de vechi pe care pereţii îl
ascund de ani şi ani fără ca cineva să-l poată schimba.
Pentru un aspect al elevilor cât mai plăcut, de la
începutul existenţei şcolii s-a impus o uniformă
obligatorie pentru fiecare elev. Practic aceşti elevi erau
obligaţi sa poarte nişte costume cu pantaloni (pentru
băieţi, iar pentru fete o fustă până sub genunchi). Această
uniformă, odată cu trecerea timpului, a suferit unele
modificări, ajungându-se apoi la abandonarea acesteia
după terminarea primelor patru clase, iar în prezent
folosită foarte rar.
Comuna Bicazu - Ardelean este considerată una
dintre cele mai vechi așezări care se păstrează tradițiile
într-un mod favorabil (în comparaţie cu celelalte sate)
care-şi respectă tradiţiile, cu mici influenţe primite de la
„vecini”, dar care totuşi se respectă.
Din punct de vedere al credinţei, oamenii din satul
Ţepeşeni sunt şi cei mai credincioşi, săritori şi de
încredere oameni din întreaga comună, astfel se poate
spune că acolo unde pun ţepeşenii umărul se cunoaşte, iar
acolo unde ţepeşenii nu ajung este pustiu. Oamenii şi-au
câştigat acest statut prin muncă. Întreaga lor activitate a
fost bazată pe agricultură apoi pe afacerile cu var care
însă nu s-au derulat atât de mult, determinându-i pe tineri
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să-şi părăsească locurile natale în favoarea unei vieţi mai
uşoare şi mai liniştite, dar și a unui câștig mai substanțial.
Prelucrarea varului sau vărăritul în zona Bicazului
este o activitate foarte veche. Cuptoarele de var sunt
atestate în Evul Mediu, însă începuturile lor se pierd în
negura timpului. Acesta s-a întrebuinţat în piatră brută
sau cioplită în construcţii, deoarece adeseori sunt
intercalate printre alte formaţiuni geologice, în orizonturi
stratificate cu grosimi diferite, fapt pentru care se
extrăgeau mai uşor decît rocile eruptive sau
cristaline.Varul s-a întrebuinţat în cantităţi mai mari la
clădirea cetăţilor şi a construcţiilor monumentale, case
domneşti şi boiereşti, biserici, mănăstiri, case ale
orăşenilor înstăriţi etc.
În sine, ocupaţia este una foarte ingenioasă dar
care presupune şi un efort de echipă şi o mare atenţie la
detalii. Varul se obţine prin prelucrarea calcarului aflat în
munţii din apropiere. Într-o primă fază, se adună
materialele necesare obţinerii varului: lemnele pentru
arderea pietrei, calcarul din apropiere şi apa necesară
amestecului compozit. La extragerea şi pregătirea
calcarului pentru ars se utilizau uneltele obişnuite de
pietrărit: pene de fier, dălţi, târnacoape, ciocane de spart,
baroase, răngi, pari de fier. În zilele noastre dislocarea
rocilor din cariere se face cu ajutorul explozibilului.
Tipologia cuptoarelor de var include două variante:
dreptunghiulară şi circulară. În zona la care facem
referire sunt specifice cuptoarele circulare, denumite de
localnici „gropi de var”. Astfel de instalaţii se regăsesc la
Bicazul Ardelean, Bicaz-Chei, Ţepeşeni, Lunca şi
Bicăjel. Cuptoarele au un diametru de aproximativ 2,50
m, o adâncime de 2 m şi sunt prevăzute cu cinci guri de
aerisire. Cuptorul este săpat în pământ reavăn, căptuşit cu
un rând de bolovani de gresie, aşezaţi unii peste alţii. În
faţa gurii se află o groapă în trepte pentru a uşura
alimentarea cuptorului cu lemne. În aceste cuptoare se
obţine varul într-un interval de 48 de ore. Semnul că
varul este obținut îl constituie o flacără albastră care iese
din cuptor prin stratul de pământ.
Valorificarea varului se făcea în trecut fie prin
intermediul plutaşilor de pe Bistriţa care ajungeau pînă la
Galaţi cu butoaiele de var, fie erau încărcate în căruţe
care vindeau produsul prin satele Moldovei. Nu de puţine
ori, varul era schimbat cu cereale sau alte produse
alimentare. Acum varul se produce tot mai puţin fiind
înlocuit de varul industrial (pe bază de oxid de titan). În
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plus, casele noi din satele Moldovei nu se mai văruiesc,
ca în trecut, ci se zugravesc.
Din cele mai vechi timpuri, viaţa la noi în sat nu a
fost aşa de uşoară, dar nimeni nu s-a plâns niciodată de
nimic. Oamenii au muncit din greu să modernizeze
gospodăriile, să schimbe aspectul întregului sat, iar atunci
când a fost nevoie de ajutor reciproc sau în folosul satului
nu au dat un pas înapoi. Au ajutat cu ceea ce au putut şi
nu au cerut niciodată nimic înapoi doar pace, sănătate şi
iertarea păcatelor lor.
Atât oamenii cât şi satul se mândresc cu un port
popular specific zonei Moldovei, care în vremurile de
mult apuse, reprezenta vestimentaţia obişnuită, cea de zi
cu zi, chiar dacă astăzi acest lucru pare de-a dreptul
extraordinar.
Costumul popular este format dintr-o cămaşă lungă
până dedesubt de genunchi, brodată şi croşetată cu fel şi
fel de mărgele colorate care erau atent aranjate lasând
forma unei flori frumos colorate, catrinţa ţesută, neagră
sau gri cu o dungă roşie la nivelul genunchilor susţinută
de un brâu cu o lăţime de până a 5-6 cm, de cele mai
multe ori de culoare verde, o bondiţă albă, armată cu
paiete şi mărgeluţe sclipitoare, cu aţă colorată, opinci
care puteau fi atât din şoric de porc, cât şi din cauciuc şi
nu în ultimul rând, un batic frumos şi colorat. Acesta este
portul popular specific femeilor, iar pentru bărbaţi, portul
presupune cămaşă albă, lungă până la 7 cm deasupra
genunchilor şi foarte creaţă, brodată la marginea
mânecilor, bandă foarte frumos colorată şi ornată cu flori
şi paiete colorate, cizme lungi, negre până la genunchi
sau opinci, căciulă neagră şi pantaloni albi din cânepă sau
in, numiţi iţari.
Adulţii sunt cei care au contribuit într-un fel sau
altul pentru ca Bicazu - Ardelean să ajungă la ceea ce este
în prezent, care au luptat şi muncit pentru sat.
Unul dintre aceştia este Ţepeş-Nicu Gheorghe,
care deşi s-a stins acum mulţi ani (în 1964) a rămas în
sufletele şi în mintea celor care l-au cunoscut şi admirat
în momentele sale de glorie. Influenţele pe care el le-a
avut şi le-a lăsat şi urmaşilor săi, au fost asupra vieţii de
familie şi asupra muncii agricole. Munca sa nu a fost în
zadar, iar meritele sale nu au încetat să apară, drept
urmare a lăsat în urma sa o familie frumoasă şi bine
organizată, o gospodărie minunată la fel ca şi întreaga sa
viaţă.
O altă personalitate foarte importantă pentru sat
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este şi unul dintre cei mai iubiţi preoţi care au trăit pe
meleagurile noastre, preotul Buga Petru. Încă de la
venirea sa în sat şi în comună, a avut o influenţă pozitivă
asupra întregii comunităţi, adoptând propriile sale metode
de a atrage credincioşii la biserică şi de a-i face să se
apropie mai mult de Dumnezeu, împunându-le un post
strict şi Sf. Taină a spovedeniei.
Și în comuna Bicazu – Ardelean sunt atracții
deosebite: Biserica „Sf Dumitru”, care este cea mai veche
biserică de lemn din zonă (1692) și traseul montan spre
muntele Ceahlău (prin zona numită „Stănile”).
Momentan este foarte greu de găsit un loc de
muncă în apropiere. În aceste condiţii, tinerii absolvenţi
sunt obligaţi să plece în alte judeţe pentru a-şi câştiga
traiul. Cu timpul, dorul de întoarcere creşte, la fel ca
dorul de locurile natale, părinţi, bunici etc.
Cunoştiinţele acumulate în timpul şcolii dorim să
le folosim inteligent în aşa fel încât să obținem un profit
bun, dar în acelaşi timp pentru a ajuta dezvoltarea atât
economică cât şi politică a comunei Bicazu Ardelean.
Oare o să mă întorc în sat? Cu siguranţă ne vom întoarce
în aceste zone, deoarece, după cum am mai spus, suntem
legați spiritual de peisajele mirifice, dar şi de amintirile
frumoase din copilărie pe care cu siguranţă nu le vom
uita niciodată.
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BORCA
Prof. Candrea Teodora
Nacu Larisa-Ana
Roșu Andreea
Comuna Borca
Sate comp.: Borca, Lunca,
Mădei, Pârâul Pântei, Sabasa,
Soci
Suprafaţă: 20.518 ha
Populaţie: Total –6.599
Bărbaţi –3.323
Femei – 3.276

Istoric
Comuna
Borca
a
fost
menționată prima dată în anul
1558 într-un document medieval
moldovenesc emis de Alexandru
Lapușneanu, prin care se dona
Mănăstirii Slatina moșiile Madei,
Borca și Sabasa și o parte din
Farcașa.
Începând cu sec. 17 așezările
din zona Borca erau sate
mănăstirești. Borca a fost sat de
hotar cu regatul Ungariei, până în
1541, cu Principatul Transilvaniei,
până în 1691, apoi cu Imperiul
Austro – Ungar. Până la
secularizarea averilor mănăstirești,
făcută în 1864, în timpul domniei
lui Al. I. Cuza, Borca aparținea
mănăstirii Slatina, fondată de
Alexandru Lapușneanu (1561), iar
Sabasa mănăstirii Râșca fondată de
Petru Rareș și rezidită de vornicul
Costea Bacioc în 1611.
http://www.primariaborca.ro/comuna/i
storic-comuna/

Ce poate fi mai frumos pe acest pământ decât locul
unde pentru prima dată ai deschis ochii, unde ai început
să faci primii paşi şi cei mai importanţi ai vieţii tale?!?
Cu siguranţă cei mai mulţi dintre noi se gândesc deja la
cuvântul ACASĂ şi, e normal să fie aşa. Şi eu simt
acelaşi lucru de fiecare dată când, pribeagă de pe
meleaguri străine, încerc să îmi găsesc liniştea. Locul
meu de suflet se numeşte Borca. O comună poziţionată
graţios în inima Carpaţilor Orientali, pe cursul mijlociu al
râului Bistriţa. Această localitate se învecinează cu
judeţele Harghita şi Suceava. Relieful major al acestui
amplasament este format din munţi ce depăşesc altitudini
de peste 1000 m şi anume: Munţii Bistriţei cu Vârful
Budacu ce are 1859 m şi respectiv Munţii Stânişoarei cu
Vârful Bivolul ce are 1529 m. Borca are în componenţa
sa şapte sate şi un cătun denumit Pârâul Ungurului.
Originea cuvântului ar avea două variante şi anume
provenienţa de origine slavă ,derivat de la „bor” ce
înseamnă „pin” şi cealaltă variantă, provenienţa de
origine maghiară, derivat de la „bor” ce ar însemna „vin”.
Din punct de vedere istorico-administrativ localitatea
mea a fost mult timp sat de hotar ori cu regatul Ungariei,
ori cu Principatul Transilvaniei şi mai pe la sfârşit cu
Imperiul Austro-Ungar, lucru demonstrat atât prin hărţi,
documente dar şi prin urmele tranşeelor de pe Munţii
Bistriţa. Multe personalităţi ale istoriei, ştiinţei dar şi
literaturii au trecut prin acest loc binecuvântat
transmiţând prin scrierile lor frumuseţea acestuia. Astfel,
Dimitrie Cantemir, Mihail Sturdza, Gala Galaction cu
lucrarea „Pe Bistriţa”şi Mihail Sadoveanu care prin
romanul „Baltagul” face cunoscută zona Stânişoarei,
unde, de altfel, s-a regizat şi filmul Baltagul, sunt doar o
parte din cei ce au rămas plăcut surprinşi atât de aşezare
cât şi de oamenii locului, ce erau caracterizaţi ca fiind
„prietenoşi, ospitalieri, chiar galantoni în cheltuieli, spre
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a-şi arăta dărnicia”, conform lucrării cu caracter
monografic „Locuri, oameni şi şcoli”, Piatra Neamţ din
anul 1995.
În prezent în localitatea Borca trăiesc mai bine de
6.625 de suflete care îşi desfăşoară viaţa de zi cu zi cu
bune şi cu rele aşa cum au primit-o de la bunul
Dumnezeu. Printre aceştia mă aflu şi eu, un învăţăcel ce
doreşte să îşi continue studiile ca majoritatea elevilor ce
sunt în ultimul an de liceu. Cu toate acestea dorinţa mea
nu mă va afecta în aşa fel încât să îmi părăsesc satul
natal. Sau chiar dacă voi face asta, nu va fi pe termen
lung, ci doar pentru continuarea unor studii sau formarea
unei familii. Observ cu regret că în ultima vreme mulţi
tineri, ca şi mine, iau drumul străinătăţii crezând că acolo
le va fi mai bine. Stau şi mă gândesc de multe ori dacă
este bine ceea ce fac şi cred că de cele mai multe ori
greşesc amarnic. Chiar dacă nu avem o ţară aşa
dezvoltată cu clădiri maiestuoase şi infrastructură bine
dezvoltată ca în afară, ştiu că avem în schimb acasă o
mamă care varsă lacrimi de dor pentru copiii ei care nu îi
mai calcă pragul ani de zile sau chiar deloc, în cel mai rău
caz şi un tată ce încă mai tresare la scârţâitul porţii, în
speranţa că pe ea vor intra odraslele care odinioară se
jucau lângă căsuţa părintească. Personal, când mă
gândesc la satul meu, îmi sare inima de bucurie şi sunt
mândră până peste urechi că provin dintr-o comună care,
de-a lungul timpului, a fost lăudată şi care scoate pe
bandă rulantă personalităţi ce colindă sute de ţări şi de
care orice locuitor din această zonă poate fi mândru.
Poate că mândria mea provine şi de la povestioarele
bunicii şi ale părinţilor mei despre cum călătorea Vitoria
Lipan prin aceste ţinuturi să îşi găsească soţul pierdut.
Sau cum mergeau oamenii cu plutele pe albia râului,
coborâtul oilor toamna cu vestitul sunet din trâmbiţă a
cărei vibraţii am avut şi eu ocazia să le simt, să le ascult,
transmiţându-mi pentru câteva momente imagini ale
străbunilor în costume naţionale, munţi, tradiţii şi
obiceiuri păstrate în sufletele localnicilor din acest hotar.
Locul meu este, din păcate, printre puţinele regiuni unde
încă se mai păstrează tradiţiile. Iar acest aspect mă face să
îmi întăresc ideea cum că: „Nicăieri nu este ca acasă!”
Desigur că fiecare popor are tradiţii şi obiceiuri ce îl
definesc, însă cu siguranţă nici un popor nu are tradiţii
mai frumoase ca ale românilor. Spre exemplu, aici la
Borca, loc sublim, se încearcă conservarea tradiţiilor şi
obiceiurilor. Un prim pas a fost înfiinţarea ansamblului
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Primul document care atestă,
într-o oarecare măsură, existența și
poziția administrativă a localității,
este Harta Administrativă a
Moldovei, întocmită de Dimitri
Cantemir, tipărită în Olanda, la
1737. De pe hartă reiese că tot
bazinul Bistriței, pana în zona
Dornelor, aparținea Districtului
Neamț.
În anul 1884 a fost adoptată
„Legea
Domniilor
Coroanei”
publicată în „Monitorul Oficial”
nr.53 din 10 iunie 1884. La acea
vreme, pe teritoriul Domeniului
existau 4 comune: Borca, Sabasa,
Mădei și Farcașa. Prin Legea
administrativă din 1904, comunele
rurale sunt organizate în cercuri:
Cercul Borca cuprindea Borca și
Soci; Cercul Madei cuprindea
Madei, Frasin, Haleasa, Neagra și
Pârâul Cirjei; Cercul Farcașa
includea, pe lângă alte sate și
Sabasa și Pârâul Pintei. Aceste
cercuri
aparțineau
Județului
Suceava („Monitorul Oficial” din
mai 1904). O nouă împărțire
administrativă s-a făcut în anul
1908, când se revine la Plăși.
Borca făcea parte din Plasa
Broșteni, alaturi de Mădei, Farcașa
și Crucea. Până în 1924, Borca,
Mădei, Sabasa au făcut parte din
județul Baia, cu reședinața la
Fălticeni. Prin Legea din 14 iunie
1925, dată de Regele Ferdinand I,
comunele Borca, Mădei, Farcașa,
Broșteni, sunt trecute în județul
Neamț. După ce a fost adoptată
legea organizării comunale și a
început procesul de organizare
instituțională a comunei, acesta a
parcurs mai multe etape până în
anul 1956 când a ajuns la forma
administrativă teritorială valabilă
și în prezent.
http://www.primariaborca.ro/comuna/i
storic-comuna/
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”Izvoarele Borcutului” Borca, care prin talentul şi munca
membrilor săi, au dus mai departe tradiţiile şi obiceiurile
muntenilor de la poalele munţilor Budacu. Un altfel de
mod prin care se încearcă păstrarea vie a identităţii
neamului nostru, este muzeul din Satul Mădei, care are
numele ”Strămoşii”. Acesta este compus din trei camere
în care se pot admira piese etnografice: unelte
gospodăreşti, ţesături de interior, obiecte de mobilier, dar
şi portul popular tradiţional al zonei. Acest loc încărcat
de averi strămoşeşti are rolul de a determina tinerii să nu
uite de unde au plecat dar şi de a bucura ochii turiştilor ce
îşi fac timp să cutreiere Valea Bistriţei. Astfel de muzeu
există şi în incinta Liceului ”Mihail Sadoveanu” Borca.
Pot să afirm cu entuziasm că aici suntem înconjurați de
tradiţii. De la specificul joc al caprei în centrul comunei,
mersul la biserică în noapte Învierii, bocetele de
înmormântare, oraţiile de nuntă, torsul, sculptura, toate se
petrec aici. Şi oare ce e mai frumos decât, în miezul
iernii, să stai la geam şi să priveşti cum colindătorii merg
pe la fiecare casă vestind Naşterea Domnului.
Pe lângă moştenirea culturală pe care am primit-o
în dar de la străbunii noştri, avem şi moştenire religioasă.
In fiecare sat al comunei stau semeţe una sau chiar două
biserici. Acestea nu sunt niciodată goale, ci sunt pline de
localnici de toate vârstele. Bisericile din această zonă
sunt foarte vechi, având de suferit în timpul regimului
comunist, dar care mai apoi au fost renovate cu ajutorul
enoriaşilor binevoitori. Cea mai veche Biserică de acest
gen este situată în Satul Madei şi datează din 1864, în
timpul domniei lui Cuza. Pe lângă aceste aspecte care pe
mine personal mă răvăşesc de fiecare dată când îmi aduc
aminte, din punct de vedere educaţional, şcoala din
această comună a avut parte dintotdeauna de profesori de
excepţie care au purtat pe umerii lor povara multor
generaţii de absolvenți. Astfel, din anul 1953, învăţătorul
Vasile Codrescu dă mană liberă corpului de profesori să
instruiască elevii ce cu atenţie maximă şi cu pasiune au
unde au plecat. Profesori ca: Alexandru Ţăranu,
Gheorghe Ţigău, Mihai Doroftei, Aurel Dumitraşcu,şi
alţii, făceau ca liceul unde şi eu îmi continui studiile, sa
fie recunoscut în toată Moldova, prin elevii olimpici ce
constituiau truda profesorilor în orele de curs. Astfel,
elevi eminenţi au fost şi încă mai sunt. Am avut ocazia ca
la o prezentare de carte să fac cunoştinţă cu o fostă elevă
din altă generaţie. Se numeşte Camelia Paraschiv Katai şi
este actriţă. Deşi a fost plecată foarte mult timp de acasă,
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niciodată nu a uitat locul copilăriei. La fel ca ea sunt
mulţi şi în ciuda greutăţilor pe care le-au întâmpinat şi
care, cu siguranţă, au fost mai dure faţă de ce trăim noi
astăzi, au ajuns oameni de frunte, fie ai comunei, fie ai
altor locuri unde ne reprezintă şi ne duc dorul. Pentru
mine şi pentru colegii mei constituie un model deoarece,
din viaţa lor putem trage o singura concluzie şi anume
aceea că oricât de greu ne va fi în viaţă, oricâte urcuşuri
şi coborâşuri vom avea, nu trebuie sub nici o formă să ne
uităm părinţii care cu greu muncesc în străinătate sau aici
să ne ofere totul şi să nu avem lipsurile pe care ei le-au
resimţit. Să nu uităm de profesorii care, cu truda minţii,
ne-au oferit cunoștințe importante şi chiar dacă ne-au mai
certat, în adâncul sufletelor lor ne-au iubit ca pe proprii
lor copii şi de asemenea să nu ne fie ruşine cu locul de
unde ne tragem, ba să ne mândrim şi să îl facem cunoscut
prin noi.
De când m-am născut şi până în prezent am avut
posibilitatea să îmi cunosc comuna mai bine ca oricare alt
copil, poate. Părinţii mei nu m-au ţinut în puf cum sunt
crescuţi alți copii în ziua de azi şi cred că a fost foarte
bine aşa. Acum, aproape de examenul maturităţii sunt
călită, ştiu şi ce e bine şi ce e rău. Dar cu toate astea nu
am nici un regret faţă de copilăria mea. A fost teribil de
frumoasă şi a început de pe la patru ani mai exact. Ţin
minte că mergeam cu bunica la ogor în miezul toamnei şi
dat fiind faptul că eram în perioada în care vroiam să
cunosc cât mai multe, am luat şi eu sapa în mână,
începând să o imit pe bunica. Desigur că experienţa nu a
fost prea grozavă la început pentru că sapa mi se părea
prea mare, abia puteam să o ţin şi am renunţat în
următoarele câteva minute. Bunica văzând acestea mi-a
mulţumit pentru ajutor râzând şi recompensându-mă cu
câteva bombonele delicioase pe care le-am savurat cu
drag. Dar asta nu este singura experienţă din copilărie pe
care mi-o amintesc cu drag. Dis-de-dimineață, cam pe la
ora cinci, unchiul meu punea calul la căruţă şi toţi eram
pregătiţi de mers la fân. Aveam de străbătut drum lung!
Când ajungeam la fâneața noastră soarele abia îşi scotea
razele de după orizont. Era frig, dar peisajul merita orice
efort. Apoi fiecare cu o greblă în mână ne lăsam ghidaţi
de mirosul îmbietor al ierbii proaspăt cosite şi o
prelucram până la asfinţit de soare fără să ne dăm seama
ce repede trecea timpul. În pauzele de masă mâncam la
umbra copacilor savurând ciorbă rece şi bucăţele fierbinţi
de mămăligă. La sfârşitul acestei operaţiuni fugeam la
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scăldat şi veneam acasă zgribuliţi de frig şi cu pielea
moale ca de broască. În cele din urmă adormeam buştean
până dimineaţa când găseam iar motiv de plecare. După
aşa-zisa muncă, duminica, dis- de -dimineaţă, mama îmi
dădea hăinuţe curate şi mergeam cu toții la biserică. La
început nu prea înţelegeam care e scopul acestui timp
petrecut acolo. Tot ce mă pasiona erau picturile din
interiorul ei. Slujba mi se părea plictisitoare şi nici nu
înţelegeam ce spune preotul. Apoi, după lungi discuţii cu
bunica, începeam să înţeleg treptat însemnătatea slujbelor
de duminică. Uşor, uşor am prins drag şi mă duceam din
ce în ce mai des. În sărbătorile mari mergeam chiar în
costum tradiţional. Şi era aşa frumos, toţi eram egali în
acel moment. Era linişte deplină, iar când ieşea preotul cu
Sfintele Daruri, toţi enoriaşii se apropiau şi aşteptau să le
primească şi ei. S-a întâmplat odată ca în timpul Sfintei
Liturghii să se deschidă uşile şi un mire împreună cu
aleasa lui să îşi unească destinele în faţa lui Dumnezeu.
Lucru care azi nu se mai întâmplă deoarece tinerii
ignorând sfatul părinţilor, fac nunţi cu petrecere şi nu mai
dau importanță binecuvântării religioase.
Sunt multe amintiri frumoase pe care aş putea să le
pun pe hârtie, dar mă tem că aş putea scrie o carte despre
ele şi tot nu mi-ar ajunge spaţiul. Şi cred că ce mă leagă
de acest loc, pe lângă părinţi, sunt amintirile. Nu pot să
spun că sunt toate bune, dar odată ce creşti scade şi
gravitatea cu care le tratam la vremea lor şi parcă mai
degrabă îţi vine să râzi decât să plângi. Dar parcă tot nu
mă lasă sufletul să închei aşa subit şi din acest motiv voi
mai povesti o serie de amintiri ce eu cu siguranţă nu le
voi uita prea curând. După maiestoasa toamnă în care
toate curţile erau pline de roadele acesteia, fără veste şi,
parcă mai repede ca alte dăţi, şi-a făcut simţită prezenţa
iarna cea geroasă. Cu mantia ei albă, împletită cu licurici
scânteietori acoperea uşor, uşor toată Valea Bistriţei.
Oamenii, după o perioadă în care şi-au ocupat timpul fie
cu agricultura, fie cu adusul animalelor de la munte, au
început să îşi odihnească osişoarele ostenite. Era un
peisaj sublim. Totul acoperit de alb şi în şir, una după
alta, căsuţe pe ale căror hornuri vedeai ieşind nervos
fumul negru. La gura sobei stăteam eu, îmbiată de
poveştile bunicii. Lângă mine îşi făcuse loc şi o pisică, se
juca subtil cu un ghem de aţă. Mamaia, cum o mai alint
eu, după ce termina de tors lâna se apuca de împletit
papuci care ţineau de cald în zilele geroase. Odată ce am
crescut, dorinţa mea pentru împletit a fost mare dar nu
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cred că am fost făcută pentru aşa ceva … oricât m-am
chinuit să învăţ, ”parcă aveam două mâini stângi”. Serile
de sâmbătă erau cele mai frumoase deoarece tot timpul
mirosea în casă a plăcinte calde şi a biscuiţi. Pisica mea,
pe care şi acum o am, doar că e mai bătrână niţel, era şi
ea bucuroasă deoarece pe lângă privilegiul de a sta la
căldurică pe timpul iernii, mai primea şi o bucăţică de
plăcintă pe ascuns fără știrea mamei care nu prea iubea
pisicile. Tot în perioada asta ne puneam săniile în
mişcare. Erau pline văile de sănii cu copii îmbujoraţi şi
chiar dacă îngheţam de frig, parcă tot mai vroiam să mă
mai dau o dată. Chiar şi acum aş mai face asta dacă ar
ninge aşa frumos ca în acea iarnă. Tot ce făceam avea
însemnătate proprie. Perioada colindatului era cea mai
frumoasă. Eram primiţi cu căldură de fiecare om în parte
şi nu făceam diferenţe, mergeam şi la case mari dar şi la
case mai modeste, unde adesea eram primiţi mai bine
decât în alte locuri. Şi chiar dacă tot ce primeam de la
case prăpădeam pe drum, la sfârşit noi eram bucuroşi că
am putut vesti Naşterea Domnului. Când am crescut mai
mărişori ne făcusem chiar şi un cor de colinde și toţi eram
îmbrăcaţi în costume tradiţionale. Cine mai era ca noi?
Mândri nevoie mare!
La liceu am fost cu colindul chiar şi la profesori, să
nu-i lăsăm care cumva să uite de tradiţii. În fiecare
anotimp este de făcut câte ceva … primăvara era
anotimpul mărţişoarelor şi a ciocolăţelelor de 8 Martie.
Îmbujorate de emoţie ofeream cu mare sfială câte un
mărţişor în schimbul căruia primeam mai apoi o ciocolată
sau o floare. Aşa au trecut 18 ani din viaţă şi nu ştiu când
au dispărut iar, pe lângă ei şi copilăria mea. Îmi pare
nespus de rău că nu mai pot să dau timpul înapoi, dar
chiar şi aşa, când prind câte puţin timp mă transform iar
în copilul de odinioară şi mă alint de nu mă mai recunosc
părinţii. În ziua de astăzi copiii ştiu doar să stea cu ochii
în calculator până îşi strică vederea. Nu mai e ca
odinioară. Nu mai văd copii jucând „ascunsa”, „şotron”
sau „oina” până târziu. Cel puţin noi nu veneam acasă
până nu ne strigau mamele şi atunci mai întârziam câteva
minute. Dar era frumos, altfel de copilărie, altfel de viaţă.
Eu am primit de la părinţi primul telefon abia la vârsta de
paisprezece ani şi nici atunci nu îmi folosea aşa tare.
Avea un design simplu şi îl foloseam doar pentru a mă
suna părinţii când plecam la plimbare. Într-adevăr şi
gadget-urile de astăzi pot fi folosite în scop educativ, dar
majoritatea generaţiilor le folosesc pentru alte lucruri mai
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puţin utile. Şi nu am fost înapoiaţi că aici la munte au
apărut mai greu acestea deoarece spre deosebire de
viitoarele generaţii, noi am avut copilărie şi am trăit-o aşa
cum povestește şi nenea Creangă în „Amintiri din
Copilărie”. Nu susţin că sunt contra evoluţiei, dar dacă tot
evoluăm ar trebui să o facem spre binele nostru. Şi să nu
lăsăm tradiţiile să moară, să nu ne lăsăm părinţii să plece
la ceruri fără noi la căpătâiul lor. Până la urmă când te
realizezi din toate punctele de vedere, fără părinţii care să
fie lângă tine eşti un străin. Munceşti o viaţă întreagă
printre străini să faci un ban iar la final ajungi bolnav,
bătrân şi realizezi în ceasul morţii că a trecut viaţa pe
lângă tine. Nu trebuie să ai bogăţii pentru a fi fericit. O
familie e de ajuns. Aici la munte s-a trăit modest dar cu
toate astea copiii din generaţia mea nu au dus lipsă de
nimic. Din truda părinţilor creşteau ca brazii copiii din
familiile numeroase. La fel ca noi cei de acum au trăit şi
strămoşii noştri şi tot au fost mândri de ţara lor. Noi de ce
să nu fim? La mine în comuna Borca, de când mă ştiu,
oamenii nu au avut multe ocupaţii de bază. Pe lângă
instituţiile statului cum ar fi Primăria, Poliţia, Școala şi
Spitalul care au oferit locuri de muncă specifice, oamenii
simpli s-au ocupat îndeosebi cu munca agricolă pe
terenurile proprii şi creşterea animalelor. Pe lângă asta şi
pădurea a constituit un mijloc de întreţinere pentru
locuitorii zonei. În prezent localitatea s-a mai dezvoltat şi
astfel au apărut magazine, restaurante foarte frumoase dar
şi pensiuni ce pot găzdui cu ospitalitate turişti dornici de
a ne vizita zona. Mulţi elevi care au învăţat aici au ales să
se dezvolte pe plan local pentru a oferi locuri de muncă
consătenilor şi pentru a-i sprijini pe aceştia. Aşa aş vrea
să fac şi eu dacă voi avea această putere. De ce să fii
slugă la străini când poţi fi fruntaş la tine în sat? Şi eu
chiar cred că tinerii de aici, după o realizare profesională,
vor veni tot aici să îşi ajute semenii. Potenţial există din
toate punctele de vedere, trebuie doar să avem voinţă. Şi
sunt convinsă că şi strămoşii prin moştenirea lor culturală
ne vor ajuta la aceasta. Nu cred că un străin oarecare s-ar
plictisi aici. Există o mulţime de locuri de vizitat în zonă,
pline de istorie, peisaje mirifice şi oameni ospitalieri. Au
posibilitatea de a reconstitui ”drumul Baltagului”. Pot
gusta din celebra apă minerală a zonei denumită „borcut”.
De asemenea, se pot aventura în drumeţii la stânile din
zonă, de preferat în perioada verii, unde vor fi primiți cu
specialităţi culinare cum ar fi brânza, urda, balmoşul şi
altele. În drumul lor spre stână pot culege fragi, zmeură
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sau chiar afine. Eu personal ador fructele de pădure
având chiar o cultură proprie de zmeură. Cum să plec de
aici? Nu îmi lipseşte nimic şi nici nu îmi va lipsi pentru
că oamenii mei sunt muncitori şi ştiu să se descurce peste
tot în lume. Se apropie vremea în care trebuie să merg la
facultate şi deja îmi e greu când ştiu că îmi voi lăsa
părinţii acasă singuri şi plini de griji. Poate că voi pleca
să le ofer o viaţă mai bună atât lor cât şi mie, pentru că
educaţia te scoate din orice loc cât de mizer ar fi, nu e
cazul locului meu natal, dar peste câţiva ani cu siguranţă
mă voi întoarce iar în sat. Voi avea copii, voi suferi şi voi
munci pentru ei dar asta îmi va aduce aminte de icoanele
sufletului meu, de părinţii mei dragi şi de bunici. Şi voi fi
demnă şi mândră în continuare de acest loc binecuvântat!
Surse bibliografice:
1. Iolanda Ana Lupescu, „BORCA- File de monografie”2. Gheorghe Ţigău „La Pârâul Dorului”
3. https://ro-ro.facebook.com/public/Ansamblul-IzvoareleBorcutului-Borca
4. https://www.facebook.com/iuliandumitrascufotograf/?fref=ts
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BORLEȘTI
Prof. Gabor Paulina
Capră Gheorghe
Alexandru Gabriel
Comuna Borleşti
Sate comp.: Borleşti, Nechit,
Mastacăn, Ruseni, Şovoaia
Suprafaţă: 10.765 ha
Populaţie: Total – 9.507
Bărbaţi – 4.802
Femei – 4.705

Istoric
Istoria comunei se pierde în
negura timpurilor. Cercetările
efectuate de Constantin Mătase, au
dus la depistarea a numeroase
dovezi preistorice, mai ales
neolitice.
Între anii 1966 - 1967,
Academia Română şi Muzeul
Arheologic Piatra Neamţ, au
întreprins cercetări care au avut ca
rezultat descoperirea unor aşezări
de tip Poeneşti, situate pe terasa
dreapta a pârâului Nechit. La 1,5
km de această localitate a fost
descoperit un tezaur roman care
numără 1.159 monede. Tezaurul
are monede din timpul lui Nero şi
continuă cu exemplare din timpul
tuturor celorlalţi împăraţi. Tezaurul
de la Puriceni este cel mai mare
din Moldova.
Vasul în care a fost găsită
această comoară, indică în mod
precis că tezaurul a aparţinut unui
cetăţean numit Carp.

Aș putea începe parafrazându-l pe Ion Creangă:
„Nu știu alții cum sunt, dar eu , când mă gândesc la locul
nașterii mele…” pentru că am emoții și sentimente
complicate care mă leagă de satul meu. Încă locuiesc aici,
nu știu ce înseamnă depărtarea de casă și de familie, de
cei dragi, dar cred că va veni un timp când va trebui să
îmi iau zborul, un timp mai îndelungat sau mai scurt.
Imaginea peisajului de munte care îmi umple fereastra în
diminețile de vară, aerul limpede și curat, apele iuți ale
râurilor de munte care străbat satul vor fi mereu în
sufletul meu și vor însemna acasă. Glasul mamei care se
aude limpede în dimineața de vară strigând pisicile să
vină la mâncare, figura serioasă a tatei care se pregătește
de treburile zilei, umbra bunicilor peste întreaga
gospodărie, acestea vor fi mereu acasă.
Aici am văzut lumina zilei, iar copilăria mea a
trecut în zbor printre jocuri și pozne, ca a tuturor
cunoscuților mei. De câte ori am fugit la scăldat când era
acasă mai multă treabă la care puteam să ajut! Sau cum
săream de pe stogul de fân, dându-i mamei emoții, căci
mă credeam în stare să zbor spre înălțimi. De pe atunci
știam că lumea este deschisă tuturor viselor de copil.
Așezată pe malurile pârâurilor Nechit și
Măstăcănoasa, la confluență cu râul Bistrița, comuna
Borlești este una dintre cele mai vechi localități din
județul Neamț. Se povestește că numele vine de la
numele boierului care a fost stăpânul acestor locuri, un
anume Borâlă, care ar fi stăpânit împreună cu fii săi pe
aceste locuri încă din vremea lui Alexandru cel
Bun.Comuna are în componență cinci sate: Borlești,
Ruseni, Mastacăn, Șovoaia, Nechit. Așezarea în trepte,
având ca baza lunca Bistriței, apoi dealurile mergând
până la marginea munților este impresionantă, este tot ce
are mai frumos locul acesta. De aceea și oamenii care au
sălășluit pe aceste meleaguri sunt mai aparte, mai hâtri,
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calitate datorită căreia poate că au reușit să dăinuiască
neîntrerupt aici de-a lungul anilor. Bătrânii satului știu
mici povești comice despre anumiți locuitori care au ieșit
din comun: cel care mergea cu cravata peste palton în
miez de iarnă, sau despre cel care, speriat de cheltuiala
făcută la un eveniment oarecare ar fi spus așa: „Am tăiat
o mioară, mă doare la inimioară. Dar și un sac de făină sa dus dracului!”, vorbe care au intrat în folclorul local și
care stârnesc și azi râsul.
Satul meu este o veche vatră de tradiții și obiceiuri
ce se păstrează neschimbate de sute de ani. Ca în mai
toate localitățile rurale, un centru important de
spiritualitae este biserica satului. Viața spirituală a
oamenilor este strâns legată de biserică și este păstorită
de preotul paroh Diaconu Nicolae, om cu vorbă blândă și
suflet bun, adevărat model pentru săteni. De aceea,
predicile pe care le ține duminica sunt un adevărat balsam
pentru sufletul oamenilor, suflet împovărat de tot felul de
griji. Hramul Bisericii noastre este Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavril.
Ca la o adevărată sărbătoare, femeile se adună cu
câteva zile înainte și încep să pregătească bucatele
gustoase ce se vor servi la praznic: ciorbe acrite cu borș
de putină făcut în casă, sărmăluțe în foi de viță, de fasole,
de hrean sau potbal, pui la cuptor, colaci din făină de
grâu, copți în cuptorul din curte, colivă din grâu,
împodobită cu bomboane. A doua zi după praznic, cu
coșurile pline, se merge la cimitir pentru pomenirea
sufletelor celor morți. La fiecare mormânt se adună
întreaga familie, oamenii vorbesc cu cei morți, povestind
ce au mai făcut sau evocând-l pe cel ce se află în lumea
de dincolo, pentru că moartea nu e înspământătoare ci
face parte din viață și „fiecăruia ne vine rândul”. Mai
mult, dacă duci o viață frumoasă, de creștin, respectând
pravilele, sufletul îți este salvat.
Faptul că borleștenii sunt oameni smeriți și cu
credință se vede și din aceea că aici ființează două
mănăstiri și încă șapte biserici.
Mânăstirea Nechit este un adevărat monument de
artă medievală. Istoria mai nouă a Mănăstirii Nechit este
strâns legată de strădaniile parintelui Zenovie Ghidescu,
demn urmaș al monahilor care s-au nevoit în aceste
locuri, venit aici ca stareț, prima oară, in 1948. În 1960,
Schitul Nechit redevenise așezământul prosper de
odinioară, dar desființarea sa abuzivă, hotărâtă de
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Dacă la această mai adăugăm
cele patru topoare din bronz găsite
în punctul Ursăşti şi mormântul de
păstor de acum 3000 de ani, se
poate trage concluzia că aceste
meleaguri au fost locuite din
negura timpurilor.
Primele documente care atestă
existenţa comunei Borleşti, datează
de pe timpul lui Alexandru cel
Bun, când satul Borleşti se numea
Ursăşti, şi-şi avea vatra în partea
de sus a satului, unde se afla o
curte Boierească. Domnitorul
Alexandru cel Bun a închinat satul
Ursăşti mănăstirii Bisericani.
Numele de Borleşti provine de
la un boier numit Ştefan
Borâlovici, "om cu trecere la
curte" după cum spun documentele
timpului.
Nu
există
date
edificatoare din care să rezulte
când a trecut satul din stăpânirea
mănăstirii în stăpânirea lui
Borâlovici.
Pe la 1480, un urmaş al lui
Ştefan Borâlovici, Ioan Solca,
vinde satul lui Ştefan cel Mare,
împreună cu un alt sat, Dragoteşti,
în schimbul a 300 zloţi tătărăşti şi
a satului C (Piatra Şoimului de
astăzi.
Ştefan cel Mare a închinat cele
două sate - Borleşti şi Dragoteşti,
mănăstirii Tazlău.
Satele comunei au atestări
documentare după anul 1400, şi au
cunoscut o evoluţie pe care şi-a
pus amprenta istoriei acestor locuri
cu
principalele
evenimente:
bătăliile lui Ştefan cel Mare cu
împroprietăririle ce le-au urmat,
reforma agrară a lui Alexandru
Ioan Cuza şi altele.

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
autoritățile ateiste ale vremii, a readus aici pustiul in locul
rugăciunilor către Dumnezeu.
Parintele Zenovie este numit paroh in mai multe
locuri, dar de când se obține redeschiderea schitului, in
1972, nu contenește a-l veghea, contribuind la refacerea
acestuia, chiar inainte de a reveni ca stareț la Nechit.
Se reface în întregime biserica mare, cu hramul
"Schimbarea la Față" și se construiește deasupra și un
paraclis "Sf. Mucenici Zenovie și Zenovia". Construcția
noului turn clopotniță, care străjuiește principalul drum
de acces în mânăstire și care adăpostește și un paraclis cu
hramul ”Sf. Împărați Constantin și Elena”, oferă
viețuitorilor și pelerinilor ce trec pe aici, un alt loc de
rugăciune și reculegere duhovnicească.
Cele mai importante perioade ale anului religios
sunt: Crăciunul și Paștele. În Ajunul Crăciunului cete de
copiii și apoi corul bisericii merg să colinde și sunt
răsplătiți, conform tradiției, cu mere și nuci. Apoi
apropierea Anului Nou este prilej de mare bucurie. Cele
Jianul, Capra cu ofițeri. Fiecare membru al cetei de
urători își procură sau confecționează recuzita necesară:
tobă, buhai, zgardă cu clopot, mască camălăucă pentru
urs, scheletul căiuților care se împodobesc cu panglică
îngustă și lată, cu batiste cusute găitan, frâul cusut cu
mărgele, opinci și obiele albe căpăstrate cu roșu.
De Paște, tradițiile sunt mai sobre, dar sunt
respectate de toată lumea. În săptămâna Mare, a
Patimilor, toți credincioșii merg la Denii, iar în Vinerea
Mare trec pe sub Sfâtul Aer.
La noi se păstrează și obiceiurile laice, cele legate
de marile moment din viața omului: nașterea și nunta.
Nașterea unui copil este prilej de mare bucurie
pentru familia lui, iar Botezul este urmat de Prima baie și
scoaterea copilului din mir. Nașii sunt la mare cinste, ei
sunt considerați îndrumători spirituali ai copilului,
ocrotitori ai acestuia.
La fel, nunta, moment esențial în viața omului, este
însoțită de tot felul de obiceiuri. Chiar dacă acum
oamenii organizează petrecerile de nuntă la restaurant,
unii respectă și obiceiul spolocaniei, al uncropului și al
mersului la Nași de cale primară . De asemenea, și în
această situație, Nașii sunt la mare cinste, mirii fiind
datori să îi respecte și să îi cinstească toată viața.
Două monumente ale eroilor sunt amplasate în fața
celor două cămine culturale, unul la Borlești și celălalt în
Ruseni. Ele aduc slavă eroilor din Primul și Al Doilea
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Război Mondial, oameni ai satului care s-au jerftfit
pentru țară. Memoria lor este încă o dată pomenită de
Înălțare, când corurile școlilor cântă cântece patriotice iar
femeile pregătesc dulciuri și colivă. La această ceremonie
sunt prezente și oficialitățile satului și ale comunei.
Pe această temelie de tradiții și obiceiuri se ridică
viața modernă de azi: tumultuoasă, plină de provocări, o
viață în care „timpul nu mai are răbdare cu oamenii”,
când lumea nu mai e doar aceea pe care o văd pe
fereastră ci e mare, mare, mare… atât de mare încât
uneori mi-e frică să nu mă pierd și să uit de unde am
plecat.
Nu cred că am să uit că am plecat dintr-o familie
cu trei copiii, stabilită în Ruseni odată cu venirea
bunicilor. Bunicul din partea mamei, Vasile, este singurul
din familie care s-a născut în Ruseni. Cu toate acestea,
ceilalți bunici care au venit din alte părți, au îndrăgit
aceste locuri și au hotărât să se stabilească aici, să-și
întemeieze familii și să-și organizeze o viață frumoasă.
Bunicul povestește de multe ori întâmplări din tinerețe,
cum se muncea în pădure la lemne sau cum a muncit la
C.A.P. După schimbarea regimului, a primit înapoi
pământurile pe care le avea de la bunici și străbunici.
Figura bunicii este în mintea mea asociată unui model de
bunătate și generozitate, toți nepoții au găsit la ea o
dragoste necondiționată.
Cel mai mare dor de libertate l-a avut unchiul meu,
Gheorghe, care a vrut să devină aviator. Din păcate, a
trebuit să muncească pentru a se întreține și a renunțat la
zbor și acum regretă că nu a reușit să-și implinească
visul.
Viața de azi în satul meu este complet diferită de
ce era altădată. Se păstrează din casele bătrânești, de
peste 200 de ani vechime, anumite clădiri, precum
vechiul Oficiu Poștal Borlești, bufetul Melu Dăscălescu,
dar acum casele nu se mai construiesc din chirpicii
tradiționali, ci din BCA, cărămidă și bolțari din beton.
Aceste case sunt rodul muncii peste hotare a sătenilor și a
celor care încă mai muncesc în comună sau în alte județe.
Faptul că tot ceea ce agonisesc prin muncă grea, în
străinătate, investesc în satul natal, în aceste case mândre
pe care le ridică, arată că sunt profund atașați de comuna
mea, locul în care s-au născut și au crescut și ei . Din
păcate, pentru a avea un trai decent, trebuie să părăsească
comuna, deoarece singurele locuri de muncă sunt date de
gaterele de pe raza Borlești – Nechit – Ruseni. Înainte de
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1990, majoritatea sătenilor lucrau la Uzina de la
Săvinești, făceau naveta cu autobuzele sau pe jos. Acele
locuri de muncă asigurau veniturile familiilor, iar viața
mergea liniștită înainte, fără ca oamenii să simtă pe
umerii lor povara greutăților materiale. Fiind oameni
foarte gospodari, în curtea lor creșteau animale: cai, vaci,
porci, păsări, oi. Hrana acestora era asigurată tot prin
truda familiei, care muncea de primăvara până toamna
târziu la câmp.
Astăzi, aproape toate străzile și ulițele comunei
sunt asfaltate sau acoperite cu zgură și au stâlpi de
iluminat public. Fiecare casă are apă potabilă trasă din
fântână cu hidrofoare, baie elegantă, bucătării moderne,
încât uneori ai impresia că te afli la oraș. Oamenii s-au
modernizat, dar păstrează modelele tradiționale, așa că
fiecare curte are bucătărie de vară și acareturi care permit
continuarea creșterii animalelor. La fiecare casă se cresc
animale mari, doar cei plecați sau cei foarte tineri nu au
aceste preocupări. Munca din câmp asigură necesarul
creșterii animalelor. Ca întotdeauna, toată familia
participă la muncile din gospodărie, de la cei mici la cei
mari, de la cei tineri la cei bătrâni.
În comuna Borlești , o personalitate importantă a
fost Ștefan Vârgolici , născut in anul 1843 și decedat in
1897, critic literar, traducător, publicist, membru
corespondent al Academiei Române. Alte personalități au
mai existat în cotuna Țigănime, unde locuiesc și eu. Aici
nu au locuit niciodată țigani, dar au existat familii de
muzicanți precum familia lui Vasile Cobzariu, cea a lui
Ioan Ignat și multi alții, ei fiind rude. O altă personalitate
este Valerica Patrichi, nascută în comuna noastră,
cântăreață de muzică populară. Din repertoriul ei face
parte și cântecul care reprezintă această comună: ,,Pe
Valea Nechitului”. În amintirea artistei de muzică
populară, se organizează în fiecare an un spectacol la
Căminul Cultural Borlești, unde toți copiii de la toate
școlile din comună și din alte părți, își arată talentele pe
scenă. O altă persoană importantă a acestei comune este
domnul maistru Constantin Ciupercă, profesor la Școala
nr. 1 Ruseni. Pasiunea lui pentru folclor s-a materializat
în înființarea unui ansamblu folcloric ”Alunelu” ce avea
în componență o echipă de dansuri și o echipă de soliști
vocali și instrumentali. Cu acest ansamblu a participat la
manifestări artistice în toată țara.
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Din păcate, în satul meu nu există un muzeu care
să păstreze urma celor care au fost și strădaniile celor
care sunt implicați în viața culturală și spirituală a satului.
Sunt legat prin mii de fire invizibile de satul meu.
Eu sunt al acestor meleaguri și locurile astea vor dăinui
totdeauna în sufletul meu, indiferent unde mă va duce
viața. Când sunt plecat, cel mai mult îmi este dor de
dealul din spatele casei. Acolo mi-am petrecut copilăria,
iarna cu sania și schiurile iar vara alergând printre
văioage. În vârful dealului Cățin, sătenii au ridicat o
Troiță cu hramul Sf. Ilie Tesviteanul. Pe 20 iulie, de Sf.
Ilie, tot satul urcă pe jos, în procesiune, dealul și preotul
ține slujbe în cinstea acestui sfânt. Când eram copil,
așteptam cu bucurie această zi de mare sărbătoare
deoarece simțeam cu tot sufletul că aparțin acestui loc
parcă binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni harnici și
iuți ca apele de munte. Chiar dacă acum mulți tineri își
caută împlinirea pe meleaguri străine, sunt convins că toți
își doresc în străfundul sufletului să se întoarcă acasă.
Doar lipsurile economice îi îndepărtează de sat. Cred că,
în timp, lucrurile se vor mai așeza și atunci alt viitor ni se
va așterne în cale, iar satul va renaște ca pasărea Phonix.
Acum sunt în clasa a XI-a și în scurt timp va trebui
să iau hotărâri importante în legătură cu viitorul meu. Tot
felul de visuri și năzuințe, speranțe, câteodată chiar frici,
se aștern în calea mea.
Ca orice ucenic, mai întâi trebuie să plec, să
parcurg aventura cunoașterii lumii, să mă inițiez în
tainele vieții. Ca un adevărat erou din basme voi porni la
luptă împotriva balaurului, adică a răutăților și
nedreptăților. Cred că noi, tinerii, putem schimba ce e
greșit în țara noastră și doar noi suntem responsabili de
propriul viitor.
La facultate aș dori să-mi aprofundez studiile iar
visul meu este să devin profesor de logică și să mă întorc
în satul natal. Aici doresc să trăiesc până la adânci
bătrâneți. Colegul meu, Gabriel, dorește să plece din țară,
căci :„aici nu se poate trăi decent”. Nu putem ști ce ne
rezervă viitorul. Eu sunt mai atașat de familie și casă, iar
el mai independent. Sau poate că vorbele lui sunt doar
ecoul celorlalți, al adulților din jurul nostru care sunt
uneori copleșiți de grijile vieții și de faptul că speranțele
lor s-au pierdut, undeva, pe drum.
În sufletul meu chemarea misterioasă sună așa:
„Întoarce-te, întoarce-te, sunt atâtea de făcut!”
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Prof. Chirilă Cristina
Puiu Vasilică Ciprian
Mihăilescu Claudiu
Comuna Ceahlău
Sate comp.: Ceahlău,
Bistricioara, Pârâul Mare
Suprafaţă: 9.557 ha
Populaţie: Total – 2.464
Bărbaţi –1.205
Femei – 1.259

Istoric
Comuna este înfiinţată relativ
recent, în anul 1925, prin
desprinderea din moşia comunei
Hangu a satelor Leţeşti, Răpciuni
şi Schit, la care s-a adăugat în anul
1956, satul Bistricioara. Structura
comunei s-a modificat în anul
1960, deoarece vetrele satelor
Leţeşti şi Răpciuni au fost invadate
de apele Lacului de acumulare, iar
satul Schitu, devenit satul Ceahlău,
s-a întins în zonele mai înalte.
Mărturiile arheologice aduc dovezi
ale locuirii pe aceste meleaguri
încă din paleoliticul superior. Din
epoca dacică, s-au descoperit
vestigiile unei cetăţi la Răpciuni.
Se crede că dacii au ales Ceahlăul
ca munte sfânt, numindu-l
Koghenon - lăcaş al zeului
Zamolxe (Zamolxis). Legendele
Ceahlăului vorbesc de numeroase
evenimente din viaţa dacilor,
desfăşurate pe aceste meleaguri.
Credinţa străveche a oamenilor că
muntele Ceahlău este înzestrat cu
puteri divine a străbătut timpurile.

Parafrazându-l pe Lucian Blaga, care-și declara
dragostea pentru satul natal: „Sat al meu, ce porți în nume
sunetele lacrimei”, aș începe și eu astfel: „sat al meu, ce
porți în nume zborul vulturilor”. De ce vulturi? Deoarece
satul meu, Ceahlăul, își ia numele de la o specie de vulturi
care popula cândva crestele muntelui cu același nume.
Vulturilor trăitori pe munte (”gypaetus barbatus”) li s-a
spus popular “ceahlăi”. Sub Toaca, un loc poartă
denumirea de “Scăldătoarea vulturilor” şi considerăm că
aceasta este cea mai plauzibilă ipoteză.
Lingvistul H. Tiktin a stabilit cel dintâi legătura
dintre numele muntelui Ceahlău şi al păsării „Ceahlău”,
cu metateza „Ceahlău” (vulturul, şorliţa sau zăganul). În
Dicţionarul Româno-German din 1903, Tiktin crede că
sensul fundamental al amândurora trebuie să fi fost
„pleşuv” şi îl aduce în legătură cu obscurul „a cehlui” – „a
tunde împrejurul capului”.
Toponimul Ceahlău este cunoscut pentru prima
oară dintr-o hotarnică a lui Ştefan cel Mare, din anul
1458, acordată mănăstirii Bistriţa şi, mai târziu, din altă
hotarnică, din 1629, a lui Miron Barnovschi, acordată
mănăstirii Hangu, mult mai bogată în numiri vechi.
Muntele Ceahlău a fost considerat de către unii
autori ca fiind unul dintre munţii sacri ai geţilor alături de
Şureanu (din Parâng) şi Găina (din Apuseni), ba, mai
mult, s-a emis ipoteza că ar fi fost chiar Kogaionon-ul
amintit de geograful grec Strabon, muntele marelui zeu
Zamolxis şi al preotului Deceneu. Strabon îi dădea acest
nume grecesc ce înseamnă scoică, carapace, preluat de la
negustorii greci ce ar fi ajuns şi pe aceste locuri. Spunea
că acest munte este zărit din mari depărtări şi poalele sale
erau udate de o apă ”îndelung călătoare”. Dimitrie
Cantemir şi Gheorghe Asachi menţionau faptul că
Ceahlăul se individualiza între ceilalţi munţi ai Moldovei
şi era zărit chiar de la Cetatea Albă şi era ca un ”far
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călăuzitor” pentru păstorii tranhumanţi numiţi ţuţuieni. De
asemenea, Bistriţa era un râu care a fost din vechime o
cale lesnicioasă pentru plutele ce coborau din munţi către
Petrodava sau pe Siret spre Dunăre şi Marea Neagră.
Mihai Eminescu, care se pare că a fost pe aceste
locuri şi a urcat pe muntele Ceahlău, în poezia Strigoii a
aflat izvor de inspiraţie în această tradiţie: Deceneu,
marele preot, are sălaș într-o peşteră a muntelui şi, rugat
de prinţul Arald, face apel la ajutorul lui Zalmoxis.
Spun bătrânii că dacii urcau pe platoul din vârful
muntelui de unde trăgeau cu săgeţi în norii care umbreau
chipul zeului cerului, Gebeleizis, sperând astfel să-i
alunge. Amintim şi numeroasele legende care au ca eroi
pe dacii lui Decebal şi care îşi află sfârşitul pe acest munte
invocând sprjinul lui Zalmoxis. Unele toponime par să se
alăture ipotezei enunţate anterior: Stânca Dochiei, Stânca
lui Cobal, Vulturul lui Traian, Masa Dacică, Pavilionul
Dacic, Jilţul Zeilor. Legenda şi istoria par să se
împletească. Cine nu cunoaște legenda Dochiei, a
Panaghiei?!? Fiecare stâncă de pe munte își are povestea
ei. Oamenii din satele Ceahlăului mai au, pe lângă toate
acestea, un adevărat tezaur de înţelepciune populară. Au
poveştile şi legendele, au tradiţiile populare, oraţiile,
piesele de teatru popular, doinele, baladele.
Muntele Ceahlău, deşi a generat o adevărată
mitologie, o lume populată de zei, zâne, căpcăuni, nu a
fost un loc “tabu”. O demonstrează mărturiile arheologice,
dovezi ale prezenţei omului pe aceste locuri, la poalele
sale, dar şi pe colinele şi pe platoul din vârful său, care au
confirmat existenţa omului purtător al culturilor
paleolitice şi neolitice.
Muntele Ceahlău şi văile care-l înconjoară au intrat
în literatură şi veacurile care au urmat l-au transformat în
cel mai „cântat” munte al românilor, care are hram,
sărbătoare, are poeme, balade şi cântece şi nenumărate
legende. Alecu Russo descria în frumoase cuvinte locurile
şi oamenii. Iată cum vedea el pe omul Ceahlăului la 1839:
”Nu vezi aici mijlocul gros şi spinarea adusă a plugarului,
nici încetineala adormită a ţăranului câmpiei. Munteanul e
sprinten, potrivit cu legăturile sale, mai mult muşchi decât
carne, vesel din fire şi glumeţ şi plin de pătrundere. (… )
îndeosebi munteanul e frumos, cu privirea îndrăzneaţă. La
dânsul nu întâmpini supunerea dobitocească a
plugarului…”
Unele lucruri s-au schimbat, cu siguranţă, dar altele
au rămas neschimbate… Locuitorii Ceahlăului sunt
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pământului amintesc de existenţa,
pe aceste meleaguri minunate a
unui important centru de sihăstrie,
cu numeroase lăcaşuri sfinte.
De o deosebită valoare istorică este
schitul Durău care datează de la
începutul secolului al XVII, când
exista aici un schit de maici. Mai
târziu, au venit în locul lor călugări
de la schitul Hangu, iar un
pomelnic din 1822 menţionează că
Durăul se află sub ascultarea "-mănăstirii cea de piatră din vale".
Actuala biserică s-a zidit între anii
1830 - 1835, iar pictura executată
în interior de Nicolae Tonitza în
anii 1935 - 1937, îi conferă o
deosebită valoare artistică şi
turistică.
În anul 1992 a fost înălţat
impunătorul Centru Ecumenic
Cultural Pastoral "Daniil Sihastru"
de la Durău.
Personalităţile care au văzut
lumina zilei în comuna Ceahlău:
Părintele arheolog Constantin
Mătasă (1878 - 1971), episcopul
Romanului Iftimie Luca, generalul
Dumitru Coroamă.
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aceeași oameni mândri, frumoși și demni. Cei mai
frumoși! Și asta pentru că suntem ai lor și ei sunt ai noștri!
Și cum să nu te-ntorci acasă?
La jumătatea veacului XIX, la poale de Ceahlău
ajung şi călătorii romantici străini care scriu despre
oameni şi locuri. J.A. Vaillant a ajuns pe Valea Muntelui
ghidat de cartea lui Gheorghe Asachi de la 1840 –
Itinerarul sau călăuzul la Pion. Wilhelm de Kotzebue ne
oferă într-o lucrare de 1850 un portret deosebit al
munteanului de la Ceahlău: „Ţăranii aceştia de munte sunt
o rasă minunată; femeile sunt frumoase, cu atât mai
frumoşi sunt bărbaţii, a cărot bunătate şi curăţenie în
suflet se văd în ochii lor mari şi limpezi. Pe lângă aceasta
ţin cu dragostea Şviţeranului la patria lor cea aspră cu
toate că nu pot găsi de obicei decât în apropierea
locuinţelor câte o bucăţică de arat. Dacă sărăcia îi mână la
câmp, nu pot sta mult, dorul îi mână din nou în munţii lor”
Un eveniment deosebit în viaţa oamenilor locului
era și este sărbătoarea muntelui, Ceahlăul fiind singurul
munte românesc care are un hram al său anual:
“Schimbarea la Faţă” - 6 august. Constantin Matasă,
născut la poalele lui, menţionează vechimea acestei
sărbători: ”Ceahlăul este socotit până în ziua de astăzi de
popor ca un loc sfânt, ceea ce se întâmplă foarte rar cu un
munte. Asfel, din timpuri străvechi, se obişnuieşte prin
satele vecine datina moştenită poate tocmai de la locuitorii
păgâni de altă dată, din preajma Ceahlăului, ca o dată pe
an, de ”Schimbarea la Faţă” să se urce lumea sus, pe vârf,
unde, după ce un preot săvârşea o rugăciune, urma praznic
pe pajişte şi apoi jocuri şi chiuituri de clocotea văzduhul.
Încă de cu noapte, în dimineaţa zilei de 6 august se ridicau
pe munte, în port de sărbătoare, roiuri de săteni
întâlnindu-se deasupra sat cu sat”.
Și astăzi se mai păstrează tradiția urcării pe munte
pe 6 august. Oamenii noștri, îmbrăcați în veșminte
populare de sărbătoare, dis-de dimineață, pun șaua pe cai,
desagii cu merinde și pornesc spre Muntele Sfânt pentru a
participa la slujbă.
Coboară agale, la apus de soare, ca-ntr-un ritual de
purificare, mai împăcați cu greutățile vieții, mai liniștiți,
mai senini. Sunt urmați de miile de turiști, atrași de magia
muntelui, care urcă anual pe traseele marcate de
personalul Parcului Național Ceahlău.
Pe teritoriul Parcului Naţional sunt amplasate trei
cabane turistice situate la altitudini diferite: cabana
Fântânele situată în apropiere de staţiunea Durău la

187

Comuna Ceahlău
altitudinea de 1.220 m, cabana Dochia situată în zona
înaltă a masivului, la 1.750 m şi cabana Izvorul Muntelui
situată în apropiere de Bicaz, la 797 m. Anual, Parcul
Național Ceahlău este vizitat de peste 35.000 de turiști.
Turismul în parc se face pe 7 trasee turistice amenajate şi
marcate. În funcţie de studiile care se vor face pe linia
ocrotirii şi conservării biodiversităţii, a protecţiei şi
menţinerii habitatelor, a speciilor de floră şi faună,
traseele se pot închide, redirecţiona sau deschide – în
condiţiile respectării regimului diferenţiat de ocrotire,
conservare şi utilizare a resurselor. Flora cuprinde specii
protejate cum ar fi: specii de orhidee, printre care Sângele
voinicului (denumire populară pentru două specii și
anume: Nigritella nigra și Nigritella rubra) care miroase a
vanilie în perioada în care este înflorită, mai multe specii
de Gentiana, Gentiana verna și Gentiana lutea (ghințura
galbenă), floarea de colț (Leontopodium alpinum), care își
ia numele de la aspectul inflorescenței, fiind parcă
înconjurat de colți de animal. Tot aici o să întâlnim și o
plantă insectivoră cu numele de Foaie grasă (Pinguicula
alpina) care își atrage insectele și le capturează cu ajutorul
secreției dulci și lipicioase de pe frunze.
În ceea ce privește fauna, întâlnim aici o specie
reintrodusă în anii 1970, după ce a dispărut din Ceahlău
din cauza vânatului excesiv, și anume capra neagră
(Rupicapra rupicapra). Se găsesc frecvent Cervus
elaphus elaphus sau cerbul carpatin, cei mai masivi din
Europa, masculii ajungând chiar și la 500 kg .
Palatul Cnejilor, Mănăstirea Durău, Schitișorul,
Biserica veche din Răpciuni, Biserica „Sfânta Ana” din
Ceahlău, Biserica de lemn "Sfinţii Voievozi"din
Bistricioara sunt numai câteva dintre vechile lăcașuri de
cult care atrag pelerinii în fiecare an.
Troiţa de pe muntele Ceahlău este ridicată în
memoria ostaşilor nemţi şi ruşi ce şi-au sacrificat viaţa în
luptele crâncene de pe muntele Ceahlău, în cel de-al
doilea război mondial, în locul numit „Curmătura”, iar de
la acel eveniment i se spune „La Morminte”.
Troiţa este construită din fier, pe care este aplicată
o placă de marmură cu o dedicaţie pentru ostaşii germani
şi ruşi. În locul respectiv, în anul 1945, s-a instalat o cruce
din lemn, care, datorită intemperiilor s-a degradat.
Pe valea pârului Schit, nu departe de Palatul
Cnejilor, se află muzeul sătesc. Aici s-a construit în 1921
o clădire destinată unei şcoli pentru cursurile primare. În
1961 s-a construit un nou local de şcoală, mai potrivit,
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mai sus pe apa pârâului Schit. În vechea şcoală, în 1976,
învăţătorul Grigore Ungureanu a realizat, cu sprijinul
cadrelor didactice, a ocolului Silvic Ceahlău şi a
învăţătorului Romanescu din satul Dreptu, un interesant
muzeu, care conţine exponate de intres etnografic (donaţii
ale locuitorilor comunei), dar şi numeroase animale
împăiate (de învăţătorul Romanescu).
Primul învățător din sat a fost Petru Sălăgeanu,
fugit de persecuţiile declanşate de autorităţile maghiare
împotriva românilor, care au participat la revoluţia din
1848, printre aceştia numărându-se şi el.
Pregătirea lui cărturărească (licenţiat în teologie la
Blaj), cunoscător de limbi străine (latină, franceză,
germana şi maghiară) nu a scăpat atenţiei sătenilor. Cum
se aflau în căutarea unui învăţător pentru copiii lor, au
obţinut acordul său, convenind cu plata în natură, dar şi cu
bani, după posibilităţi. Astfel, Petru Sălăgeanu, fondează
şcoala primară particulară (autorizată de autorităţi) în
Schitul Hangului, care îşi va deschide porţile în octombrie
1852. La început au fost 14 copii, dar numărul lor a
crescut continuu, mai ales cu copii din localităţile
învecinate. O dotare minimă a fost asigurată de părinţii
copiilor, spaţiul era în continuă schimbare: în pridvorul
bisericii de la Palat, în casele sătenilor, într-o chilie de la
Schitişor (după plecarea maicilor) şi, apoi, într-o căsuţă
obţinută gratuit de la arendaşii moşiei Sturdza, situată la
Gura Schitului, care va funcţiona cu destinaţie de şcoală
până la demolarea construcţiilor din cuveta lacului (1958).
Faima lui de cărturar şi reputat cadru didactic a
atras atenţia unor oameni de ştiinţă şi litere, care, în
trecerea lor prin Ceahlău, nu omiteau a-l vizita. Calistrat
Hogaş, în cartea sa, „În munţii Neamţului” îl numeşte
„vestitul învăţător al muntelui”. Era iubit de elevi şi de
săteni, pentru care avea un cuvânt bun, un sfat.
Învăţătorul Vasile Aflorei s-a născut în satul
Răpciune, fiu de ţăran. Încadrat în 1925, a predat la
clasele I - IV în vechiul local „Casa sfatului”, apoi la
şcoala de centru de la Gura Schitului. La Casa sfatului era
pepinieră de pomi fructiferi şi livadă, unde îi instruia pe
copii în lucrări de pomicultură. Era un om talentat: sculpta
şi-i învăţa şi pe elevi să execute diverse lucrări decorative,
cânta la vioară la serbările şcolare. Umbla în frumosul său
costum naţional la toate sărbătorile, la serbări şi la
deschiderea noului an şcolar.
Era iubit de toată lumea şi avea o solidă reputaţie
profesională. Trimis pe front în 1941, şi-a pierdut viaţa în
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vâltoarea crâncenului război. A fost nu numai un învăţător
al copiilor, ci şi un luminător al satelor.
Dintre profesorii care s-au remarcat de-a lungul
timpului, bătrânii noștri amintesc: Ana Moisei, Constantin
Popa, Florentina Ştirbulov - profesori de limba română,
Constantin Cuciuc - profesor de istorie, Margareta Bejan învăţătoare, Maria Corfu - învăţătoare, Constantin Ţacu învăţător, Dumitru Toma - învăţător, Ion Ungureanu învăţător, Silvia Bălănescu - învăţătoare, Maria Vadana profesoară, Ecaterina Florescu - învăţătoare, Mihai
Vadana - profesor, Maria Strungă - învăţătoare, Viralie
Vlasov - profesor, Elena Morcov, iar cei mai tineri: pe
domnul director Grigore Ungureanu, al cărui nume îl
poartă Școala Gimnazială din zilele noastre, Ţifui Ştefan,
Marcoci Ortansa, Ungureanu Alexandrina, Lenuța Aflorii
- profesor de limba română.
Profesorul de suflet este domnul prof. dr. Daniel
Dieaconu, cel care, în orele de istorie orală, ne insufla
dragoste, respect față de bătrâni, de moștenirea culturală,
trecutul valoros, spiritualitatea zonei și ale cărui publicații
au constituit sursă de inspirație pentru eseul nostru.
”Credem că veșnicia s-a născut la sat…” Ne
confirmă aceasta prietenii, care deși sunt nevoiți să
lucreze în străinătate, se întorc măcar o dată pe an acasă.
Muzica Sărbătorilor de Crăciun și de Paști, clopotele
bisericilor ce se-aud în fiecare duminică, obiceiurile
transmise din generație în generație te cheamă să te întorci
în sat. Dorul de sat, cu priveliștea maiestuoasă a
Ceahlăului, cu turmele care urcă și coboară în apus,
râsetele zglobii ale copiilor ce aleargă fericiți pe ulițele
satului te determină să rămâi, să zidești alături de ai tăi, să
lași o urmă, cât de mică, în comunitatea din care ai pornit
în lume.
Eu cred că mă întorc în satul meu…
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CRĂCĂOANI
Prof. Niculescu Eugenia
Covaci-Zargiu Elena-Bianca
Grigoraş Ioan Alexandru
Comuna Crăcăoani
Sate comp.: Crăcăoani, Cracăul
Negru, Magazia, Mitocu Bălan,
Poiana Crăcăoani
Suprafaţă: 13.479 ha
Populaţie: Total – 4.577
Bărbaţi – 2.279
Femei – 2.298

Istoric
Crăcăoanii şi-au făcut apariţia pe
aceste meleaguri încă din zorii
istoriei. Vestigii de cultură
materială datând din paleolitic şi
neolitic, se întâlnesc la tot pasul
atât în zonele joase, cât şi pe
versanţii văilor, pe culmile şi pe
platourile montane.
Văile brăzdate de râul Cracău şi
afluenţi au oferit din totdeauna
condiţii bune pentru viaţă şi
activitate umană.
Printr-o serie de săpături s-au
evidenţiat urme paleolitice şi s-au
parcurs toate etapele istorice
cunoscute în această zonă montană
şi subcarpatică. Astfel, au fost
scoase la lumină resturi de
locuinţe, vetre, vârfuri de săgeţi,
unelte şi arme de silex care
datează chiar de mii de ani.
Primele date scrise despre
existenţa aşezărilor româneşti în
zonă, datează din anul 1399, întrun hrisov al lui Iuga Voievod.

Numele meu este Covaci-Zargiu Elena-Bianca,
locuiesc în comuna Crăcăoani județul Neamț. Eu mă simt
foarte bucuroasă că locuiesc în această comună chiar
dacă fac naveta și este foarte obositoare .
Comuna Crăcăoani este o comună din județul
Neamț, formată din satele Cracăul Negru, Crăcăoani
(reședința), Magazia, Mitocu Bălan și Poiana Crăcăoani.
Comuna se află în zona centrală a județului, în zona
cursului superior al râului Cracău și a afluenților acestuia,
Cracăul Alb și Cracăul Negru. Este străbătută de șoseaua
națională care leagă Piatra Neamț de Târgu- Neamţ. De la
bunicii mei știu că: la sfârșitul sec. XIX, comuna făcea
parte din plasa Piatra-Muntele a județului Neamț și era
formată din satele Crăcăoani, Cracăul Negru, Magazia și
Ghindăoani, având în total 3639 de locuitori. În comună,
funcționau o școală, șase biserici, cinci pive pentru
sumane și două mori de apă. Anuarul Socec din 1925 o
consemnează în plasa Cetatea-Neamț a aceluiași județ,
având 2770 de locuitori în satele Crăcăoani, Cracăul
Negru și Magazia.
În 1950, comuna a fost transferată raionului Târgu
Neamț din regiunea Bacău. În 1968, ea a revenit la
județul Neamț, reînființat, având componența actuală.
Comuna este deosebită de altele prin: creşterea
animalelor, creşterea albinelor, păstrăvării, exploatarea
lemnului și prin posibilităţile de-a construi pensiuni
agroturistice în zone de un pitoresc aparte. La satul meu
îmi place că este liniștit în care nu prea există certuri între
persoane sau etnii. Ceea ce nu prea îmi place la satul meu
este că apele nu sunt foarte curate și se aruncă gunoiul pe
malul apelor. O schimabare în bine ar fi ca satul să
convingă cât mai multi tineri să nu mai plece din sat și să
își creeze în satul nostru o mica afacere sau să își
gasească un loc de muncă în apropiere, nu să ajungă

191

Comuna Crăcăoani
sclavi în altă țară. În comună se poate pune în valoare
lemnul de lucru pentru a crea mobilă, cherestea.
Două obiective din comuna Crăcăoani sunt incluse
în lista monumentelor istorice din județul Neamț ca
monumente de interes local. Unul este clasificat ca
monument de arhitectură: mănăstirea Horaița (sec. XVII
– XIX) din satul Poiana Crăcăoani, ansamblu ce cuprinde
biserica „Botezul Domnului” (1824), paraclisul „Sfântul
Nicolae” (sec. XVII), stăreția (sec XX) și turnul
clopotniță (sec. XVIII, refăcut în sec. XIX). Celălalt
obiectiv, clasificat ca monument memorial sau funerar,
este obeliscul eroilor din Războiul de Independență,
monument ridicat în satul Crăcăoani în 1904.
Parcă ascunsă de ochii lumii, Mănăstirea Horaița
oferă o adevărată oază de liniște și regăsire sufletească.
De cum te apropii, parcă respiri alt aer, iar, de cum ai
intrat în curte, te simți de parcă ai trecut în altă lume. Un
loc sfânt, binecuvîntat de Dumnezeu! Mănăstirea Horaița
a fost ridicată de călugării care, doritori de retragere,
pusniceau razleți prin poienile din preajmă. Dovadă sunt
astăzi toponime ca „Poiana lui Calinic”, „Poiana lui Iov”,
„Poiana lui Silvestru”, locuri ce pot fi ușor identificate în
preajma Mănăstirii Horaița.
Drumul spre mănăstire poate fi străbătut cu mașina
ori pe jos. Sunt două varinate de a ajunge la acest sfânt
lăcaș. Din drumul național Piatra Neamț – Târgu Neamt,
în dreptul localității Dobreni, se parcurg 15 kilometri pe
drumul județean ce trece prin localitățile Negrești și
Poiana. O altă modalitate de a ajunge este oferită de
același drum național, dinspre Târgu Neamț aproape de
ieșirea din comuna Crăcăoani este un indicator pentru
Mănăsirea Horaița, aflată la 6 kilometri de acel loc.
Impresionantă este catapeteasma bisericii, fiind
lucrată la Viena. Alte surse ne informează că aceasta ar fi
fost realizată cu puțin timp înainte de anul sfințirii
bisericii (1867) de către unii sculptori în lemn din
apropiere. Sculptura în sine relevă ultima supraviețuire a
barocului, familiar majorității catapetesmelor românești
din a doua jumătate a secolului XIX. În structura ei se
află, probabil, trei tipuri de lemn: tei, păr și tuia.
Catapeteasma este unicat în țară, probabil, și în
lume, în primul rând, datorită așezării amvonului –
deasupra ușilor împărătești – amvon care, în tradiția
Bisericii, își are locul în partea de nord și nu în est, cum
se află aici. În al doilea rând, datorită dispunerii
neconforme cu tradiția ortodoxă a două registre.
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Un alt document este din timpul
recensământului locuitorilor din
1744 - în care se fac referiri la
satele: Crăcăoani, Cracăul Negru,
Magazia.
Din generaţie în generaţie s-a
transmis că Ştefan cel Mare şi
Sfânt şi alţi domnitori aveau
organizate aici depozite de muniţii
şi alimente pentru timpuri grele.
În secolul XVIII, o populaţie
românească
originară
din
Transilvania s-a stabilit, din
motive de precauţie, în estul
Carpaţilor, deci şi pe văile şi
luncile Cracăului.
Exploatările
forestiere
şi
agricultura au contribuit la
intensificarea vieţii economice şi a
procesului
de
populare
a
teritoriului Crăcăoani.
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Registrul sfinților apostoli, de-a lungul unui
bandou semicircular ce are în centru icoana Deisis, și
registrul profeților Vechiului Testament, în 14
medalioane intercalate în două vrejuri de viță de vie din
lemn sculptat, aurit, ce se ridică de la extremitățile
catapetesmei până deasupra amvonului. Aceste registre
sunt dispuse pe orizontală la majoritatea catapetesmelor
din bisericile ortodoxe. coana Maicii Domnului
„Izbăvitoare de secetă”.
Odor de preț - icoana Maicii Domnului,
„Izbăvitoare de secetă” - făcătoare de minuni . Distinsă
ca valoare artistică, realizată în prima jumătate a sec.
XVIII, ea provine din vechea biserică de lemn a Horaiței.
Îmbrăcămintea în argint a icoanei a fost realizată în a
doua jumătate a sec. XIX.
Numele icoanei „Izbăvitoare de secetă” provine de
la numeroasele minuni pe care „Maica Domnului de la
Horaița” le-a făcut, în vreme de secetă, în timpul
procesiunilor prin comunele sau satele afectate de lipsa
apei.
În satul meu există un obelisc al erorilor. Pe acesta
sunt scrise urmatoarele date și numele celor care au
parcicipat la războie pentru comuna noastră:
Razboiul de Independență 1877-1878: Lt. Frăsinel
Ioan, Aftode Constanrin, Agafiței Asimionesei
Manolache Asimionesei Nicolae, Bârsan Ion, Crăciun
Ioan, Șendrea Vasile.
Primul razboi mondial 1916 - 1918: Andronic I.
Gheorghe, Asimionesei I. Vasile, Ciubotarul Dumitru,
Crăciun Ioan, Cucu Vasile, Diaconu Alexandru, Dosoftei
Ioan, Filimon Gheorghe, Ghemes Ioan, Iordache
Constanstin, Juncu Ioan, Juncu Neculai, Juncu Vasile,
Maftei Ioan, Maftei I. Vasile, Maftei V. Vasile,
Mihăilescu Ioan, Morarul Neculai, Pavel Constantin,
Stăncescu Laurențiu, Stoica Ioan, Stoica Pavel, Tudosiu
Nicolae, Zargiu Nicolae.
Al doilea razboi mondial 1941 - 1945: Inv. Darie
Ioan, Inv. Panainte Gheorghe, Săvinescu Gheorghe,
Sg.T.R. Teodosiu, Șt. Vasile, Adiaconitei Neculai,
Amariei N. Vasile, Andronic C. Constantin, Andronic V.
Nicolae, Asandrei Gheorghe, Apetroaie I. Vasile,
Asimionesei Constantin, Asimionesei V. Nicolae,
Badaric Vasile, Bălău Ioan, Bănescu Gheorghe, Bejan,
Gheorghe Ioan, Bejan Șt. Vasile, Budăi PAavel,
Ciubotaru Gheorghe, Ciobanu Gheorghe, Ciudin
Constantin, Ciudin Gheorghe, Ciudin N. Ioan, Corlățeanu
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Mihai, Crăciun I. Vasile, Diaconu C. Constantin,
Diaconu Al. Ioan, Diaconu Ioan, Diaconu Constantin,
Dochița Vasile, Frăsinel I. Constantin, Frăsinel I.
Gheorghe, Frăsinel I. Vasile, Găucă Nicolae, Grigoraș
Gheorghe Ioan, Grigoraș Gheorghe Vasile, Iftimia I.
Vasile, Ilinca Nicolae, Iordache Vasile, Lupu Constantin,
Lupu Ioan, Lupu Nicolae, Maftei Vasile, Moraru Ioan,
Panainte D. Ioan, Sandu Constantin, Sandu Gheorghe,
Sandu I. Ioan, Șendrea Nicolae, Soter Grigore, Stăcescu
I. Constantin, Stăcescu I. Dumitru , Stăcescu Mihai,
Stăcescu Nicolai, Timofte Ioan, Timofte Nicolae
(Trăsnea), Zargiu Dumitru.
Eu fac parte dintr-o familie modestă, membrii
familiei mele sunt: Covaci - Zargiu Constantin (tata),
Covaci - Zargiu Tania (mama), Covaci - Zargiu
Constantin Giani (frate) si eu Covaci - Zargiu Elena Bianca.
Dintre obiceiurile calendaristice cele mai
răspândite şi mai spectaculoase, cu originea în credinţe şi
mituri străvechi, sunt de bună seamă cele legate de
sărbătoarea Naşterii lui Iisus şi schimbarea anului.
Crăciunul este polul în jurul căruia gravitează o
multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care
trimit spre vremuri demult apuse, dar ce se regăsesc,
surprinzător, în contemporaneitate. În folclorul românesc
colindatul de Crăciun este cel mai important obicei
popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat prilej de
manifestări folclorice.
Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare
bucurie Naşterea Domnului, de a-L întâmpina cu urări,
daruri, petreceri, cântece şi jocuri este străveche.
Colindatul deschide amplul moment al sărbătorilor de
iarnă. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor româneşti
desfăşurate cu ocazia Anului Nou, dar şi a Crăciunului
cuprinde: colinde de copii, colinde de ceată (colindele
propriu-zise), cântecele de stea, vifleimul, pluguşorul,
sorcova, vasilca, jocuri cu măşti, dansuri, teatru popular
şi religios etc. Cele mai bogate, mai variate şi mai
strălucitoare din punct de vedere artistic sunt, alături de
pluguşor, colindele de ceată.
Caracterul esenţial al sărbătorii în familia mea este
bucuria şi încrederea cu care noi întâmpinăm trecerea de
la anul vechi la anul nou, începutul unei noi perioade de
vegetaţie, al unei noi etape în viaţa noastă şi a sătenilor, a
colectivităţii în care trăim.
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Obiceiurile de iarnă se respectă în satele comunei
Crăcăoani. În perioada sărbătorilor de iarnă împreună cu
colegii mei mergeam, cu colindul uratul şi semănatul.
Colindam pe domnii profesori, domnul director al școlii,
pe domnul primar al comunei iar, apoi mergem pe la
familiile noastre care ne întâmpină cu colăcei, nuci şi
mere. Farmecul melodiilor şi textelor poetice ale
colindelor este inegalabil.
Tinerei generaţii îi revine sacrul rol de a duce mai
departe acest inestimabil tezaur popular. Cel mai vechi şi
mai îndrăgit obicei familial este ca la fiecare sărbătoare
să ne adunăm toată familia în jurul mesei şi să ne
bucurăm de roadele anului. Sunt legată de mediul
familial, de casa bunicei mele, drept pentru care oriunde
mă voi duce gândul de a mă întoarce în sat este o
prioritate pentru mine.
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Comuna
DĂMUC
Prof. Apopei Mihai
Chindea Ana-Maria
Gheţ Claudia
Comuna Dămuc
Sate comp: Dămuc, Huisurez,
Trei Fântâni
Suprafaţă: 17.813 ha
Populaţie: Total – 3.094
Bărbaţi – 1.592
Femei – 1.502

Istoric
Din cercetările făcute reiese că
primele locuinţe pe această vale au
apărut la începutul secolului XIX /
1810) în satul Dămucul de Jos.
Acestea se înmulţesc treptat pe
firul apei constituindu-se astfel
Dămucul de Sus şi Huisurez (în
jurul anului 1848).
Înainte de Revoluţia de la 1848,
ţăranii luau în arendă păşuni de la
grofii maghiari şi plăteau dările la
Miercurea
Ciuc
(centrul
administrativ).
În timpul Revoluţiei de la 1848,
trupele imperiale, în acţiunea lor
de înăbuşire a revoltelor, au
pătruns până în aceste ţinuturi
unde populaţia a fost urmărită şi
pedepsită. Graniţa a fost stabilită la
Poiana Mărului, actuala comună
Bicazu Ardelean, din care a făcut
parte şi comuna Dămuc până în
anul 1937.

Numele nostru este Chindea Ana Maria și Gheț
Claudia. Ne bucurăm că acest proiect ne-a oferit
oportunitatea de a face cunoscut satul nostru.
Cadrul geografic a influenţat ocupaţiile, aşezările,
construcţiile, portul şi obiceiurile oamenilor care trăiesc
în aceste locuri încă din cele mai vechi timpuri. Culmile
domoale ale munţilor din zona satului Dămuc au permis
trecerea cu uşurinţă a oamenilor şi mărfurilor dinspre
Moldova spre Transilvania, dar şi locuirea în zonele de
culme de o parte şi de alta a drumurilor de pe firul văilor.
Codrul care îmbracă toţi munţii până la stâncile abrupte
ale Cheilor Bicazului oferă o importantă diversitate şi
bogăţie de resurse: lemnul care stă la baza tuturor
construcţiilor, uneltelor casnice şi gospodăreşti, fiind și
principala sursă de căldură; locurile de adăpost pentru
oameni în vremurile primejdioase; împrospătarea aerului
şi crearea unui spaţiu de linişte şi încântare a sufletului.
Aşezările omeneşti reflectă specificul cadrului
natural şi ocupaţional, încadrându-se în evoluţia obişnuită
a satului moldovenesc, de la cătun, la satul risipit până la
satul răsfirat de munte de astăzi. Arhitectura tradiţională
de pe această vale umbroasă a avut la bază lemnul aflat în
abundenţă. Locuinţa a solicitat cel mai mult atenţia
gospodarilor şi a meşterilor dulgheri şi tâmplari. Cel mai
vechi adăpost pentru om a fost surla din răzlogi, a urmat
apoi casa cu tindă pentru ca în perioada recentă să se
generalizeze casa cu două camere şi tindă mediană.
Tipurile noi de locuinţe au părăsit nu numai materialele ci
şi tehnicile vechi de construcţie, formele şi modul de
amenajare interiorului.
Poarta şi fântâna sunt elemente arhitecturale
marcate de folclorul specific zonei, fiind considerate
piese reprezentative pentru prestigiul fiecărei familii.
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Ocupaţiile din această zonă de munte sunt
condiţionate de natura, bogaţia resurselor şi determinate
de capacitatea locuitorilor de a le folosi şi prelucra.
Îndeletnicirile de bază au rămas în general aceleaşi de-a
lungul timpului: tăiatul şi transportul lemnului, creşterea
animalelor şi mai puţin agricultura.
Meşteşugurile, activităţi de prelucrare superioară a
materialelor s-au dezvoltat printr-o continuă perfecţionare
a uneltelor pentru o cât mai bună calitate a produselor.
Separarea meşteşugurilor de ocupaţiile de bază s-a
manifestat în momentul în care pe valea Bicazului s-au
stabilit numeroşi locuitori veniţi din Transilvania. Cele
mai multe meştesuguri s-au învăţat prin transmiterea
directă din tată în fiu, fapt ce a determinat caracterul
familial al acestora.
Deoarece în zonă se află întinse suprafeţe acoperite
cu păduri, cele mai multe şi mai importante meşteşuguri
au fost orientate spre prelucrarea lemnului: debitatul,
dulgheria, drăniţitul, tâmplăria, lemnăria măruntă şi
sculptura în lemn.
Tocmai datorită folosirii atât de multiple şi diverse
a lemnului, acesta ne oferă posibilitatea cunoaşterii
modului de viaţă de pe teritoriul unde a fost întrebuinţat,
lucrările în lemn reprezentând veritabile documente
istorice. Având izvorul în natură, arta populară în lemn se
păstrează mereu vie şi actuală.
Tăierea lemnului în dulapi, scânduri sau şi şipci,
practicat în vechime cu uneltele rudimentare (traşcă cu
beschie) s-a transformat de timpuriu într-o adevărată
industrie populară.
Dulgherii erau renumiţi pentru calitatea
construcţiilor din lemn. Ei lucrau cu lemnul propriu sau
al clientului, case, porţi, grajduri, poduri, construcţii în
care se îmbina plăcut utilul cu frumosul. Odată cu
apariţia materialelor moderne de construcţie, multi
dulgheri şi-au schimbat meseria, dar au continuat să
lucreze în propria gospodarie unelte sau mici obiecte de
artă folclorică.
Tâmplăria a fost practicată în trecut cu două
scopuri principale: producerea uşilor şi ferestrelor şi
confecţionarea pieselor de mobilier. Numeroşi meşteri şi
tâmplari erau întâlniţi în toate iarmaroacele şi târgurile
moldovene cu produsele lor sau în satele vecine unde
erau solicitaţi. În atelierele din Dămuc, meşterii talentaţi
au lucrat frumoase lăzi de zestre, colţare, blidare, mese şi
scaune împodobite sumar cu modele simbolice: rozetă ,

198

În această perioadă, începe o
intensă
exploatare
forestieră.
Locuitorilor le-a fost impusă ca
limbă oficială şi de învăţământ limba maghiară.
Primul Război Mondial aduce
locuitorilor
acestor
aşezări
eliberarea de sub ocupaţia
maghiară, iar Unirea din 1918 le
aduce împroprietărirea.
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crucea, bradul, zimţii, îngerii, viţa de vie, etc. Spirala este
un motiv geometric care apare mai ales pe furcile de tors,
urmărind răsucirea firului de lână pe axul furcii, precum
şi pe fluiere sau cavale.
În condiţiile în care societatea de consum a impus
o producţie mare a obiectelor de uz casnic, în lumea
satului de pe valea Dămucului continuă să se practice
meştesugurile populare străvechi adaptându-se însă la
facilităţile tehnicii moderne.
Celelalte meşteşuguri şi ramuri ale industriei
populare existente odinioară în fiecare sat din această
zonă erau destinate fie deservirii nevoilor obştei: fierărit,
potcovărit, morărit, fie au format centre specializate, cum
au fost : olărit, cojocărit, vărărit.
Obţinerea şi prelucrarea textilelor au reprezentat
activităţi principale ale femeilor, destinate realizării
îmbrăcămintei pentru familie. Mijloacele de prelucrare au
rămas aproape neschimbate până astăzi, deşi femeile au
inventat mereu tehnici de ţesut tot mai complicate .
Ţesăturile de casă reprezintă un larg domeniu de creaţie,
unde fiecare ţesătoare îşi imprimă propriile calităţi
tehnice şi artistice.
Portul popular a format unul din cele mai
reprezentative elemente de cultură tradiţională. Costumul
popular bărbătesc, simplu şi sobru, era compus din
cămaşă lungă de cânepă brodată, încinşi la mijloc cu brâu
lucraţi din lână subţire pentru vară şi cioareci din lână
groasă, îndesaţi la piuă, pentru iarnă cu străvechea
căciulă ţuguiată pe cap, cu opinci în picioare, cu cojoc şi
suman, având ca podoabă doar bondiţa din blană brodată
cu flori în culori închise. Costumul tradiţional femeiesc
era mai bogat şi mai împodobit fiind compus din:
catrinţă, cămaşă dreaptă sau încreţită la gât, opincile şi
bondiţa înflorată. Toate piesele erau lucrate cu mare grijă
şi migală deoarece reprezentau hărnicia şi măiestria
femeilor, motiv de diferenţiere socială şi de vârstă. La
târguri, la horă sau la sărbători se asista la o adevărată
paradă a costumelor, motiv de laudă pentru femeile care
se osteniseră până atunci.
Valea Dămucului este o zonă intens locuită încă
din timpuri străvechi unde tradiţiile şi folclorul au evoluat
spre forme unice ale culturii şi spiritualităţii româneşti.
Schimbările ultimilor zeci de ani prin care a trecut
satul românesc a afectat şi această zonă aparent izolată
între văile munţilor. Frumuseţea folclorului, datinilor şi
meşteşugurilor parcă a fost uitată de generaţia actuală,
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(de locuitori ai satelor ) influenţati de inovaţiile epocii
moderne şi obligaţi să plece pe alte meleaguri străine
pentru a-şi câştiga existenţa.
În această realitate complicată a satului românesc
actual, în satul Dămuc, com. Bicaz Chei există încă un
păstrător al vechilor tradiţii folclorice în persoana d-lui
Alexandru Găină. Născut în anul 1933 într-o familie
simplă, ţărănească, cunoaşte greutăţile vieţii încă din
copilărie deoarece mama sa a murit când avea doar doi
ani. Deşi nu cunoştea agitaţia internaţională în care erau
cuprinse statele europene la începutul anilor '40, a suferit
din cauza războiului şi a foametei. Îl nemulţumea şi
faptul că în primii ani de şcoală a fost nevoit să înveţe
într-o limbă pe care nu o cunoştea - limba maghiară (până
în 1945 când Transilvania de NordVest revine în
graniţele României). După anul 1945 a mai mers doar un
an de şcoală. Viaţa devenise din ce în ce mai grea, iar
şcoala era ”un lux” prea mare pentru familia Găină. A
abandonat şcoala pentru a păzi oile familiei pe muntele
Băţu Mare din apropierea satului Dămuc.
Cadrul mirific al acelor locuri este prezentat de
însuşi Alexandru Găină în cartea sa ,, ,,Un om pe lume":
,,Primăvara era începutul unui nou an folcloric,
buciumele răsunau cu glas duios şi mângâietor de nu-ţi
venea să mai pleci din loc fiindcă parcă se îngânau cu
glasul cucului şi al privighetorilor care nu se mai opreau
a cânta. Era mult zâmbet pe munte , tinerii chiuiau unii la
alţii respectând salutul muntelui pentru că le era dragă
viaţa şi zâmbetul florilor şi-al vântului curat şi cald. Dar
nici fluierul nu se lăsa mai prejos, fiindcă fiecare
ciobănaş avea cu el fluieraşul pe care-l ţinea sub curea la
spate şi din când în când îl scotea şi cânta doinele
mioritice ale Dămucului nostru curat şi frumos, de parcă
şi oile se opreau să mai pasca iarba verde şi plină de flori.
Timpul petrecut în mijlocul naturii de Alexandru Găină
în perioada copilăriei a fost folosit în mod practic
deoarece acum învaţă să cânte la fluier, la caval, să
cioplească în lemn şi să compună primele sale versuri.
Mai târziu, după ce a terminat armata şi s-a
căsătorit, Alexandru Găină a înfiiţat o echipă de fluieraşi
şi buciumaşi care a participat cu succes la toate
concursurile folclorice judeţene şi interjudeţene. Nu după
mult timp a înfiinţat o echipă de dansuri de fete care a
mers paralel cu echipa de fluieraşi şi dansuri mixte.
Apreciat fiind că a organizat şi un grup vocal bărbătesc
folcloric, cu un repertoriu format din cântece compuse de

200

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
acelaşi autor, cum ar fi: „Sus pe Hăşimaşul Mare” ,
„Ciobănaş m-aş ciobăni”, „Când cobori, mândro la vale”,
„Un zâmbet falnic”, etc. Pentru ca tradiţiile specifice
locului să poată fi păstrate Alexandru Găină a înfiinţat şi
grupul folcloric al ,,Sânzâienelor" format din fetele cele a
acestui grup folcloric are loc pe 24 iunie de sarbătoarea
,,Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul" când pe muntele
Băţul Mare în fiecare an tot satul se adună pentru a le
auzi cântând.
Dragostea pentru frumos, l-a îndemnat pe
Alexandru Găină să deprindă şi tehnica sculpturii în
lemn. Din mâinile sale au ieşit numeroase obiecte
deosebit de frumoase reprezentând obiecte religioase,
motive florale, biserici, etc. Deşi anii au trecut Alexandru
Găină continuă să lucreze şi în prezent în atelierul său în
care sunt expuse cele mai frumoase creaţii ale sale.
Cu toate acestea, badea Alexandru (aşa cum îi
place să i se spună) are o mare nemulţumire. Tot mai
mulţi tineri talentaţi părăsesc satul natal şi aleg să plece
în locuri străine şi îndepărtate: ,,Dar cu tot farmecul
satului nostru, mulţi tineri au plecat de pe aceste
frumoase meleaguri. Au mai rămas răzoarele de pe
coastele munţilor şi păsărelele care n-au plecat definitiv
şi tot aşa vin în fiecare primăvară şi ne cântă de ne
mângâie inima".
O activitate prolifică a avut Alexandru Găină
adunând folclor, doine, legende şi poezii transmise pe
cale orală din moşi strămoşi. Deasemeni el însuşi a
compus numeroase poezii şi cântece pe care le-a cântat
de-a lungul timpului.
Legenda Muntelui Batu Mare
Se spune că în vremuri îndepărtate, în acest vârf de
munte, în apropierea unui izvor cu apă, se află o poieniţă
unde se găsea o surlă, în care se adăpostea un bătrân şi
mai alături cele patru oiţe pe care le avea, iar de partea
cealaltă a surlii avea un strat cu praj care îi stătea verde
tot timpul anului. În fiecare zi el prăjea câte o bucată de
mămaligă pe jar şi o mânca cu praj. Se spune că bătrânul
mai avea un băţ mare si unul mic. Cu cel mare cobora
până-n pârâu sprijinindu-se în el şi la urcare şi la
coborâre, dar când ajungea la gura jgheabului, la tufa
respectivă lăsa băţul mic şi luându-şi băţul mare îşi
continua drumul spre vârful muntelui. Aşa că de-atunci
au rămas în amintire, muntele Băţu Mare, Băţu Mic şi
Pârâul Băţului pe care umblăm şi-n zilele noastre. Iar
dealul Prajura a fost botezat după numele stratului de praj
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pe care l-a folosit acel om, care a mai stat verde şi după
moartea lui.
Și la final...
Ceea ce ne leagă de satul nostru sunt parinţii, care
sunt cele mai importante persoane din viaţa noastră!
Mama, care ne-a dat viaţă şi tata, care a sprijinit-o pe
mama în orice. Părinţii merită mereu respect din partea
noastră pentru că noi nu ştim câte sacrificii fac ei pentru
noi să avem tot ce ne dorim. Noi ne iubim părinţii si îi
respectăm foarte mult! Un părinte nu trebuie respectat
pentru ceea ce face, ci pentru ceea ce este. Deasemenea şi
bunicii noștri merită tot respectul deoarece ne-au crescut,
ne-au dat sfaturi și ne-au oferit dragostea lor încă din
prima zi de viaţă.
Un alt lucru care ne leagă de satul nostru natal sunt
tradiţiile şi obiceiurile păstrate din moşi strămoşi care neam dori să dăinuie pentru mult timp de acum înainte.
Cu siguranţă peste câţiva ani vom pleca să ne
realizăm pe plan profesional. Visul nostru este de a urma
o universitate cu specializarea- turism pentru a aduce
investitori care să promoveze satul nostru deoarece este
un sat plin de tradiţie, cultură, obiective turistice şi cu o
istorie destul de zbuciumată. Dar, odată cu plecarea
noastră va apărea şi o umbră de tristeţe care se va aşeza
pe chipul nostru, aşa cum simţi când te desparţi de cineva
drag inimii. Aceasta va dispărea odată cu întoarcerea
ACASĂ!
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FARCAȘA
Prof. Budăi Alina
Mosuc Vasilica-Ramona
Careaza Denisa-Dumitrela
Comuna Farcaşa

Noi suntem Ramona și Denisa, două adolescente
din comuna Farcașa. Suntem verișoare și încă din
copilărie am avut norocul să fim colege, mai întai la
Școala Gimnazială din comună, iar acum la Liceul
,,Mihail Sadoveanu'' , Borca în clasa a X-a la profil
matematică-informatică.
Faptul că provenim dintr-o zonă de munte ne aduce
mândrie
în inimă și nu ne-am da plecate din locul nostru
Istoric
de baștină, după cum spune Creangă ,,Cum nu se dă scos
În legătură cu începuturile satului ursul din bârlog”. Locul natal ne e drag precum zice o
Farcaşa, se păstrează trei tradiţii vorbă din folclor:
Sate comp.: Farcaşa, Buşmei,
Frumosu, Popeşti, Stejaru
Suprafaţă: 9.233 ha
Populaţie: Total –3.211
Bărbaţi -1.595
Femei – 1.616

(aşa cum este menţionat în cartea
"Cântec din Farcaşa" de Ivan
Luca):
- Prima tradiţie: "Odată, demult,
din Grinţieş, a venit un cioban, pe
nume Farcaş, care s-a stabilit cu
turma pe aceste locuri şi a
întemeiat
satul
ce-I
poartă
numele";
- A doua tradiţie: "Cel dintâi
locuitor stabilit aici a fost plăieşul
Farcaş. Alături de Gal şi de alți
plăieşi, Farcaş a luat parte la
apărarea Cetăţii Neamţului, când
Sobieski, regele Poloniei, a voit so cuprindă". Pentru vitejia lor,
fiecare plăieş a primit de la Ştefan
cel Mare, ca răsplată, câte o
răzeşie. Farcaş a primit răzeşia
care-I poartă numele. Tradiţia
aceasta nu corespunde datelor
istorice, pentru că întâmplarea cu
regele polon s-a petrecut în anul
1686, deci cu aproape 200 de ani
după moartea viteazului voievod;

Satul meu, grădină dulce,
Eu din tine nu m-aș duce.
De mirosul florilor,
De dragul mândruțelor,
De verdele brazilor
Și de dragul fraților.
De roșu' bujorilor,
De dragul surorilor,
De negrul malifăilor,
De dragul părinților.'
Așezarea se află în nord-vestul județului, pe valea
Bistriței, străjuită de Munții Bistriței și ai Stânișoarei și
este străbătută de șoseaua națională DN 17B , care leagă
Piatra Neamț de Vatra Dornei. Stând de vorbă cu domnul
primar Cristinel Gheorghiu și cu angajații primăriei care
au fost bucuroși să ne împărtășească din cunoștiințele lor
despre istoria comunei, am aflat că numele ei provine de
la pârâul de-a lungul căruia, în trecut, se întindea
localitatea. Prima menționare documentară a comunei se
regăsește în cadrul unui document al lui Ilie Voievod,
încă din anul 1437: ,,…poi pe obcină între obârșia
Largului și a Farcașei, drept la Piatra Cornului [...] și de
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acolo, la vale, pe Bușmei, până la gura Farcașei și râul
Farcașei'' .
Stând și gândindu-ne la locurile prin care am
trecut, căci amândouă am avut parte de multe peripeții,
parcă nici nu ne vine să credem că provenim dintr-un loc
așa minunat. Niciun sat și niciun loc nu are frumusețea
Farcașei, care se deosebește de celelalte prin bunătatea
oamenilor, prin bogăția formelor de relief pe care natura
le împodobește în fiecare anotimp cu alte straie de
poveste, prin modestia locuințelor, prin faptul că aici poți
găsi un loc de odihnă pentru suflet, căci liniștea și pacea
dăinuie peste aceste meleaguri. Acestea sunt puținele
lucruri pe care le admirăm la satul nostru, dar cu tristețe
spunem că vedem și lucruri neplăcute în jur. Zona este
renumită pentru bogăția pădurilor de conifere, acestea
fiind prima sursă de venit a locuitorilor. În timp, însă,
unii oameni au devenit însetați de câștig și au inceput să
defrișeze în exces, iar pădurea și-a pierdut farmecul. Deja
este prea mult și ar trebui luate măsuri, dar asta nu stă în
mâinile noastre pentru că, noi tinerii, mai avem de învățat
pentru a putea face schimbări.
Sunt multe lucruri care pot fi puse in valoare, mai
ales peisajele și tradițiile, iar încetul cu încetul, observăm
că adulții au început să pună pe picioare afaceri ce au ca
scop valorificarea turismului din zonă. Pe timp de vară, în
centrul comunei este deschisă Grădina de vară Orizont ,
un loc în care oamenii se pot delecta cu mâncăruri
tradiționale, dar mai ales se pot relaxa într-un ambient
rustic plăcut. Totodată, stânele din Bapșa sau Halăuca,
aflate în dealul Farcașa, sau cele din satele învecinate
Stejaru, Bușmei și Frumosu, sunt foarte des vizitate de
turiști care vin din alte zone și care se îndrăgostesc pe loc
de peisaj și de meșteșugurile care sunt practicate cu mare
dibăcie de ciobani.
Lăsând la o parte tradițiile, noi considerăm că
talentele tinerilor sunt cele mai importante lucruri care
merită cultivate. Comuna noastră se mândrețte cu tineri
talentați la desen, cum ar fi Nicoleta Gheorghiu și Petruța
Sabie, eleve la liceele ,,Victor Brauner'' din Piatra Neamț
, respectiv ,,Mihail Sadoveanu'', Borca, care au participat
de-a lungul timpului la numeroase concursuri. Pe lângă
acestea, reprezentant al muzicii populare este Bianca
Andriescu Teliuță , o tânără al cărei talent muzical și l-a
dedicat folclorului, înregistrând deja primul ei cântec,
intitulat ,,Bistriță, apă de munte'' și participând la multe
spectacole din zona Neamțului. La loc de cinste se află
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- A treia tradiţie: cu câteva sute de
ani în urmă, la locul numit Dâmbul
Fântânii, într-o zi, s-a oprit o ceată
de haiduci. Veneau din Ardeal, şi
printre ei era şi unul pe care-l
chema Farcaş.
În diferite perioade istorice, multe
familii de pribegi alungaţi de prin
Ardeal, s-au stabilit pe aceste
meleaguri consolidând aşezările
existente.
De pe aceste meleaguri, a plecat
părintele Petroniu Tănase, care se
află stareţ la o mănăstire
românească de pe Muntele Athos.

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
cei datorită cărora satul nostru este astăzi locul cu care ne
mândrim, eroii care s-au jertfit pentru a-și apăra glia
strămoșească.
In memoria lor, "Întru slava eroilor neamului", în
curtea bisericii a fost ridicat un monument, pe care sunt
gravate numele ostașilor cazuți în război, alături de un
ordin de zi din 22 iunie 1941: "Ostași, vă ordon, treceți
Prutul! Zdrobiți vrăjmașul de răsărit și de miază-noapte.
Reîmpliniți în trupul țării glia străbună a Basarabiei și
codrii voievodali ai Bucovinei! Fiți mândri că veacurile
ne-au lăsat aici, straja a dreptății și zid de apărare
creștină...". Un alt monument istoric ce ne aduce aminte
de strămoșii noștri este Biserica de lemn "Cuvioasa
Parascheva" care datează încă de acum două veacuri și
jumătate. Pentru a o putea vedea trebuie să urci pe un
drum pietruit, spre coasta dealului. Părintele paroh,
Coșulă Cătălin, spune despre aceasta că este "o sinteză
între elemente ale arhitecturii ecleziastice moldovenești și
cele ardelenești... undeva la îmbinarea dintre muncă și
artă". Datorită vechimii și măiestriei cu care a fost
construită, lăcașul de la Farcașa este unul dintre cele mai
valoroase ctitorii in județul Neamț, fiind clasificatat pe
lista monumentelor istorice de categoria A.
Trăind într-o zonă modestă, facem parte din familii
la fel de modeste, dar frumoase și primitoare, cu părinți
harnici și gospodari, bunici iubitori de la care învățăm că
trecutul și tradițiile nu trebuie niciodată uitate. Ne
mândrim cu faptul că familiile din care provenim sunt
foarte numeroase, fiecare părinte având frați și surori, atât
în zonă, cât și la depărtare de casă Credem că, de fapt, în
asta constă frumusețea, căci în momentele în care se
reunesc toți la un loc, ne simțim ca într-un rai plin de
oameni dragi, în care ești fericit și te simți împlinit.
Printre aceste rude se numără și personalități ale locului,
oameni care au crescut la vatra satului și i-au făcut
mândri pe consăteni. Enumerăm aici pe domnul profesor
Vasile Găină, astăzi pensionar, dar care a avut un impact
puternic asupra învățământului și dezvoltării comunei. A
fost profesor de Limba și literatura română și a reușit să
insufle elevilor săi, atât iubirea pentru literatură, cât și
mândria de a fi român. A fost diriginte a numeroase
generații de elevi, chiar și nouă, iar acum ne gândim cu
regret că acele timpuri nu mai pot reveni. În afară de
activitatea în domeniul educațional, domnul profesor este
și scriitor și poet. În anul 2011 a publicat primul său
volum de poezii Nostalgie, în care își exprimă
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sentimentele față de satul natal, dorul de a preda elevilor
și iubirea față de familie. Își iubea nespus satul și nu a
pierdut ocazia de a-l face cunoscut în scrierile sale. În
poezia Aici exprimă într-un mod nostalgic dragostea față
de sat, dar și de soția sa:
,,Aici e cerul meu boltit,
Ce-l flutur peste omenie
ți-l fac să plouă liniștit,
Cu-atât de multă veșnicie..."
Sunt multe de spus despre acest om minunat, dar
un lucru ce ar trebui subliniat este faptul că s-a implicat
mai mult decât oricine în păstrarea și conservarea
tradițiilor satului, lucru surprins și în însemnările sale:
,,Cu contribuția directă a cadrelor didactice… oameni
profesioniști și talentați, s-a realizat o efervescență a
activității cultural - artistice: formații de dansuri
populare, grupuri vocale, parada formațiilor folclorice,
reactivarea marelui cor al fărcășenilor (80 de persoane),
repunerea în scenă a ,,Legendei Farcașei" (piesă de
teatru).." .
Ca domnul profesor Vasile Găină mai sun, și mulți
dintre ei ne-au trecut pragul: Protopopi, generali de
război, veterani au venit cu drag să asiste la slujbe ținute
cu evlavie în biserica din comună, ba chiar și Prefericitul
Patriarh a fost încântat de mulțimea adunată în biserică..
De-a lungul timpului, pământul nostru a fost străbătut de
oameni însemnați ce au dus numele comunei mai departe.
Ion Creangă a trecut cu bunicul său pe aici, în drumul lor
spre Broșteni; scriitorul Mihail Sadoveanu, îndrăgostit de
aceste meleaguri le-a ilustrat în romanul Baltagul, iar
filmări realizate după acesta s-au desfășurat tot aici.
Putem enumera și pe scriitorul Aurel Dumitrașcu care șia trăit scurta viață în comuna alăturată, Borca, unde se
află și casa memorială.
Am avut norocul de a da de profesori care ne-au
inspirat puternice valori morale, ce ne-au făcut să ne
implicăm în activități folclorice ale locului, multe dintre
ele inițiate de școală și de biserică. Am contribuit cu drag
la realizarea diferitor scenete, am participat la multe
cenacluri etnografice ca recitatori și cântăreți de fiecare
dată cu mândrie.
Toate aceste obiceiuri nu ar putea fi întregite fără
un muzeu al satului, iar spre bucuria noastră acesta există.
Se numește ,,Muzeul de antichități Ioan Luca", purtând
numele întemeietorului și primului profesor al școlii din
Farcasa. Acesta, prin pasiune și iubire pentru rustic, a
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reușit să adune numeroase obiecte tradiționale. Muzeul a
fost restaurat cu ajutorul primăriei și al părintelui paroh
Cătălin Coșulă.Tot aceștia au pus bazele unui centru de
orientare turistică a zonei. Când pășim în muzeu ne sunt
încercate multe sentimente, realizând cât de modești erau
oamenii din trecut și totuși ce viață frumoasă aveau. Noi
nu colecționăm obiecte vechi, însă în familia noastră se
află o Biblie veche de 100 de ani , pe care o păstrăm și o
transmitem din generație în generație. Dacă vreodată vom
avea ocazia, ne vom implica în activitatea muzeului.
Acum încercăm să fim buni antreprenori pentru această
bogăție a satului.
În momentele în care suntem plecate din această
zonă, în excursii, în vacanțe, ne dăm seama că suntem
legate de satul nostru drag cu mii de fire invizibile. În
primul rând, este vorba de strămoșii noștri care ne-au
lăsat o moștenire incontestabilă, apoi în acest loc este
familia noastră. Aici sunt oamenii pe care îi respectăm,
căci datorită lor suntem persoanele de astăzi. Lor le
datorăm faptul că ne-au învățat să ne iubim locul natal, să
păstrăm cu sfințenie moștenirea primită de la înaintași și
să o transmitem mai departe vie și nealterată.
Suntem tinere, dar conștiente că timpul trece în
zbor și în curând va veni vremea să plecăm la alte școli,
pentru a ne termina studiile și a deveni oameni între
oameni. Vorba aceea: "Tot mă duc și m-am tot dus/ Până
s-o videa că nu-s". Dar adevărata provocare va fi aceea
de a ne adapta vieții pe cont propriu. Crescând în sânul
familiei, nu am dus lipsa de protecție și nici nu am avut
vreodată lipsuri, ceea ce va face provocarea mult mai
mare. În orice caz, noi suntem două firi deschise și ne
place să încercăm lucruri noi, să socializăm și să ne
facem prieteni, deci încetul cu încetul ne vom adapta
vieții dure, celei dusă dincolo de marginile satului. La
școală am învățat că e bine să socializezi, că multe reguli
ale școlii se aplică și în viața reală și că fiecare lucru
dobânditne va fi de folos, pentru că niciodată nu știi unde
te poate duce viața.
Timpul trece și începem să ne gândim din ce în ce
mai serios la viitorul nostru. Avem visuri mari, dar știm
că dacă vom rămâne aici nu le vom putea îndeplini. Chiar
dacă e plin de bogăție spirituală, locul acesta nu ne oferă
nicio oportunitate în a ne crea o carieră. Din acest motiv
vrem să plecăm, și să ne continuăm studiile ca să
ajungem acolo unde ne-am propus. Totuși, asta nu ne va
ține departe de sat. Legătura care s-a creat nu ar putea fi
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niciodată uitată. Lumea copilăriei noastre s-a desfășurat
în acest loc și suntem conștiente de faptul că aici am trăit
lucruri cu care nu ne vom mai întâlni vreodată pentru că
noi știm că ,,veșnicia s-a născut la sat”.
Dacă ar fi să asociem o melodie cu satul nostru,
cea mai potrivită e pe versurile lui George Coșbuc: La
oglindă, de unde se desprinde inocența vârstei, farmecul
copilăriei și timpul petrecut în sânul familiei.
Privind în ansamblu viitorul pe care ni l-am creat
în mintea noastră, ne dăm seama că nu vrem să plecăm
doar pentru a ne îndeplini anumite nevoi materiale sau
financiare, dar în același timp trebuie să punem accent pe
îndeplinirea visurilor și nevoilor noastre spirituale, astfel
încât să fim mulțumite de carierele pe care le vom urma.
Satul meu va fi întotdeauna... satul meu.E vatra
unui echilibru spiritual a unei lumi arhaice, trecute și
prezente care pune în valoare locurile și improvizează
scara timpului. Oriunde ne vor purta valurile vieții satul
natal nu-l vom uita niciodată. Nu vom uita casa, familia,
ulițele satului pline de amintiri pentru că aici am legat
cele mai trainice prietenii, nu vom uita poveștile spuse de
bătrânii satului. Satul natal este locul unde ne vom
întoarce întotdeauna cu drag pentru că toată lumea ne va
aștepta cu brațele deschise. Aici am făcut primii pași, aici
am învățat primele cuvinte.
Satul natal va reprezenta mereu un colț de rai, plin
de amintiri veșnice!

208

Comuna
FARCAȘA
Prof. Candrea Teodora
Furtună Denisa
Crețu Alexandra

Pentru mine satul natal este un loc sfânt, locul unde
resimți la fiecare pas armonia și iubirea dintre oameni. Eu
locuiesc în satul Farcașa, o zonă plină de istorie și
tradiție, binecuvântată de Dumnezeu cu peisaje
încântătoare. Originea numelui, se spune că, provine de la
ungurescul “forcoș” care înseamnă lup. Localitatea mea
de suflet este așezată pe malul stâng al râului Bistrița.
Singurul loc unde mă simt cu adevărat împlinită este aici,
alături de familie și prieteni. Satul meu este cu totul
diferit față de alte așezări rurale. Am vizitat și alte locuri,
însă nu m-am simțit în largul meu. Nu-mi auzeam
gândurile, iar elementele naturale nu-mi insuflau aceeași
încredere cu care eram obișnuită. Nu mă regăseam în acel
peisaj și cel mai important, nu mă simțeam acasă. Primele
momente din viață sunt strâns legate de sat, acesta având
o importanță majoră în formarea mea ca om. Am învațat
de la semenii mei adevăratele valori ale omului (iubirea,
respectul, integritatea, bunătatea, încrederea) și am
conștientizat că liniștea interioară, simplitatea, bucuria și
pacea nu le voi mai putea găsi nicăieri decât ACASĂ.
Simt mândrie în suflet că provin de la munte și că aparțin
unei comunități bogate în valori spirituale.
Căldura și simplitatea oamenilor care te întâmpină
încă din pragul casei au fost subliniate și de cunoscuții
noștri scriitori, iubitori de natură și tradiții: Mihail
Sadoveanu, Ion Creangă și Calistrat Hogaș, care în
povestirile și romanele lor au lasat mărturii despre
locurile atât de dragi nouă. Îmi vine în minte un pasaj din
romanul „Baltagul” în care Sadoveanu reușește să
pătrundă adânc în sufletul fărcășean, ilustrând cu
minuțiozitate valorile oamenilor:
“Locuitorii aceştia de sub brad sunt nişte
făpturi de mirare. Iuţi şi nestatornici ca
apele, ca vremea; răbdători în suferinţi ca
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şi-n ierni cumplite, fără griji în bucurii ca
şi-n arşiţele lor de cuptor, plăcându-le
dragostea şi beţia şi datinile lor de la
începutul lumii, ferindu-se de alte
neamuri şi de oamenii de la câmpie şi
venind la bârlogul lor ca fiara de codrumai cu samă stau ei în faţa soarelui c-o
inimă ca din el ruptă; cel mai adesea se
desmiardă şi luceşte de cântec, de
prietenie.”
Am aflat de la părinții și bunicii mei că, deși
locuitorii satului au fost greu încercați de soartă, trecând
printr-un război, au reușit să rămână neclintiți și statornici
în credință, asigurând continuitatea vieții și tradiției.
Numele celor care și-au dat viața pentru păstrarea
tradiției și a pământului românesc se regăsește pe
monumentul din incinta bisericii ridicat în cinstea eroilor.
Pe acest monument sunt gravate numele celor care au
murit pentru înaintași în Al Doilea Război Mondial. Din
păcate, în ziua de astăzi aceste valori spirituale nu mai
sunt cunoscute și respectate. Astfel, pot să mă mândresc
cu faptul că în satul meu tradițiile nu au fost date întrutotul uitării și oamenii păstrează și sărbatoresc anual zile
de care unii au uitat. Au fost păstrate toate obiceiurile
legate de nuntă (logodnă, pregătirea rochiei miresei,
cununia), tradițiile nașterii (botezul, prima baie, moțul
copilului), cultul funerar, dar și toate sărbătorile
religioase ale românilor. Sărbătorile petrecute în familie
nu se compară cu nimic altceva. Mi se perindă în fața
ochilor momentele de neuitat când ne adunăm toată
familia în jurul bradului și așteptăm cu nerăbdare pe Moș
Crăciun. Atmosfera de magie este încărcată de împletirea
parfumului pătrunzător al cozonacilor cu cel al bradului.
Totul ți se pare că este desprins dintr-un basm.
Colindătorii reușesc să ne încalzească sufletele, în ciuda
vremii de afară, cu dulcile melodii închinate Nașterii
Domnului, după un lung drum prin ninsoare și frig. În
ziua Anului nou participăm toți localnicii la parada
măștilor populare și la jocul caprei din centul comunei,
un spectacol care te atrage an de an și care dă unicitate
satului. De asemenea am primit de la străbunii noștri o
vastă moștenire religiosă. Cea mai veche biserică din
lemn, numită de noi, localnicii, “biserica veche”, datează
din anul 1774. Împrejmuită de ocrotitoarele păduri
bisericuța „Sfânta Parascheva” poartă în ea durerea
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vremii, când bunii noștri au fost urgisiți și prigoniți, dar
s-au ținut cu tărie și au asigurat continuitatea credinței. În
prezent slujbele se oficiază în noua biserică cu htamul
„Sfântul Nicolae“ situată mai aproape de vatra satului.
Ziua de duminică este sărbătorită cu mare cinste. După o
săptămană încarcată, credincioșii merg în casa Domnului
pentru a se întâlni cu El, lăsând la o parte toate grijile. Ca
și ceilalți săteni, în ziua de duminică merg și eu,
împreună cu familia, la Biserică. Aici găsesc mereu
liniște și pace , lucruri pe care nu le pot găsi nicăieri
altundeva.
De satul meu mă leagă familia, casa părintească,
respectul față de părinți și față de profesori. Îmi amintesc
cu drag de toate momentele petrecute în familie. În sânul
familiei am aflat ce înseamnă dragostea, respectul,
ajutorul, bunătatea. Am crescut într-o familie respectată
în comună și am învățat încă de mic copil ce este bine și
ce este rău pentru mine. În acea perioadă tehnologia încă
nu-și făcuse locul printre oameni, dar, cu toate acestea,
copilăria mea a fost încărcată de numeroase momente de
vis. O să-mi lipsească mereu diminețile încărcate de
mireasma îmbietoare a florilor când eu și prietenii mei ne
jucam. Universul nostru erau doar ulițele satului. Eram
atât de atrași de jocurile noastre încât ni se părea ca
timpul stă în loc. Și așa și era... Petreceam ore în șir în
căldura arzătoare a soarelui fără să-i simțim puterea.
Iarna, când mergeam cu colinda, mă distram cel mai
mult. Râdam cu prietenii și colindam tot satul până ce
eram epuizați. Nu ne doream atât de mult banii, pe cât
voiam să ne distrăm. Încurcam versurile între ele, dar nu
ne opream din cântat ca nu cumva să facem o impresie
rea în fața sătenilor. După ce terminam de umblat peste
tot, ne adunam fiecare pe la casele noastre și ne odihneam
ca în următoarea zi să mergem la săniuș. Primăvara,
anotimpul în care tot satul se trezea la viață, era timpul
când mergeam nerabdătoare să cumpăram mărțișoare pe
care mai apoi le dăruiam băieților de vârsta noastră sau
când doream să realizez cea mai frumoasă felicitare de 8
martie pentru mămica mea. Părinții mei au reprezentat un
nesecat izvor de inspirație pentru mine. Din truda lor
pentru a ne creea toate condițiile am învățat că pentru a
obține ceva este nevoie de multă muncă. Din păcate, în
ziua de astăzi încep să nu mai văd aceeași bucurie în
ochii copiilor pe care noi o aveam. Cu fiecare an care
trece magia sărbatorilor își pierde din intensitate, joaca
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este înlocuită tot mai des de noile jocuri pe calculator și
astfel se produce o lentă, dar sigură părăsire a tradiției.
Când mintea mea zboară către oamenii în care eu
mi-am proiectat imaginea viitorului, ei bine, pot spune cu
zâmbetul pe buze că profesorii, pe lângă părinţi, sunt
oamenii cei mai importanţi din viaţa mea. La Școala cu
învățământ preșcolar, primar și gimnazial “Ioan Luca”
Farcașa am descoperit impreună cu învățătoarea mea
tainele abecedarului și arta scrisului. Învățătoarea
devenea atunci cea de-a doua mea mamă. Mă cuprind
emoțiile la amintirea bunilor mei profesori. Simt un
profund respect față foștii, dar și de actualii mei dascăli.
Prin munca și harul lor au reușit să-mi inspire încrederea
de mine și plăcerea de a-mi urma visurile. Din
devotamentul și dăruirea lor pentru această profesie am
realizat că într-o zi vreau să devin cadru didactic , pentru
a avea puterea și capacitatea de a modela caractere.
De asemenea, de satul meu mă leagă și respectul
față de cei morți. Aceștia au lăsat în urmă, cu prețul
propriei vieți, glia strămoșească. Aceștia ne-au transmis
prin legi nescrise obiceiurile și tradițiile locului. Moartea
este un sentiment sumbru de care nu putem, însa, fugi.
Încet, încet toți oamenii de valoare se sting și ne lasă pe
noi să ducem mai departe valorile. Printre oamenii de
cultură care s-au stins prea devreme este și profesorul
Ioan Luca. Va rămâne mereu în mintea și în inimile
noastre datorită moștenirii spirituale pe care ne-a lasat-o.
Ne amintim cu mare drag de el atunci când privim
muzeul și atingem obiectele pe care el însuși le-a
valorificat. Școala îi poartă numele cu demnitate, iar
elevii se simt cu adevărat urmașii lui.
De-a lungul timpului s-a încercat menținerea
prezentă a tradițiilor și valorilor în conștiința oamenilor.
Un pas important îl constituie înființarea muzeului de
către renumitul învățător Ioan Luca. Acesta a reușit, pe
lângă activitatea sa școlară, să pună bazele muzeului
etnografic din centrul comunei, un loc încărcat de tradiție
și cultură , adunând printr-o muncă asiduă numeroase
exponate: costume populare,vase, arme și mobilă.
Muzeul se află în două încăperi ale sălii de sport din
comună. Odată pătruns în muzeu, ți se proiectează în
minte o imagine amplă a ceea ce a însemnat trecutul. Am
vizitat muzeul şi mi-am dat seama că ar trebui sa fac
lucrul acesta mai des. Este locul în care stau adunate
valorile bunicilor noştri şi anume: talentul, iscusinţa şi
harul divin, virtuți pe care orice român ar trebui să le
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posede. Următorii pași stau în decizia noastră. Noi
trebuie să păstram și să ducem mai departe această
moștenire lăsată de domnul Luca, dar, dacă noi plecăm,
atunci cine o să asigure acest fapt? Vreau să asigur
continuitatea moştenirii spirituale şi să mă îngrijesc eu
însămi de dăinuirea ei in timp. Va trebui la un moment
dat să plec din sat, la studii, însă asta nu înseamnă că-l
voi părăsi. Voi reveni cu forţe proaspete şi cu o mare
încredere în mine.
Aflându-mă în clasa a XII-a trebuie să fac o
alegere decisivă pentru viitorul meu. În acest moment al
vieții suntem nevoiți să alegem între ”A fi” și ”A avea”.
Din păcate majoritatea tinerilor din comuna mea aleg
drumul lui ”A avea”. La terminarea studiilor aceștia aleg
să-și părasească localitatea pentru a avea parte de un trai
mai bun sau de cele mai multe ori să părăsescă țara
definitiv. După părerea mea aceasta este cea mai ușoară
cale și mă întristează profund degradarea sentimentului
de obligație a continuității acestui sat din conștiința
tinerilor. Aceștia nu mai sunt atrași de obiceiurile satului
natal, fiind preocupați mai mult de noile accesorii
moderne și de obținera banilor pentru procurarea lor.
Tinerii nu mai sunt atrași de viața la țară pentru că banii
nu se mai fac la țară. Odată cu impactul tehnologic între
generația matură și generația tânără nu s-a mai mainfestat
transferul de valori.
După terminarea liceului îmi doresc să urmez
Facultatea de Litere, ca mai apoi după terminarea ei să
mă întorc în sat și să contribui la formarea tinerei
generații. Așa cum eu am fost învățată de familie că
schimbarea stă în mâinile mele și eu la rândul meu pot sai învăț pe cei mai mici că ei sunt singurii responsabili
pentru dăinuirea satului. Cred în puterea propriului
exemplu! Aș fi putut alege să părasesc țara ca majoritatea
tinerilor, dar am realizat că nevoile mele spirituale sunt
cu mult mai importante decât cele materiale. M-am
gândit să reiau obiceiurile bunicilor mei şi să încep prin a
le spune oamenilor despre importanţa purtării costumelor
populare, despre cât de importantă este păstrarea și
continuarea tradiției. Identitatea noastră este strâns legată
de ele, astfel dacă ele vor dispărea, sufletul nostru va fi
pustiit. Sunt elemente tradiţionale şi trebuie să înţelegem
că ele reprezintă imaginea poporului român. Sunt mândră
de portul popular românesc şi am să-l port mereu cu
mine, oriunde mă voi duce. Pe lângă frumuseţe, costumul
popular este un simbol al modestiei şi al simplităţii, iar
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acest lucru conturează adevăratul caracter al sătenilor. O
altă modalitate prin care aş putea contribui la menţinerea
moştenirii spirituale este modelarea vaselor de lut.
Ajutată de cei mici, voi deschide un atelier, în care toată
lumea se va putea implica. M-aş bucura foarte mult dacă
oamenii ar fi atraşi, implicându-se cu trupul şi cu sufletul.
Stau și mă gândesc la numeroasele oportunități pe
care le-aș avea atât eu și cât și colegii mei dacă ne
întoarcem în sat. Doar aici avem posibilitatea de a ne
simți cu adevărat împliniți. Ce poate fi mai mulțumitor
decât sentimentul că ești acasă?! Printre străini vei avea
satisfacția financiară, dar pentru ce, dacă inima ta va fi
mereu aici, în satul unde ai copilărit, unde ai învățat
tainele graiului românesc?! Peisajele impunătoare oferă
mângâiere sufletului: fiecare adiere a vântului, fiecare
rază a soarelui îți stârnește un nou val de amintiri și
bucurie. În sat, fiecare pietricică are povestea sa, poveste
pe care ai scris-o cândva în copilărie și pe care ți-o vei
reaminti cu emoție de fiecare dată. Deși traiul este
modest noi suntem cei care pot face ceva în acest sens.
Zona are un potențial foarte mare. Trăim într-o zonă cu
ape cristaline, cu păduri de conifere și foioase, elemente
naturale ce pot fi puse în valoare și care pot ajuta
ridicarea nivelului de trai. În prezent s-au dezvoltat micile
întreprinderi care oferă sătenilor câteva locuri de muncă.
Aceste întreprinderi pun la dispoziție atât localnicilor cât
și turiștilor accesul la câteva magazine, restaurante și
numeroase locuri de cazare. Putem lua exemplul lor și să
venim după facultate cu noi proiecte de dezvoltare.
Trebuie doar să conștientizăm că acest sat va rezista în
timp doar prin noi.
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GÂRCINA
Prof. Orza Raluca
Corfu Andreea
Iftimie Roxana-Valentina
Comuna Gârcina
Sate comp.: Gârcina, Almaş,
Cuejdiu
Suprafaţă: 12.251 ha
Populaţie: Total –4.776
Bărbaţi -2.399
Femei – 2.377

Istoric
Prima atestare documentară a
comunei Gârcina datează din iulie
1428.
Este vorba de un act de danie
prin care Alexandru cel Bun
miluieşte Mănăstirea Bistriţa cu 52
de biserici cu tot venitul lor. Actul
spune "Eu, robul stăpânului meu
Isus Hristos Ion Alexandru
Voievod şi domnul întregii ţări a
Moldovlahiei, bine am vorbit
Domniea mea, cu a mea bunăvoire,
ce am făcut pentru sufletul sfânt şi
am adaos Mănăstirei Adormirea
Preacuratei
Născătoare
de
Dumnezeu care este Bistriţa, care
biserici se numesc Biserica de la
Bolojeneşti pe Almaş, biserica de
la Hotăiteşti, biserica de la
Oprişeni pe Chuejdi".
Într-un document din 1436,
vorbindu - se de satele Dolheşti,
Negreşti, Almăşelul, Horaiţa şi
Roşnani, se spune că sunt pe Valea
Almaşului.

Gârcina – satul în care timpul încă mai are
răbdare cu oamenii
1.Despre un sat numit Gârcina
Aş recunoaşte Gârcina şi cu ochii închişi. Şi
aceasta fiindcă odată ajunsă în sat, simt o căldură, o
linişte, cum rar mai întâlneşti în această lume a
tehnologiei. Este unicul loc în care mă simt eu însămi,
cea firească şi unicul loc din care nu pot pleca, oricât maş îndepărta. Sau poate eu port cu mine câte ceva din el?
Pentru toţi ceilalţi, Gârcina este o comună în
judeţul Neamţ – Moldova – România, formată din satele
Almaş, Cuejdiu şi Gârcina. Pe urmă, dând un search pe
Google, fiecare află ce-l interesează. Un pasionat de
geografie găseşte că această comună se află în centrul
judeţului, pe malurile râului Cuejdiu, la nord de
municipiul Piatră-Neamţ. Este străbătută de şoseaua
naţională DN15C, care leagă Piatră Neamţ de Fălticeni şi
adăposteşte peste 4000 de suflete. Un turist va da peste
câteva oferte de cazare în Gârcina: 23 de pensiuni,
hoteluri şi vile! Cel preocupat de ştirile de la ora 5 va
citi, cu uşurinţă, titlurile unor publicaţii online, mari
amatoare de scandaluri: Doi tineri filmaţi în timp ce tăiau
cauciucurile din Gârcina... sau Accident grav în Gârcina.
A lovit o maşină şi a rănit două persoane...
Care este adevărata Gârcină? Pentru mine, cea de
azi, Gârcina e o colecţie de amintiri luminoase: chipurile
dragi ale părinţilor, casa noastră, joaca din curte şi de pe
uliţă... grădinile umbroase în care mă ascundeam de
zăpuşeala verii...
Pentru bunica, Gârcina are în tolbă mult mai multe
poveşti: cele frumoase, de prin tinereţe; cele întunecate,
din momentul zero, cum îi spune ea: Colectivizarea! Ziua
în care au venit comuniştii şi au confiscat toată
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agoniseala familiei, animalele şi pământurile. Şi pe
undeva, zice ea, şi demnitatea...
Dar eu ştiu satul ăsta doar ca pe un paradis. Toată
comuna este înconjurată de peisaje de neuitat cu locuri de
vizitat, care te fac să te gândeşti la următorul lucru: avem
o ţară foarte frumoasă, dar nu ştim să o preţuim! Însă
valoarea acestei comune nu stă doar în obiectivele
turistice şi în peisaje, ci mai ales în căldura pe care ţi-o
oferă oamenii locului. Iar dintre ei, pe cei mai inimoşi îi
găseşti la şcoală. Ei sunt învăţătorii, datorită cărora ieşim
oameni educaţi, cu respect faţă de noi înşine şi faţă de cei
din faţă noastră.
2. Despre cum mor tradiţiile
O dată cu trecerea timpului, tradiţiile din satul meu
au pierit. Bunica mi-a povestit că înainte, în această
comună, tradiţiile erau foarte preţuite. De exemplu, în
sărbătorile de iarnă se făceau hore, mergeau sătenii din
casă în casă, se organizau în trupe de mascaţi, se alegeau
grupuri de colindători şi câte şi mai câte! Uliţele satului
forfoteau şi erau pline de copii care colindau, urau,
sorcoveau. Ţinea veselia zile de-a rândul, iar vecinii se
vizitau şi petreceau împreună, punând la comun ce-aveau.
De Paşte, se făceau focuri pe deal; semnificaţia acestei
tradiţii, spun unii, este că văpaia face lumină în jur, cu
ocazia sărbătorii. Alţii spun că obiceiul aminteşte de
Focul Sfânt de la Ierusalim, care se aprinde în această
noapte... sau că se aprinde pentru a face cald pe pământ şi
în ceruri.
În prezent, doar câteva tradiţii mai există şi, din
păcate, vor muri o dată cu bunicii noştri, deoarece noi
suntem ocupaţi să copiem orbeşte modelul altor ţări, în
loc să ne inspirăm de la ele şi să păstrăm esenţă culturii
noastre.
Poate că bunica a avut ghinionul de a trăi
Colectivizarea şi a sărăcit, pierzând pământurile, dar i-au
rămas horele... Mie şi generaţiei mele ne-a fost dat să fim
săraci altfel: am rămas fără obiceiurile străvechi.
3. Despre alte feţe ale satului
Un lucru care ia amploare de la an la an este acela
că tineretul preferă să plece în străinătate. Fiecare ştie că
aici îi va fi greu din cauza... anumitor oameni care nu fac
cinste acestei ţări, dar înţelege un lucru: acolo, în orice
domeniu, salariul este mai bun. Iar viaţa va fi mai bună şi
mai prosperă... decât aici, în ţară şi decât la ţară. Probabil
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Într-o hotarnică din 1458 a
Mănăstirii Bistriţa putem citi:
"Măgura
până
la
Obârşia
Cuejdiului şi cu Arşiţa de
împreună cu hotarul Roşcani până
la Oprişeni".
Teritoriul actual al comunei
aparţinea deci la începutul
secolului al XV - lea Mănăstirii
Bistriţa, mai târziu fiind menţionaţi
doi boieri: Pan Oprişac şi fraţii
Baica şi Ion care stăpânesc
Oprişenii şi Almaşul.
În dicţionarul geografic al
judeţului Neamţ din anul 1890 la
capitolul "Economia comunei
Gârcina" înregistrăm 5 fierăstraie
purtate de apă.
În Marele dicţionar geografic al
României vol. III Bucureşti din
anul 1900 sunt înregistrate
următoarele
date
economice
referitoare la comuna Gârcina: 1
pietrărie, 5 rotării, 4 fierării, 3 mori
cu apă, 7 cârciumi iar bugetul
comunei era de 8519 lei venituri şi
7219 lei cheltuieli.
În Dicţionarul Statistic din anul
1914 se menţionează câteva date
economice
sugestive
pentru
dezvoltarea exploatărilor forestiere
în comună. Însemnările economice
cuprind o obşte pentru exploatarea
pădurilor,
două
fabrici
de
cherestea, o carieră de piatră, trei
mori de apă, o grădină de zarzavat,
un teren forestier.
Cele
mai
cunoscute
personalităţi care au pornit pe
drumul vieţii de pe aceste
meleaguri, au fost mitropolitul
Melsedec - fost ministru al cultelor
între cele două războaie mondiale
şi
dr.
Maria
Ionescu
reprezentantă a cercetării ştiinţifice
româneşti (chimie).
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că nu-i mai ţine nimic aici. Şi de ce ar rămâne? Dacă
încet, încet, dispar nu numai bătrânii, bunicii... ci şi
spiritul satului?!
Pe urmă, satul se mai confruntă cu ceva: cu sărăcia
lucie. Viaţa trăită în forma sa primitivă. Lipsa oricărui
orizont. Şi aşa apar birturile din sat. Şi cei care şed prin
ele. Şi multă suferinţă... a copiilor care îi aşteaptă peacasă. Este inuman să condamni nişte copii la o viaţă
plină de nevoi, lipsită de educaţie şi de perspectivă. Şi
asta fiindcă pui viciul înaintea celor câtorva suflete, care
te aşteaptă acasă.
4. Despre cum se pot schimba toate acestea
Sunt convinsă că toate aceste probleme au o
rezolvare, dar trebuie să găsim şi oameni, instituţii, care
să ia frâiele-n mâini. O problema mare, din punctul meu
de vedere, este aceea că elevii, după terminarea celor opt
clase, renunţă la şcoală, la studiu. Îşi asumă un fel de
existenţă la limita demnităţii de fiinţă umană. Ignoră
sfaturile profesorilor de a-şi continua educaţia şi renunţă
la ambiţii, la dorinţe... poate nici n-au avut de-acasă un
model, care să le cultive visele...
Ideea mea, pentru această problemă, este
următoarea: să se facă un fond pentru a-i ajuta să
continue şcoală şi să devină oameni educaţi şi să înveţe
din greşelile părinţilor.
O altă problemă este aceea cu familiile care au
mulţi copii şi nu-i pot întreţine... ce să mai vorbim despre
şcoală? Un început de rezolvare este aceea că asistenţii ar
trebui să fie mereu la curent cu viaţa acestor familii,
pentru a putea lua măsuri. Dacă nu, istoria se va repeta.
Sunt convinsă că, dacă am avea locuri de muncă, tinerii
vor veni, dar trebuiesă fie şi un salariu din care să ne
putem întreţine.
Acestea sunt doar câteva idei, pornind de la
realitatea din Gârcina, văzută prin ochi mei... Cred că,
dacă am avea lideri în adevăratul sens al cuvântului, satul
meu ar putea fi o adevărată comoară pentru Moldova.
Satul ar renaşte, lucrurile ar fi altfel, fiindcă aici, focul
încă mai mocneşte... Aici, timpul încă mai are răbdare cu
oamenii...
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Comuna
GRINȚIEȘ
Prof. Chirilă Cristina
Cojocaru Ioana Roxana
Ungureanu Mihai
Comuna Grinţieş
Sate comp.: Grinţieş, Bradu,
Poiana
Suprafaţă: 13.870 ha
Populaţie: Total – 2.524
Bărbaţi –1.309
Femei – 1.215

Istoric
Localităţile de pe Valea Bistriţei
sunt atestate din secolul XV:
Buhalniţa, Ceahlău, Schit, Hangu.
Cea
mai
veche
menţiune
documentară cu referire direct la o
aşezare din această zonă, o găsim
într-un hrisov al lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt din 13.02.1458, când
"Domnul
întăreşte
Mănăstirii
Neamţ satul Bălăşeştii de la
Neamţ, Mănăstirea de la Hangu pe
vechiul hotar, iar hotarul acestui
sat şi Mănăstirii pe vechiul hotar
unde au folosit din veac" (Istoria
României, veacul XIV şi XV Moldova - vol.I).
Până la începutul secolului XVII,
localităţile
de
pe
Valea
Bistricioarei au evoluat în acelaşi
context,
aparţinând
moşiei
Mănăstirii Neamţ. Acest lucru este
atestat de un alt hrisov al lui Ştefan
cel Mare, din 17.03.1498.
Legenda spune că satul Grinţieşul
Mare a fost înfiinţat pe la 1700
când 16 familii de ardeleni s-au
stabilit aici.

Satul meu, locul uitat de lume, locul în care
oamenii sunt sufletiști, harnici și credincioși dar și
politicoși. Locul în care liniștea este pretutindeni, de unde
aerul curat este medicament pentru suflet, locul de unde
nu te mai saturi de admirat pădurile și munții ce
înconjoară satul, de unde îți poți da seama că verdele are
atât de multe nuanțe, locul în care ți-ai dori, sa revii iar, și
iar și iar. Acest loc pentru mine este ”acasă”, o casă în
care m-aș încuia și aș rămâne pentru totdeauna. Sunt
mândru deoarece vin de la munte, mă mândresc cu aceste
locuri deosebite pe care nu mulți ochi le-au admirat.
Grințieșul meu prețios datează încă din secolul
XVIII, acesta este situat în mijlocul Carpaților Moldo Transilvăneni, de-a lungul râului Bistricioara. Acesta a
fost pentru mult timp o localitate de granița, între
Moldova și Transilvania.
Toponimul ”Grințieș” este considerat ca fiind un
termen german ”Die Grentze” însemnând graniță,
denumiriea acestuia fiind dată de către scriitorii austrieci
din Imperiul Habsburgic.
Aceste meleaguri au aparținut Cantacuzinilor până
în secolul XIX, când moșiile au intrat în posesia unei
mari familii boierești – Sturdza.
Războiul întregirii neamului și Marea Unire din
1918 au impus o trăire intensă și o participare largă a
locuitorilor din satul nostru. În familiile ostașilor
comunei noastre, care nu s-au mai întors acasă era doliu.
Generațiilor de astăzi și celor viitoare, biserica din
comuna Grințieș le păstrează o vie recunoștință. În
memoria lor a fost ridicată o troiță în Grințieșul Mare și
Monumentul Eroilor în satul Poiana, prin contribuția
locuitorilor. Cităm, cu mîndrie, câteva dintre numele
eroilor: Amarinei Grigore, Busuioc Vasile, Diacu Simion,
Ichim Ion, Maftei Gheorghe, Ungureanu Ion. Cincizeci
de bravi ostași ai comunei noastre au rămas pe câmpurile

219

Comuna Grințieș
de bătălie în al Doilea Război Mondial. Ce măreață
moștenire! Câtă mândrie și cât respect, dar mai ales câtă
responabilitate implică acest sacrificiu!
Grințieșeanul în vremurile trecute era haiduc sau
monah, căruțaș sau cioban, tăietor de lemne sau plutaș, pe
când cel din ziua de azi este inginer, comerciant, șofer
sau patron.
Plutăritul coincide cu începuturile exploatării
lemnului. Preotul Constantin Mătasă scria că ”folosirea
râului Bistrița pe întreaga lui vale era foarte obișnuită și
în preajma descălecatului”. Pe Bistricioara existau puncte
de legare a plutelor în schele, unde apa era mai lină, la
Pintec, la Gura Bradului și Gura Grințieșului. Plutașii
noștri „bistrenii”, erau oameni voinici și curajoși,
obișnuiți cu primejdia, gospodari. Bunicii noștri
povestesc cu câtă veselie urmăreau haitul și plutașii care
strigau voioși: „Hai cu pluta la Galați!”
Grințieșul meu deține multe comori, cele mai de
preț sunt păstrate și în ziua de azi :
Vestitul haiduc Vasile cel Mare, ”spaima ciocoilor
și a evreilor” precum spun bătrânii haiducea pe muntele
Grințieș.
Acestuia i-a fost dedicat și un cântec din care am
preluat doar două strofe:
”Grințieș, munte frumos,
Ian scoboară-te mai jos,
Să mă sui in vârful tău,
Să mă uit în satul meu.
Grințieș, munte rotat
Nouă veri mi te-am vărat
Și nimic nu ți-am stricat,
Num-o creangă ți-am ciuntat
Și aceea, de fag uscat
Armele de-am aninat
Dar la locul din cărare
Zace Vasile cel Mare.”
Banda lui Bujor – Este o piesă de teatru livresc,
care prezintă aventurile, dar și viața lui Ștefan Bujor.
Această piesă deosebită se mai ține și astăzi reprezentată
de elevii școlii Grințieș, aceștia au luat locul I în 2001 la
festivalul folcloric ”Carmen Saeculare” din Piatra Neamț.
Cerbul din Grințieș – Este o piesă de teatru
tradițională specifică acestei comune. Aceasta piesă a fost
recompensată cu premiul II la același festival folcloric.
Cea mai veche biserică din Grințieș datează din
1794, aceasta fiind construita din bârne de brad în plan

220

Pe hărţile întocmite de Dimitrie
Cantemir (1673 - 1723) se află
consemnate aşezări pe teritoriul
actualei comune Grinţieş.
Dovada statornicirii definitive şi în
număr tot mai mare a populaţiei pe
aceste
locuri,
o
constituie
construirea în anul 1793 a bisericii
din lemn din Grinţieşul Mare,
atestarea
sa
aflându-se
în
Pomelnicul bisericii, întocmit de
Teodosie Zugravu, care se
păstrează şi astăzi.
În anul 1864 a fost construită
biserica din satul Poiana.
Importante
informaţii
despre
aşezările de pe valea Bistricioarei
sunt transmise prin Cartografiile
din anii 1772, 1773, 1774.
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tricotic specific perioadei. Vechimea și istoricul acestui
important locaș de cult creștin- ortodox sunt precizate în
Pomelnicul dina anul 1794, original, păstrat în altar,
realizat din două plăcuțe de lemn de paltin pictat în ulei,
reprezentând icoana Bunei Vestiri, în interiorul căruia
este înscris pomelnicul ctitorilor în limba română, în
alfabetul chirilic. „Pomelnicu bisericei di Grințiașu unde
să prăznuiește și Hramul Duminica tututor sfinților s-au
făcut biserica aceasta în timpul domniei domnului Șuțu
Voievod iar cârma bisericii o purta Iacob Mitroplolitul
Moldovei , văleat 1794”.
Picturile sunt făcute pe lemn de paltin, tot acolo au
fost enumerați și cei care au ajutat la construirea acesteia,
de acolo știm că a fost ridicată de români și ardeleni care
în mare parte se numeau ”Ungureni”. Pridvodul și
clopotnița au fost adăugate abia peste un secol, mai exact
în 1891.
Altă comoară a acestei comune este Moara, aceasta
este construită din anul 1949. Canalul de aducție a apei se
întinde pe o distanță de mai mult de 500 de metri.
Instalația era compusă dintr-o roată de lemn cu înălțimea
de 1,5 metri și 2 pietre, aceasta având o putere de 3 kW.
Înainte de a fi pusă în funcțiune moara se ungea cu
vaselina în fiecare dimineață. Piesele erau confecționate
însuși de morar.
Școala comunei Grințieș datează din sec. XIX
având prima data ca director pe :
Alexandru Iliescu (1948 - 1950)
Remus Trofin (1950 - 1951)
Maria Maftei (1952 - 1955)
Laurențiu Popescu (1955 - 1960)
Grigore Vadana (1960 - 1975)
Constantin Panțiru (1986 - 1989)
Teodora Potlog (1989 - 1994)
Constantin Panțiru (1994 - 1996)
Rașchitor Vasile (1996 - Prezent)
Dar cu toate acestea, ceea ce mă leagă mai exact de
această comună, este familia mea, familie la care m-aș
întoarce orice s-ar întâmplă. După ani și ani, după
facultatea pe care cu siguranță o voi face departe de
aceste meleaguri, după o perioada destul de lungă în care
voi fi cu trupul la mii de kilometri depărtare, dar cu
sufletul acasă, mă voi întoarce în satul meu.
Cine știe?!? Poate chiar îmi voi găsi o ocupație
care să mă facă să rămân aici pentru restul vieții mele,
asta m-ar face mai mult decât bucuroasă.
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Totul este posibil, există studenți în anul II sau III
care mi-au spus că după terminarea studiilor au de gând
să facă Grințieșul să strălucească. Dacă spusele lor se vor
adeveri voi fi bucuroasă și voi contribui la această
schimbare cu toate resursele mele.
Dar, până atunci, ar trebui să ne bucurăm de
splendoarea Grințieșului, așa cum ni l-au încredințat
străbunii noștri.
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HANGU
Prof. Sîrbu Xenia
Bostan Maria Diana
Rîbu Elena
Comuna Hangu
Sate comp: Hangu,
Buhalniţa, Chiriţeni,
Grozăveşti, Rugineşti
Suprafaţă: 12.165 ha
Populaţie: Total –3.923
Bărbaţi -2.033
Femei – 1.890

Istoric
Documentar, topicul Hangu este
menţionat la 13.02.1458 într-un
document emis de Cancelaria lui
Ştefan cel Mare, însă se poate
susţine că el există încă din secolul
XIII. În Evul Mediu prin "Hangu"
se înţelegea o regiune întinsă de pe
Valea Bistriţei, cuprinzând teritoriul
actualelor comune: Poiana Teiului,
Ceahlău, Hangu, precum şi Potoci,
Izvorul Alb, până la Bicaz.
De la întemeierea statului
Moldova şi până în anul 1918,
Hangu a fost regiune de graniţă, pe
aici trecând unul din drumurile de
legătură cu Transilvania, pe apa
Bistricioarei. Ca regiune de
graniţă, Hangu a jucat un rol destul
de important în sistemul de apărare
al Moldovei, în această parte a
ţării.
Totodată, Hangu a devenit şi
un loc de refugiu pentru cei care
deveneau
indezirabili
pentru
domnii din acele vremuri, mai ales
din Transilvania.

Numele nostru este Bostan Maria-Diana şi Elena
Rîbu și locuim în comuna Hangu.
Pentru început ar trebui să amintim istoria comunei
noastre. Hangu a reprezentat încă din antichitate un centru
de cultură şi civilizaţie care nu se mai întâlneşte în zilele
noastre. Este menţionat pentru prima dată într-un
document care a apărut în 13 februarie 1458 prin care
Ştefan cel Mare dăruia anumite bunuri mănăstirii de la
Hangu “în vechiul ei hotar”. Chiar dacă pentru unii acest
nume nu reprezintă nimic sau nici măcar nu au auzit de el,
pentru cei care cunosc acest loc reprezintă o parte din
sufletul lor. Este renumit atât prin frumuseţea locurilor cât
şi prin istoria sa unică. Numele de Hangu provine de la
cuvântul maghiar “hang” care înseamnă sunet, ecou.
Este aşezat pe Valea Muntelui, într-o depresiune
intramontană, având în depărtare muntele Ceahlău, iar
aproape, în faţa muntelui lacul Izvorul Muntelui mulţi
turişti afirmând că „la Hangu este şi muntele şi marea”.
Pomenit până şi în cărţile scriitorului francez Alexandre
Dumas, Hangu a avut în antichitate o mulţime de roluri:
de trecere în Transilvania, de vestire a pericolelor venind
mai ales din rândurile turcilor care năvăleau adesea cât şi
de adăpost pentru boierii prigoniţi de domn. Elementele
contrastante sunt puse în evidenţă de legendele si mirificul
acestui loc .
Hangu a avut un rol important şi în mişcarea lui
Tudor Vladimirescu, iar în unirea din1859 a avut
consecinţe importante asupra sa, transformând moşia în
comună. Biserica, şcoala, meseriile, obiceiurile, tradiţiile
şi superstiţiile au fost şi sunt păstrate cu sfinţenie, drept
mărturie a vremurilor demult apuse. Credinţa şi-a spus
cuvântul şi atunci când vechea biserică de la Audia s-a
dărâmat, iar 60 de familii au pus mână de la mână
construind o adevărată catedrală. “Învăţătura e comoara,
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iar munca e cheia ei” spune un proverb. Prima şcoală din
Hangu a fost construită încă de pe vremea lui Cuza, iar
primul gimnaziu din 1920, înfiinţat de către domnul
Teoctist Galinescu. Brăţara de aur a comunei era
reprezentată de plutărit, cea mai bine plătită meserie, dar
şi cea mai periculoasă, datorită „închisorilor” care se
formau pe Bistriţa şi care nu erau altceva decât aglomerări
de plute în apele adânci şi întunecoase. Însă puţini oameni
preferau această meserie, cu toate că era bănoasă, dar cu
multe riscuri, aşa că mulţi preferau păstoritul. Ciobanii
strângeau oile de prin luna aprilie – mai, le duceau la
iernat prin Bălţile Brăilei şi Ialomiţei. Trimiteau la săteni
brânză, unt, zer, caş, urdă şi alte produse lactate. Alte
meserii din acele vremuri sunt: croitoria, tâmplărial,
prelucrarea fierului.
Obiceiurile, chiar dacă nu se mai păstrează în
totalitate, erau foarte frumoase. Portul femeilor din
comună era costumul naţional care era format dintr-o
bondă, camaşa naţională cusută cu fel de fel de modele
florale, catrinţa sau zavelca, în culori închise. Bărbaţii
umblau cu iţari, opincile pe deasupra şi picioarele învălite
cu obiele, dar şi cămaşa naţională şi cu căciula pe cap.
Eroi au existat şi la Hangu, iar noi cei rămaşi în
urma lor le cinstim şi astăzi memoria. Sub egida “1
decembrie 1990 liber”, şcoala primară, prin elevii conduşi
de cele patru cadre didactice existente, împreună cu
preotul paroh Petrea Mihai, au organizat sărbătoarea
acestei zile într-un cadru festiv la Crucea Eroilor din
cimitirul satului Boboteni. Impresionant a fost cuvântul
locuitorilor Babătă Ion, veteran de război care a povestit
elevilor şi celor peste 300 de suflete existente la această
manifestare, întâmplări din viaţa sa în timpul războiului,
precum şi cuvântul doamnei Cloțer Florica, învăţătoare,
fostă directoare în acest sat de peste 26 de ani, care a
evocat şi poezii neauzite de mult, dar atât de iubite şi
neşterse din inima poporului nostru: “Deşteaptă-te
române”, “Hora unirii”, “Imnul eroilor”. Poeziile recitate
de elevii şcolii au avut un puternic sentiment patriotic,
fiind îmbrăcaţi în costume naţionale. S-a păstrat un
moment de reculegere la monumentul eroilor unde preotul
Petrea Mihai a făcut o slujbă de rugăciune, pentru cei
căzuţi în decembrie 1989. Nu putem să nu amintim şi
efortul depus de locuitorii satului, învăţătorul pensionar
Teoctist Galinescu, doamnei Florica Cloter si celorlalţi
învăţători. Toate aceste informaţii le-am aflat cu ajutorul

224

În decursul timpului, Hangu a
fost proprietate domnească. Prin
danii generoase din partea
domnitorilor
se
formează
proprietatea
mănăstii
Hangu.
Începând cu sec. XVII se formează
şi domeniul boieresc, Hangu fiind
stăpânit
de
marii
boieri
Cantacuzini, apoi de Smaranda
Sturza şi urmaşii ei, până în 1948.
Frumuseţea locurilor dominate
maiestuos de înălţimea Ceahlăului,
mulţimea schiturilor şi mănăstirilor
din preajmă, ospitalitatea şi faima
boierilor Cantacuzini, au atras
interesul a numeroase personalităţi,
români şi străini, care au vizitat
țara Hangului.
Organizarea comunei Hangu sa realizat pe baza Legii de
organizare comunală, emisă în
vremea domniei lui A. I. Cuza. Din
1865, de când datează comuna
Hangu şi până în 1925, teritoriul
comunei Hangu cuprindea şi
comuna Ceahlău. Separarea s-a
realizat în anul 1925, prin Legea
de organizare administrativă a
României.
Formarea lacului de acumulare
Izvorul Muntelui a determinat
transformări noi în situaţia
teritorială, prin dispariţia totală sau
parţială a unor sate componente ale
comunei, sau prin alipirea la
Hangu, în 1968, a ceea ce a mai
rămas din fosta comună Buhalniţa.
Dintre personalităţile care au
depăşit sfera de interes local,
amintim:
- Gavriil Galinescu - profesor,
muzicolog, dirijor, folclorist şi
compozitor;
- Constantin Turcu - publicist,
arhivist, istoric;
- Gheorghe Ungureanu - şef al
Arhivelor Statului Iaşi, istoric;
- Victor Cădere - diplomat.
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fostului domn învăţător Teoctist Galinescu si a fostului
domn profesor Gheorghe Drugă.
Comuna Hangu de pe Valea Muntelui constituie
prin prisma aşezării lui geografice o „oază” de cultură şi
spiritualitate. Masivul Ceahlău a vegheat la conservarea
nu numai a vieţii oamenilor în faţa diverselor pericole, ci
şi la perpetuarea unor resurse care să asigure traiul liniştit
al acestora. Printre acestea se numără şi meşteşugurile
casnice şi nu numai care implicau toţi membrii familiei.
Astfel se explică transmiterea cunoştinţelor legate de
acestea din generaţie în generaţie. Izvoarele medievale
trădează existenţa unei varietăţi de obiceiuri şi
meşteşuguri legate de ciclul natural. Creşterea animalelor
a fost o ocupaţie de bază a muntenilor timp de milenii.
Din multitudinea de ocupaţii legate de mediul natural se
distinge oieritul. Practicat de milenii, oieritul oferă şi cele
mai multe tradiţii legate de mediul în care se desfăşoară.
Astfel de tradiţii sunt surprinse de eruditul Dimitrie
Cantemir în „Descriptio Moldaviae”. Astfel, oieritul se
practica nu numai pentru lapte, lînă, carne şi piei, ci şi
pentru gunoirea terenurilor arabile de pe înălţimi, un
obiectiv foarte important în zonele muntoase, neluat în
seamă de cercetătorii pământului din trecut. În comuna
Hangu păstorii erau angajaţi din rândul celor care
cunoşteau ocupaţia oieritului de la părinţi. În acest caz se
stabileau de comun acord obligaţiile proprietarilor faţă de
păstori, şi invers. Ciobanii dispuneau de vasele necesare
prelucrării laptelui, uneori chiar şi de construcţiile pentru
adăpostirea animalelor, păstorilor, produselor etc. Pe
lângă aceasta, ciobanii cunoşteau bolile specifice acelor
animale şi leacurile pentru vindecarea lor. Sătenii nu-şi
dădeau animalele pe mâna oricui. În zilele noastre oieritul
se numără, din păcate, printre ocupaţiile care plătesc
preţul globalizării şi al capitalismului feroce. Produselor
rezultate din oierit le lipsesc unităţile de prelucrare şi piaţa
de desfacere, iar generaţia tânără se arată fie dezinteresată,
fie preferă ocupaţii mai puţin solicitante din ţară sau din
afara ei. Cu aceasta se modifică nu numai ocupaţia în sine,
se transformă modul de viaţă al muntenilor, ci dispare un
întreg univers spiritual legat de aceasta.
Satul Grozăveşti este unul dintre satele care face
parte din comuna Hangu. Din comuna Hangu fac parte și
satele Rugineşti, Buhalniţa, Grozăveşti, Hangu şi
Chiriţeni. Grozăveşti este satul în care eu ne-am petrecut
întreaga copilărie şi în care ne-am creat cele mai frumoase
amintiri. Acest sătuc este special spre deosebire de
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celelalte sate, datorită poziţiei sale geografice. Din fiecare
colţişor al acestui sat se poate vedea masivul Ceahlău cu
toate detaliile acestuia. Faptul că în fiecare dimineaţă
briza vântului îţi atinge uşor pielea, iar priveliştea
Ceahlăului îţi scaldă privirea, reuşesc să îţi facă dimineţile
mai frumoase. La această micuţă localitate, ne place
nespus de mult frumuseţea peisajului. Parfumul florilor
copacilor din zilele de mai, câmpurile de flori şi iarba
verde din timpul verii, frunzele copacilor de culoare aurie
întinse uşor pe câmp toamna, dar şi zăpada albă care în
timpul iernii se așterne precum cristalele, fac din acest sat
o mică bucăţică din Rai. Totuşi faptul că în acest sat există
doar populaţie îmbătrânită şi mulţi tineri au plecat de aici,
dar nu au făcut nimic pentru această zonă, distruge toată
această atmosferă placută a acestui loc. Din punctul nostru
de vedere, ce ni se pare voloros este peisajul de o
frumuseţe deosebită, datorită faptului că satul este
înconjurat de câmpuri cu flori, de păduri seculare, este
străbătut de lacul Izvorul Muntelui, dar şi de panorama
muntelui Ceahlău. Toate acestea fac din acest peisaj un
adevărat lucru de care putem fi mândri. Faptul că nu
există suficiente investiţii pentru a rezolva toate
problemele din Grozăveşti, dar şi din comuna Hangu fac
din aceste localităţi nişte zone care nu îşi primesc meritul
cuvenit.
În această zonă, se pot schimba foarte multe lucruri
în bine. Cea mai de preţ idee, care ar trebui pusă în
practică este aceea de a face din acest loc o adevărată
zonă turistică. Faptul ca este o zonă rurală cu o istorie
îndelungată şi datorită peisajului, a naturii, dar şi a
locuitorilor cu sufletul deschis, pot face din acest sat o
adevărată zonă turistică. Însă pentru aceste realizări este
nevoie de o mână de fier care poate face faţă la această
provocare, dar din păcate această mână de fier încă nu
există. Niciodată nu se poate şti care dintre noi, dintre
generaţia actuală, poate să facă ca aceste vise să devină
realitate. Multe s-au schimbat în rău din momentul în care
foarte mulţi tineri au plecat în alte zone sau chiar peste
graniţă pentru a-şi căuta un loc în care pot duce o viaţă
mai liniştită datorită unor resurse financiare mai bune.
Acest lucru probabil nu s-ar fi întâmplat dacă în zonă ar
exista mai multe locuri de muncă. Faptul cel mai grav este
că mulţi au plecat, dar puţini s-au întors.
Trecând peste acest lucru, în fiecare an în ziua
sărbătorii de Înălţarea Domnului, se sărbătoreşte și Ziua
Eroilor. Nu există anumiţi eroi în acest sat fiindcă toţi cei
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care au murit pe câmpurile de luptă pentru a apăra ţara şi
pentru a ne oferi nouă o viaţă mai bună, toţi aceşti oameni
cu un suflet nobil sunt eroi pentru noi în egală măsură.
Aceşti eroi au lăsat în mintea noastră o amintire nu prea
dulce, dar în acelaşi timp, au reuşit să ne ofere o lecţie de
viaţă şi ne-au demonstrat că oricât de rea sau de bună ar fi
ţara ta, trebuie să te mândreşti cu ea.
Dacă tot am adus vorba de amintiri este timpul să
povestesc şi eu – Diana- câteva întâmplări din copilăria
mea din acest sat. Îmi amintesc cu drag de momentele în
care învăţam la şcoala primară, iar pauzele mi se păreau
interminabile. În zilele foarte călduroase de primăvară
mergeam toţi elevii la lac, alături de învăţător şi ne
întreceam la strânsul celor mai multe conuri mici de brad.
Nu exista iarnă în care să nu mergem la şcoală cu sania şi
pe uliţa şcolii în fiecare minut liber pe care îl aveam ,
făceam tot posibilul să ne dăm cu sania. Aproape de
şcoală exista un râu care îngheţa în fiecare iarnă şi toţi
copiii mergeam pe ascuns si patinam pe el deşi nu eram
conştienţi de pericolul ca gheaţa să se spargă, iar câţiva
dintre noi să se rănească. În zilele de sărbătoare mergeam
cu doamna profesoară de religie la biserică pentru a ne
ruga, iar în fiecare toamnă când eram la grădiniţă doamna
educatoare ne aducea mereu mere din livada ei. Timpul a
trecut foarte repede, iar eu acum stau şi mă gândesc la
aceste lucruri de parcă s-ar fi întâmplat ieri şi nu în urmă
cu câţiva ani. Dacă ar exista proiecte, mai ales în care
tinerii să se implice, m-aş implica cu cea mai mare plăcere
pentru a resimţi anumite sentimente faţă de acest loc. Din
păcate, în această zonă nu au loc anumite proiecte pentru
ca tinerii să se implice şi să realizeze în ce zonă minunată
putem locui. Istoria acestui loc şi vechimea lui este
reprezentată de obiectele vechi deţinute de mulţi săteni.
Multe obiecte existente în această zonă sunt: grapă, fier de
călcat u cărbuni, opaiţe, ştează, lămpi cu gaz, coşuri
împletite, pluguri de lemn etc. Aceste obiecte reprezintă
nişte simboluri cu o vechime foarte mare pentru această
zonă. Sunt strâns legată de acest sat datorită bunicilor,
străbunicilor, a rudelor care locuiesc aici de zeci de ani.
Însă ce mă leagă cel mai tare de acest sat sunt amintirile
pe care mi le port în suflet, dar şi faptul că aici am
petrecut cea mai frumoasă perioada a vieţii, copilăria. Aş
fi foarte încântată dacă satul meu ar dăinui, dar mă
îngrijorează faptul că aici, într-o proporţie foarte mare,
există doar populaţie cu o vârstă înaintată şi e posibil ca
nimeni să nu mai facă nimic pentru această zonă. Sunt
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conştientă că la un moment dat, va veni şi timpul meu de
a pleca de aici pentru a putea să-mi clădesc un viitor. Îmi
va fi foarte greu să mă obişnuiesc cu această idee şi îmi va
fi foarte dor de fiecare părticică de aici, de aerul curat şi
îmbietor, de dimineţile răcoroase şi de apusurile de soare,
dar având în vedere că acest loc nu îmi poate oferi viaţa
pe care eu mi-o doresc, voi fi nevoită să plec. Ştiu că nu
mai am mult timp de petrecut aici, iar peste 2 ani când voi
merge la facultate va trebui să învăţ tot ce în perioada
liceului am dobândit, dar cel mai important va trebui să
ştiu să mă descurc de una singură. Sunt sigură de forţele
mele şi ştiu că voi reuşi să fac ceea ce îmi propun, iar
când acest lucru se va întampla mă voi întoarce aici cu cea
mai mare plăcere pentru a reuşi să fac din acest loc un
lucru pe care alţii nu au reuşit să îl facă. Tot ce vreau este
ca această zonă să fie una de neuitat, nu doar pentru cei
care s-au născut aici, dar şi pentru străini.
Prefer ca visul meu, să îl ştiu doar eu, iar în
momentul în care acesta va deveni realitate să îl
impărtăşesc persoanelor dragi mie şi să mă întorc aici
pentru mulţumi tuturor celor care mi-au fost alături şi miau oferit ajutor și sprijin.
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Istoric
Din documentele existente, rezultă
că aceste locuri au fost locuite din
cele mai vechi timpuri.
Pe teritoriul comunei s-au făcut
săpături arheologice care au scos la
iveală mărturii ce dovedesc
existenţa omului pe aceste
meleaguri din perioada neolitică.
Pe întreaga vale a pârâului Horaiţa,
au fost aşezări preistorice din toate
epocile, documentele vorbind de o
reţea deasă de sate care existau aici
şi care se mutau mai sus sau mai la
vale, după vremurile de restrişte
sau e linişte care se succedau.
În secolul XV toate satele
componente ale actualei comune
erau constituite.
Arheologul Constantin Mătase, a
făcut câteva descoperiri pe
teritoriul
comunei
depistând
aşezări preistorice în punctele
numite: Piciorul Crucii, Pârâul
Bordeielor, Ilişeni, Călugăriţa,
Corhana - aparţinând culturii
Cucuteni.

Comuna Negrești este casa mea. Aici m-am
născut, am crescut și aici îmi doresc să mor. A fost
desemnată comună, relativ recent, pe 13 mai 2005.
Satul meu este locul în care mă voi întâlni mereu cu
amintirile copilăriei.
Comuna mea natală este deosebit de frumoasă,
dar asta se datorează naturii. Sau, mai bine zis,
bunului Dumnezeu. Din păcate, locuitorii sunt, în
general, vârstnici . Sunt oameni simpli, cu frică de
Dumnezeu şi înzestraţi cu mult bun simţ și căldură
sufletească. Tinerii cu perspective profesionale au
cam părăsit ţinutul, s-au stabilit pe alte meleaguri.
Alţii au plecat peste hotare din cauza lipsei locurilor
de muncă. Din acest motiv au considerat că nu își
pot întemeia aici familia pe care și-ar fi dorit-o. Dar
sunt cu sufletul alături de familiile și prietenii de
acasă și tânjesc după meleagurile pe care au
copilărit. Nici eu nu știu, deocamdată, unde mă vor
îndrepta pașii, dar sunt aproape sigură că voi reveni
mereu cu drag aici și toată lumea mă va primi cu
brațele deschise. Dintotdeauna mi-am dorit ca
persoanele care finalizează cursurile unui liceu sau
pe cele ale unei facultăți să-și valorifice cunoștințele
și deprinderile obținute în folosul semenilor din
localitatea natală, dar din nefericire, acest lucru nu
este posibil datorită situației economice precare de
aici. În comuna Negrești în afară de persoanele care
își desfășoară activitatea în administrația publică
locală, învățământ sau sănătate, ceilalți sunt nevoiți
să-și caute un loc de muncă în comunele vecine:
Dobreni, Almaș, Bodești, Crăcăoani etc.
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Ziua comunei se sărbătorește pe data de 26
octombrie de Sfântul Dumitru. La această dată se
sărbătorește și ziua școlii care poartă numele marelui
scriitor, istoric, publicist și profesor universitar
Dumitru Almaș. Biblioteca școlii, precum și școala,
este folosită destul de des la organizarea unor
activități precum dansul și lectura.
Obiectivele turistice cele mai importante din
comună sunt: Casa Memorială Dumitru Almaş și
Parc Activ.
Parc Activ este situat lângă pădurea de la
Neculcea, un colţ de rai. Acolo vin turişti, mai ales
copii şi tineri care se întorc, după aventuri
periculoase, deosebit de încântaţi. Din păcate,
drumul de acces este cu gropi, cu praf, cu bolovani.
Casa Memorială Dumitru Almaş este locul
unde scriitorul și-a scris operele la lumina candelei.
Odată ce ai intrat în această casă ai impresia că ai
intrat într-un muzeu, deoarece aici se regăsesc multe
din obiectele personale ale scriitorului: costumele
populare, calendarul de lemn, călimara cu cerneală și
penița, cărți foarte vechi etc.
Tot aici există un Monument al eroilor,
numele gravate pe monument fiind ale localnicilor
care și-au dat viața pentru apărarea țării în cele două
Războaie Mondiale.
Muzeul satului, din nefericire, nu mai este
fiind demolat, iar pe terenul pe care a fost situat s-a
construit o farmacie.
Din cauza lipsei de locuri de muncă ocupația
de bază a sătenilor este agricultura, dar nici
pământurile agricole nu pot fi valorificate la
potențialul maxim din lipsa uneltelor de lucru.
Un meșteșug care s-a păstrat și care este încă
practicat (în special de către elevii școlii) este
sculptura. Din nefericire această activitate nu poate
fi efectuată decât o oră pe zi, iar din cauză că sunt
mulți doritori fiecare poate participa o dată la două
săptămâni.
Obiceiurile tradiționale care s-au păstrat sunt
destul de numeroase. Dintre acestea putem aminti pe
cele de Bobotează, Crăciun, Anul Nou ș.a.
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Rezultă că se poate afirma cu
certitudine, că cu mult înainte de
atestarea lor documentară, satele
componente ale comunei Dobreni
erau deja constituite.
Satul Negreşti, este pomenit la data
de 11.07.1428, printr-un document
emis de Alexandru cel Bun, care
dăruieşte Mănăstirii Bistriţa 50 de
biserici. Acest document se află la
Arhivele statului. În document,
este menționat că satul Negreşti ca
existând încă din 1406 când a fost
dat lui "Ilie Voievod frate cu
Ştefan Voievod" și apoi dăruit
Mănăstirii Bistriţa.
Satul Poiana îşi are numele de la o
poiană care a existat în apropierea
Mănăstirii Horaiţa, şi unde s-au
aşezat primii locuitori ai acestor
meleaguri. Se spune că au fost
aduşi din Almaş, de aceea satul
este întâlnit în documente şi sub
denumirea de Poiana Almaşului.
Cea mai cunoscută personalitate,
cunoscută pe aceste meleaguri, a
fost scriitorul Dumitru Almaş.

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
Un eveniment de seamă din viaţa locuitorilor
acestei comune este căsătoria. Dintotdeauna,
căsătoria se baza dorința tinerilor, dar au fost destule
cazuri când aceasta era impusă de părinţiavând ca
principală motivaţie situația material a familiilor din
care aceștia provin. Băieţii se căsătoreau, de cele
mai multe ori, cu fete din alte sate sau de la oraș.
După ce era luată decizia de a se căsători, întâlnirile
tinerilor erau mai dese. Părinţii băiatului însoţiţi de o
rudă mai apropiată sau de un prieten al familiei,
mergeau la părinţii fetei în pețit pentru a lua
cunoştinţă de zestrea acesteia. Cu acest prilej se
stabilea logodna. La logodnă participau mai multe rude și
prieteni de familie, precum și nașii tinerilor. Mirele îşi
alegea din sat sau comună pe cel mai bun gospodar,
cunoscător de ceremonii şi apreciat de lume, pe
care îl numea ca vornic. Acesta poartă toată
răspunderea pentru întregul ceremonial pe care îl
conducea. De asemenea, mirele şi mireasa îşi
alegeau dintre prietenii lor apropiaţi vornicei care
aveau sarcina de a invita oamenii din sat la nuntă.
Mireasa, la rândul ei, îsi alege două - trei fete,
dintre prietenele ei, numindu-le domnişoare de
onoare sau druşte. Acestea ajută la gătitul miresei şi
o însoţesc pe tot parcursul drumului, de acasă până
la biserică, la cununie şi apoi la locul unde se ţine
dansul şi ceremonia nunţii. Un moment important era
iertăciunea când tinerii își cereau iertare de la părinți
pentru greșelile și supărările pe care le-au provocat până
în acea zi. De la casa miresei alaiul pleacă la biserică
pentru cununia religioasă. În trecut mirii aveau doar
o pereche de naşi , acum însă, se mai obişnuieşte
cununia cu mai mulţi naşi.
După petrecere are loc hobătul, adică luatul
voalului și a coroniței de pe capul miresei şi
împodobirea ei cu un batic sau eşarfă , marcând
momentul de trecere în rândul tinerelor neveste.
În zilele noastre aceste obiceiuri au mai suferit
mici modificări datorită migrației tinerilor în
străinătate pentru a-și căuta un loc de muncă.
Familia din care provin nu este o familie
tradițională de țărani, chiar dacă au locuit și locuiesc
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la sat. Bunicii mei au fost amândoi salariați în orașul
Piatra-Neamț. Bunicul a lucrat ca vopsitor la
Întreprinderea Mecanica Ceahlău, iar bunica la o
fabrică de mobilă. Ei și-au îndrumat copiii și nepoții
să învețe carte pentru a-și putea găsi un loc de
muncă, de ce nu, mai bun ca al lor. Mama este
infirmieră la un azil de bătrâni din satul vecin, iar
sora mea lucrează la o firmă de mobilă care, din
păcate, nici aceasta, nu își desfășoară activitatea în
comuna Negrești. Nu îmi doresc să fiu nevoită
niciodată să părăsesc meleagurile natale, nici măcar
țara, așa cu au făcut-o mătușile mele care lucrează în
Italia și Grecia. Regret nespus că nu am avut
plăcerea să ne treacă pragul personalități marcabile,
ci doar, așa-zisele, personalități locale- preotul,
primarul, viceprimarul, unele cadre didactice.
Am încercat, de-a lungul timpului, să mă
implic în diverse activități care s-au organizat în
comuna natală: am participat la cursuri de dansuri
moderne și populare organizate în cadrul școlii, am
cântat în corul bisericii, am ajutat la organizarea
diferitelor serbări cu prilejul zilei comunei alături de
domnii profesori din școala în care am învățat. Sunt
pasionată de colecționarea lucrurilor vechi. Cea mai
atașată sunt de păpușa cu care s-a jucat mama mea în
copilărie și de cărțile pe care le-au citit părinții mei.
De satul natal mă leagă, la această vârstă,
totul: familie, prieteni, profesori și nu, în ultimul
rând, frumusețea locurilor.
Cel mai mare vis al meu este să pot fi doamnă
în această comună, să readuc la viață obiceiurile
strămoșești atât de frumoase și să ajut pe toată lumea
de la mic la mare. Pe copii cu un spațiu frumos
amenajat unde să poată desfășura diverse activități,
iar pe bătrâni cu un loc în care să-ți petreacă în
liniște și armonie ultima parte a vieții.
Dar, până atunci, îmi iubesc locul natal așa
cum este el.
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Comuna mea este una dintre cele mai frumoase și
bogate comune din tot județul Neamt. A fost declarată
comună pe 13 mai 2005.
Această comună este foarte bogată în activități și
este una dintre cele mai frumoase zone în care te poți
bucura de aer curat și de multe priveliști încântătoare. Eu
mă mândresc cu locul natal deoarece aici sunt oameni
muncitori și adevărați fermieri care își cresc și îngrijesc
cu mare drag animalele.
În această localitate sunt multe obiective turistice
cum ar i: mănăstiri, biserici, Casa memorială ,,Dumitru
Almaș’’ și alte locuri minunate cu o istorie
impresionantă.
Sunt mândră că sunt cetățean al acestei comune,
deoarece aici s-a născut un scriitor renumit pe nume
Dumitru Almaș cu care se mândresc toți consătenii.
Dumitru Almaș a fost scriitor, publicist, istoric și
profesor universitar. Școala din comună îi poartă numele.
În Negrești avem un monument al eroilor care s-au
luptat în război pentru a apăra țara. În fiecare an sătenii,
de la mic la mare, cinstesc memoria celor care au căzut
pe câmpurile de luptă.
De ziua comunei, care se sărbătorește pe data de 26
octombrie, elevii Școlii ,,Dumitru Almaș’’ împreună cu
sătenii și primarul sărbătoresc alături de invitați speciali
din toată țara.
Un monument istoric din această comună este casa
în care a trăit Dumitru Almaș. Aici pot fi admirate
obiecte vechi, îmbrăcămintea acestuia și multe alte
lucruri de pe vremea strămoșilor noștri.
Obiceiurile tradiționale care s-au păstrat sunt destul
de numeroase. Dintre acestea putem aminti pe cele de
botez, cununie, Bobotează, Crăciun, Anul Nou, dragobete
ș.a.

Comuna Negrești
La Negrești încă mai sunt meșteri care
confecționează butoaie de lemn, coșuri, măturoaie,
tâmplărie din lemn etc.
Sunt multe femei în vârstă, dar și mai tinere, care
se ocupă cu țesutul covoarelor de lână.
După terminarea școlii gimnaziale am rămas cu
multe amintiri plăcute.
Sub îndrumarea domnilor
profesori am participat la multe activități care au făcut
cinste comunei.
Mulți tineri aleg să plece din comună, deoarece nu
prea sunt locuri de muncă și prefer să lucreze în alte
localități sau în străinătate. Chiar dacă aș fi nevoită să-mi
găsesc serviciu în altă parte, cred că voi reveni în satul
natal imediat ce va fi posibil acest lucru.
Visul meu este de a vedea o schimbare în această
comună. Cu trecerea anilor să fie cât mai dezvoltată, iar
tinerii să aleagă să nu mai plece din ea.
Îmi iubesc localitatea natală și mă mândresc cu
faptul că fac parte din această comunitate.
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Istoric
Prima atestare documentară a
localităţii datează din anul 1432,
când se consemnează construirea
unui schit de lemn pe muntele
Păru, iar primii locuitori ai actualei
comune au fost câţiva călugări
retraşi aici de la Mănăstirea
Bistriţa.
Între anii 1560 - 1576,
domnitorul Alexandru Lăpuşneanu
ridică o biserică de piatră cu zid
împrejmuitor. Această ctitorie a
fost întărită şi dezvoltată de-a
lungul anilor de Petru Şchiopu,
Aron Voievod, Ieremia Movilă,
Vasile Lupu.
În anul 1577, într-un document
emis de cancelaria lui Petru
Şchiopu, se menţionează pentru
prima
dată
denumirea
de
"Mănăstirea Pângăraţi.
De-a lungul timpului aceste
ţinuturi s-au "încărcat" de istorie:

Pot spune că sunt bucuroasă și mândră, în același
timp, că vin din zona de munte, dintr-un sat numit
Pângărăcior. El se extinde în lungul văii pârâului
Pângărăcior, incluzând și cătunul Scăricica, de pe malul
stâng al Bistritți, extins până la varsarea pârâului
Bisericani în lacul Vaduri. Pe vremuri, satul Pângărăcior
avea o populație de 642 de locuitori, o școală primară și
un locaș de cult ortodox, construit din lemn. În anul 1900
satul avea o populație de 249 de suflete, din care 20%
știau carte. În anul 1928 se înființează Cooperativa
“Unirea”, având ca obiectiv exploatarea lemnului.
Cu mult timp în urmă, trecând prin comuna
Pângărați, marele nostru istoric, Nicolae Iorga spunea:
”Valea Bistriței, de la Dorna la Piatra, intră în categoria
adăposturilor de viață arhaică”. De la bunici am aflat că,
pe vremuri, casele erau făcute din lemn și acoperite cu
șindrilă. Arhitectura traditională de pe această vale
montană a avut la bază lemnul, acesta fiind extras din
pădurile dimprejur. Casele stramoșești aveau de
asemenea prispă și o camară, unde gospodinele puneau
dulcețurile, compotul, zacusca și murăturile pentru iarnă.
Eu provin dintr-o familie de oameni gospodari, cu
pămâanturi multe și care pe vremuri se ocupau cu
cresterea animalelor, în special cu oieritul. Tot de la
bunici am aflat despre unele tradiții care acum s-au
pierdut în negura timpului. Dintre toate obiceiurile, cel
mai mult m-a impresionat așa-zisul „Alai”, sau
„Încheierea Păcii”. Bunicul mi-a spus că acest obicei a
fost adus de pe Valea Trotușului; ceea ce mi s-a părut
interesant, a fost felul în care erau organizați și ceea ce
spuneau. Bunicul mi-a spus că acest „Alai” era format
din: doi generali, doi căpitani, doi grăiniceri și un
diplomat, aceștia fiind îmbracați în haine militare.
Deși astăzi nu cred că se mai practică această
tradiție, l-am rugat pe bunicul să îmi spună dacă își aduce
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aminte ce ziceau aceștia jucând acest rol, iar el mi-a spus
- Mănăstirile tătărăşti şi otomane,
așa:
au rămas "încărcate" printr-o
”Ei și-acuma ce gândiți/
ridicătură de teren din satul
Voi păgâni nesocotiți/
Pângăraţi ce poartă denumirea
Ce-ntr-a mea față veniți.../
de "Mormântul turcilor";
Și gândiți cu nazuință/
- Războiului de Independenţă
(1877 - 1878) în care-au căzut
C-o s-aveți vreo biruință?/
victime
şi locuitori de pe
O iubită sabioară/
aceste
meleaguri,
mărturie fiind
Care-mi ești ca surioară/
cele
două
monumente
ale
Pentru mine, pentru țară/
eroilor din satele Oanţu şi
Ridică-ți tăișul sus/
Pângărăcior, ridicate în cinstea
Stralucind către apus/
celor căzuţi;
Că de vin dușmani,..sute,...mii/
- Cele două războaie mondiale;
Mie nu îmi pasă.../
Calistrat Hogaş, în volumul "Pe
Că-i rapun, cu sabia mea tăioasă.”
drumuri de munte", dedică
capitolul "La Pângăraţi" acestor

Pe lângă acest obicei, bunica mi-a mai spus că pe locuri.
vremuri atât tinerii, cât și bătrânii se adunau la un loc și
jucau hora. Tot pe vremuri se faceau șezătoare, unde
fetele tinere învățau de la bătrâne să coase, să împletească
și să toarcă lâna. În timpul șezătoarei femeile, dar și
fetele cântau și spuneau glume.
Eu consider că satul meu este deosebit datorită
unor oameni care mai păstrează și astăzi unele obiceiuri.
Pe lac vin iarna rațe sălbatice, gâște sălbatice și lebede,
unde stau până primavara târziu, deoarece aici găsesc
hrană din belșug. Având în vedere că Pângărăciorul este
un sat de munte, fiecare anotimp are farmecul lui.
Începând de primavara, când tot codrul înverzește, vara,
când dimineața auzi susurul apei și cântecul păsărilor,
toamna când frunza din codru ruginește creând un peisaj
de basm și, nu în ultimul rând, iarna, care acopere codrul
cu o pătură albă și strălucitoare de nea. Aș vrea ca tinerii
de vârsta mea să aprecieze tradițiie și mai ales cultura.
Eu cred că cele mai importante valori din satul
meu sunt cultura și spiritualitatea. În Căminul Cultural se
organizau pe vremuri jocuri de tenis și de șah; astăzi se
mai țin, din când în când mici spectacole de dansuri și
cântece populare. La aceste spectacole au cântat rapsozi
renumiți cum ar fi Ghiță Dandu, Radu Eugen și Cristina
Șoric. Oamenii din satul Pângărăcior pun mare accent pe
datinile creștine cât și pe obiceiurile rituale cum ar fi:
botezul, nunta, cununia și înmormântarea. Pe vremuri
oamenii purtau costume populare când mergeau la
biserică sau la nuntă. Astăzi, costumul popular se poartă
cu ocazia unor serbări școlare sau de 1 DECEMBRIE.
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Printre cele mai cunoscute personalități din satul
Pângărăcior se numară Victor Mitocariu - profesor,
muzeograf, publicist, dar și scriitor, Ioan Jitaru - preot al
parohiei Pângărăcior, Mihaela Luca - ingineră și nu în
cele din urmă Ioan Milea - profesor.
Pe lângă rapsozi, satul Pângărăcior se mai
mândrește și cu profesori, învățători, educatori, dar și
ingineri, pictori și scriitori foarte buni. Dealtfel, în sat
există și un monument al eroilor unde în fiecare an, pe 1
decembrie, elevii și profesorii depun coroane și unde
preotul face o mică pomenire, onorându-i astfel pe cei
căzuți pentru patrie. Pe acest monument scrie: ”În
amintirea eroilor săi din comuna Pângărați morți pentru
patrie și pentru întregirea neamului”. În 1993 acest
monument a fost renovat, fixându-se patru plăcuțe de
marmură albă, pe care au fost înscriși eroii căzuți în al
Doilea Război Mondial. Unii dintre aceștia sunt: Surdu
Ioan, Ardeleanu Constantin, Sone Ioan, Rica Mihai,
Baciu Ioan, Berbece Gheorghe, Nichifor Ioan, Surdu
Mihai, Lazăr Ion, Popescu Nicolai, Ioanide Alex etc.
Să spunem că în timpul vacanței îmi place să cos,
deși, la început. nu prea îmi ieșeau cusăturile și mi se
părea foarte greu. Bunica îmi spunea că trebuie să am
răbdare și într-un final voi reuși. Cu trecerea timpului am
devenit din ce în ce mai bună și am reușit să fac niște
cusături minunate. Deși mai am multe de învățat, sper ca
într-o bună zi să reușesc să cos „Cavalcada”. Pe lângă
acest hand-made, îmi mai place să scriu versuri, una
dintre poeziile mele aparând chiar în revista școlii. Din
păcate, eu nu colecționez obiecte vechi, însă bunica mea
da. Cel mai vechi obiect colecționat de ea este o ie lăsată
moștenire de străbunicii ei, această ie având aproximativ
200 de ani. De câte ori văd această ie, gândul îmi zboară
la poveștile pe care mi le spunea bunica atunci când eram
mică, despre copilaria ei și despre oamenii de atunci.
De multe ori îmi doresc să fi trăit pe vremea
bunicilor și să mă bucur de obiceiurile care acum s-au
pierdut și să port costumul popular. Ceea ce mi se mai
pare intresant în satul meu sunt meseriile care se
practicau în trecut. Dintre acestea sunt rotăritul,
potcovitul și dulgheritul. Bunicul meu a fost unul dintre
dulgherii de pe Pângărăcior care făcea greble din lemn și
toporâști pentru coasă. Bunicul meu era unul dintre cei
mai respectați oameni din sat. Astăzi mătușa mea practică
albinăritul, o veche ocupație tradițională trasmisă din
generație în generație de-a lungul timpului. Pe vremuri
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barbații practicau vânătoarea și pescuitul, dar și plutăritul
și morăritul, iar femeile practicau prelucrarea lânii și
cânepii, țesutul la război, cusutul pe pânză, împletitul,
culesul și conservarea fructelor. Îmi prețuiesc foarte mult
satul și vreau ca acesta să dăinuie peste ani. Să nu uităm
că în zonă se pot vizita mânăstiri, dar și obiective turistice
naturale. În această zonă se găsesc cerbi, căprioare,
mistreți, ursul brun, vulpea, lupul, jderul, nevăstuica,
pisica sălbatică, veverița, dihorul, uliul porumbar,
bufnița, mierla neagră și mierla gulerată. De asemenea, în
lac se găsesc cleanul, plătica, bibanul, știuca, roșioara și
păstrăvul.
Vreau ca și copii și nepotii mei să se bucure de
acest sat și, prin urmare, vreau să ducă mai departe
tradiția lăsată din generație în generație. De asemenea,
am un respect deosebit pentru profesori și pentru biserică.
Duminica merg cu drag la biserică împreună cu bunica
mea, unde ascultăm Sfânta Liturghie. Preotul din sat este
bun și de fiecare dată când ascult predica, ceva din mine
se bucură ca și cum aș zbura printre nori alături de
persoanele dragi, Pe parcursul celor patru ani de liceu am
învățat foarte multe lucruri și nu doar atât școala m-a
învățat că odată ieșită de pe băncile ei lumea o să fie dură
și că oricine are carte ajunge foarte deprte. După
terminarea liceului o să îmi fie greu, dar, cu timpul, o să
mă adaptez la noul stil de viață și o să înfrunt toate
piedicile de care viața o să mi le scoată în cale. Ce mă
leagă de satul meu? Bună întrebare! Cred că de sat mă
leagă familia, casa parintească și obiceiurile. Faptul că
am copilărit în acest sat mă face sî mă gândesc la tot ce
voi pierde când voi pleca, de amintirile din copilărie și
prietenii pe care îi las în urmă.
Deși nu știu ce îmi rezervă viitorul și pe ce drumuri
voi merge și unde voi ajunge, un lucru știu sigur: mă voi
întoarce mereu în satul în care am copilărit și pe care nu
il voi uita niciodata. De fiecare dată când aud o melodie
populară, gândul meu zboară în satul unde am copilărit și
îmi dă o stare de nostalgie. De fiecare dată când mă
întorc în satul meu, o voce interioară îmi spune rămâi,
rămâi, rămâi, nu pleca, tu trebuie să duci mai departe
tradiția și să ai grijă de casa parintească.
În final, mă mândresc să vin dintr-o zonă de munte
unde unele tradiții, monumente și meșteșuguri se mai
păstrează și astăzi cu sfințenie. Sunt sigură că, odată cu
trecerea timpului, tinerii vor aprecia ceea ce au deja.
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Podoleanu Mădălina Ionela

Numele meu este Podoleanu Mădălina-Ionela, iar
satul meu este Pângărăcior, din comuna Pângărați. Este o
localitate minunată, cu oameni deosebiți din toate
punctele de vedere. Sinceră să fiu, nu sunt la zi cu
informațiile despre comuna mea, deoarece locuiesc în
căminul internat al liceului, dar știu sigur că aceasta este
demnă de toată aprecierea.
Consider că satul meu este deosebit prin faptul că
este plin de tineret. În Pângărați, sunt foarte mulți copii,
care au ajuns sau care mai au până ajung la adolescență.
Acesta este un lucru deosebit, cred eu, într-un sat în care
condițiile de trai nu sunt favorabile. Spre deosebire de
majoritatea tinerilor, care preferă să părăsească locul
copilăriei când ajung în pragul adolescenței, eu sunt
atrasă ca printr-o forţă magică de acest sat. Poate este
faptul că Pângărațiul rămâne o oază de natură verde şi
vie, indiferent de anotimp. Sau poate e casa părintească
cea care mă-ndeamnă să revin cu acelaşi dor... Ori pur și
simplu, aerul acela curat îmi limpezeşte mintea şi mă
linişteşte...
Dar satul meu are nevoie de multe schimbări. Are
nevoie ca locuitorii care au mai rămas acolo să nu se
gândească doar la posibilitatea de a pleca definitiv. Are
nevoie ca fiecare persoană să atingă măcar nivelul decent
de trai ori să aibă fiecare un loc de muncă aproape de
casă. Are nevoie să își păstreze localnicii aproape, ca să
nu ajungă un biet colţ de lume uitat şi părăsit de toţi.
Știu că în sat sunt mulți localnici care cunosc și
încă mai încearcă să păstreze și să transmită mai departe
anumite tradiții şi obiceiuri. În pragul Crăciunului și al
Revelionului, tot satul răsună de clinchete de zurgălăi, de
bătăi de tobe, la fiecare pas întâlnești diferite bande. Tot
locul este luminat, la fiecare căsuță se găsește aprins
măcar un metru de instalație și în felul acesta, satul are o
strălucire aparte.
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Pe cei mai buni și adevărații mei prieteni, i-am
cunoscut acolo, în sat, pe când eram doar un copil, care
nici măcar numele nu și-l putea rosti corect. Toți oamenii
de acolo sunt deosebiți, modești, dar care știu să se facă
respectați. Am milioane de amintiri în sat, am amintiri
împărtășite chiar și de vecini. De când eram foarte mică,
cutreieram fiecare deal, abia așa am văzut toată
frumusețea naturii de la mine, de acasă.
Educatoarea mea, o femeie cu un caracter frumos,
mereu îmi spunea să iubesc și să mă întorc mereu în locul
în care mă simt acasă, în locul în care simt că trăiesc...
Sunt una cu satul meu. Chiar și acum, după atâția ani,
mereu când merg în sat, îi mulțumesc pentru fiecare sfat,
pentru fiecare vorbă bună pe care mi-a adresat-o și pentru
că m-a învățat ce contează cu adevărat... locul unde mă
simt acasă!
Din ce mi s-a povestit, aici au trăit oameni cu
diferite ocupații, care au știut să facă în așa fel, încât să
sporească fiecare dar pe care l-au primit de la Dumnezeu.
În satul natal, nu în altă parte! Bunica mea a iubit
Pângărațiul, liniștea lui, a îndrăgit munca, iar aceasta i-a
fost răsplătită în satul unde crescuse și nu în altă parte.
În Pângărați se află casa unde am copilărit eu și cei
patru frați ai mei, locul în care bunicii mi-au crescut și
educat părinții, iar acesta este un motiv foarte bun pentru
care eu să mă întorc cu dragoste, fericire și respect în
satul în care se află o parte din mine.
Moșii și strămoșii noștri, ai celor din sat, ne-au
lăsat multe tradiții, obiceiuri, multe meșteșuguri, pe care
ar trebui să le învăţăm şi să le ducem mai departe. E un
fel de datorie morală. Ar trebui să ne lăsăm și noi
amprenta pe acest sat, consider eu. Trebuie să dovedim
ceea ce au dovedit și oamenii care au fost înaintea noastră
și care au dat un renume satului. Acestea sunt ideile pe
care ni le-a insuflat preotul satului, cel care ne-a pus
temelia tuturor, ajutat de profesori și, bineînțeles, de către
părinți și bunici.
Aș vrea să îmi părăsesc satul pentru o perioadă mai
lungă de timp, doar pentru a-mi construi o carieră, o
familie... pentru a-mi construi o viață demnă. Din păcate,
acest lucru nu se poate realiza în Pângărați. Dacă toate
generațiile dinaintea mea au reușit acest lucru, acum,
generația mea e copleşită, din cauza scăderii resurselor
financiare și a dispariției locurilor de muncă din sat.
După realizarea scopului meu în viață, îmi doresc
să mă reîntorc acasă. Vreau să mă retrag cu toată familia
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în liniștea și în minunăția Pângărațiului. Nu intenţionez să
părăsesc pentru totdeauna un loc pe care eu îl numesc...
ACASĂ. Dar nici nu vreau nici să rămân și să nu realizez
nimic cu resursele pe care mi le oferă satul. Vreau doar să
plec, dar să mă întorc cu nerăbdare și cu respect. O SĂ
MĂ ÎNTORC ÎN SAT, cu siguranță! E visul meu...
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Prof. Teioșanu Violeta
Prof. Teacu Oana
Covrig Silviu
Calancea Maria
Comuna Piatra Şoimului
Sate comp.: Piatra Şoimului,
Luminiş, Neguleşti, Poieni
Suprafaţă: 14.590 ha
Populaţie: Total – 8.288
Bărbaţi – 4.223
Femei – 4.065

Istoric
Cele două sate componente ale
comunei se numesc Calu şi
respectiv Iapa şi sunt două aşezări
străvechi pe malurile pâraielor cu
aceleaşi nume.
Prima lor menţiune apare în
documentul din 11.07.1428 aflat la
Mânăstirea Bistriţa prin care
domnitorul Alexandru cel Bun
întăreşte mănăstirea. Numele celor
două sate Calu şi Iapa provin de la
străvechea ocupaţie a locuitorilor
crescători de cai româneşti - foarte
apreciaţi din cele mai vechi
timpuri. În sprijinul acestei
afirmaţii vine şi cercetarea făcută
de C. Mătasă în anul 1943 în
aceste sate, unde a găsit interesante
toponime cabaline care nu
figurează în hărţile oficiale, cum ar
fi: Bâtca Iepii, Ruptura Calului,
Dealul Iepii, Piciorul Mânzului,
Pârâul Grajdurilor şi Dealul
Murgoci.

Una dintre primele mele amintiri legate de satul
natal, Piatra Şoimului, este imaginea drumului denivelat,
prăfuit, al cărui pietriş îmi încetinea alergatul atunci când
eram chitit să ajung la podul de peste Calu, unde ne
adunam toţi băieţii la joacă. Pârâul ce se revarsă în
Bistriţa, străbate domol satul înconjurat de dealuri şi
păduri, peste care veghează stânca Piatra Şoimului. Copil
fiind, îmi plăcea să hoinăresc pe potecile de munte, să
cobor apoi de-a lungul apei, căutând fel de fel de
pietricele şi cioburi, care în bătaia soarelui păreau extrem
de valoroase. Doar seara, târziu, o coteam spre casă, ca
un Flămânzilă, nerăbdător să deschid dulapul bunicii, ce
ascundea plăcinte sau colaci, asemenea unui ou kinder în
varianta pătrată şi mult mai mare. Şi astăzi simt acelaşi
imbold de a mă abandona hoinărelii, bucuriei de a-mi
întâlni prietenii din copilărie şi de a juca un fotbal pe
imaşul denivelat pe alocuri.
Despre satul meu am povestit cu mândrie colegilor
mei de clasă într-un referat la ora de geografie, pe care lam realizat după o lungă documentare, şi am fost plăcut
surprins de istoricul şi legendele acestui spaţiu atât de
drag sufletului meu.
Aşezată la poalele Carpaţilor Răsăriteni, în dreapta
râului Bistriţa, între dealurile Gorganu şi Tirescu, comuna
Piatra Şoimului se află la o distanţă de 18 km de oraşul
de reşedinţă, Piatra Neamţ şi la 2 km de oraşul Roznov.
În trecut, localitatea Piatra Şoimului a purtat numele de
Comuna Calu - Iapa, nume care l-a amuzat şi pe scriitorul
I.L.Caragiale. Pe vremea când era revizor şcolar de
Neamţ şi Suceava, prin 1881, Caragiale a venit într-o
inspecţie la şcoala din Calu pentru a se convinge de
autenticitatea acestui nume hazliu. A găsit aici 39 de
elevi şi un dascăl destoinic, învăţătorul Ion Roşescu, pe
care l-a lăudat în urma inspecţiei la clasă.
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Această întâmplare din trecut mă face să privesc cu
respect la cei care s-au străduit să lase în urma lor o
moştenire spirituală şi culturală valoroasă şi au dus
prestigiul comunei mai departe.
Şi Gheorghe Asachi a scris despre această
localitate, descriind-o ca „o cetate preistorică, apărată de
şanţuri şi palisade, cu o bună poziţie strategică”.
De la bunicii mei am aflat că în luptele de la
Mărăşeşti au participat şi bărbaţi curajoşi, neînfricaţi din
comuna Calu – Iapa, care şi-au dat viaţa pentru patrie.
Numele lor sunt inscripţionate pe monumentele din satele
aflate în văile apelor Calu şi Iapa, iar amintirea lor va
dăinui veşnic în conştiinţa noastră, ca adevăraţi eroi ai
acestui neam.
La inaugurarea Obeliscului de la Calu (construit de
un sculptor italian), N. Cernescu îi considera pe eroii
căzuţi în lupta pentru apărarea gliei strămoşeşti,
adevărate modele de urmat: ”căci noi de la voi am
învăţat, pilda voastră ne îndeamnă şi ne dă curaj, când
ţara ne va cere, să facem la fel. Voi n-aţi murit, căci
glasurile voastre dincolo de mormânt, de pe celelalte
tărâmuri, se aud mereu în jurul nostru, şi nu a tânguire, ci
ne îmbărbătează, ca în luptele ce va să vină, să vă urmăm
exemplul, dacă va fi nevoie”.
Tot de la bunici am aflat că strămoşii mei se
ocupau cu agricultura, meșteșugăritul (fierărit, olărit,
făceau butoaie, obiecte de mobilier, broderii, costume
naţionale). Unii transportau lemne pe Bistriţa, construiau
plute şi plecau la Galaţi pentru a le vinde, apoi se
întorceau cu trenul.
Satul meu este inedit prin peisajele de basm, prin
atmosfera tihnită pe care o regăseşti în acest colţ de
natură şi nu în ultimul rând, prin nume.
Mulţi prieteni noi pe care mi-i fac pe facebook şi
care sunt din alte zone ale ţării, mă întreabă miraţi de
unde provin numele acestea atât de ciudate ale celor două
pâraie, Calu şi Iapa, pe malurile cărora sunt aşezate satele
cu aceleaşi nume. Şi, de fiecare dată, le povestesc cu drag
legenda despre caii domnitorul Ștefan cel Mare. Se spune
că în tinereţe, domnitorul ar fi purtat unele lupte cu tătarii
pe la Socea (comuna Rediu), nu departe de Calu și Iapa.
Între caii pe care îi călărea Ștefan în luptă, erau doi mai
deosebiţi, un cal și-o iapă. După zdrobirea dușmanului, o
parte dintre ostași au plecat cu caii la păscut. Printre ei
era și un ostaș care avea în grijă cei doi cai ai
domnitorului. Din cauza oboselii, păzitorul adormi și
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În anul 1774 s-a făcut prima
cartografie a Moldovei şi care
constituie cea mai veche statistică
nominală. Se află existenţa a 25 de
case în comună în acea perioadă.
Treptat, satul a înregistrat o
însemnată creştere a populaţiei
încât în 1803 s-a ajuns la un număr
de 35 de familii, iar în 1820 la 28
birnici, 7 fruntaşi, 4 mijlocaşi, 17
codaşi ce erau aşezaţi pe moşia
Mănăstirii
Bistriţa
de
care
aparţinea satul.
Satul Iapa, împreună cu satul
vecin, Calu, au constituit pentru
prima dată o singură unitate
administrativ - teritorială în timpul
domnitorului A. I. Cuza, când, în
baza legii din 1864, s-au organizat
comunele rurale. După această
dată, în componenţa oficială a
diferitelor instituţii din judeţ, apare
comuna Calu - Iapa. Până la
înfiinţarea şi organizarea comunelor rurale, la conducerea satului
era vornicul şi ajutoarele sale.
Astfel, în trecutul satului Iapa
aflăm pe Ion Pruteanu în 1838 ca
vornic al satului.
Din 1864 şi până în prezent au
intervenit mai multe schimbări
teritorial - administrative.
În
istoria
satului
se
menţionează participarea ţăranilor
la marile evenimente sociale a
căror problemă fundamentală a
constituit-o lipsa de
pământ
(Răscoala din 1907). De asemeni,
cetăţeni ai acestei comune au
participat la Primul Război
Mondial, mulţi dintre ei jertfinduse în marile bătălii de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz şi a căror nume
sunt înscrise pe monumentul
ridicat în comună sau înscrise în
mausoleul eroilor de la Mărăşeşti.
Sunt de asemenea menţionaţi şi
participanţi la Al Doilea Război
Mondial.

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
pierdu calu și iapa lui Vodă. Trezindu-se din somn, bietul
ostaș fu cuprins de groază când văzu că nu-s caii. Și se
puse pe căutat și căută o zi de vară întreagă și abia spre
seară îi găsi. Pârâul pe care a găsit calul l-a botezat
CALU, iar pârâul pe care a găsit iapa, IAPA. Ceva mai la
deal de iapă a aflat și mânza, iar pârăiaşul pe malul căruia
a găsit-o, a primit numele MÂNZA.
Satul în care eu trăiesc este unul vechi, a cărui
existenţă este dovedită cu documente de peste 500 de ani.
Prima menţiune documentară apare în actul din 11 iulie
1428, scris la Mănăstirea Bistriţa, prin care domnitorul
Alexandru cel Bun întăreşte Mănăstirea Bistriţa cu 59 de
sate cu biserici din ţară. În „Cobâle", denumirea slavonă
pentru „Calu" şi „Iapa", sunt consemnate indicii despre
existenţa unor vechi crescătorii de cai româneşti foarte
căutaţi pentru export.
împărţirea ei pe sate (Piatra Şoimului, Luminiş,
Negulești şi Poieni) este de dată mai recentă.
Mă pot mândri cu faptul că teritoriul pe care
locuiesc în prezent datează din vremuri preistorice şi
patru obiective din comuna mea sunt incluse în lista
monumentelor istorice din judeţul Neamţ ca monumente
de interes local. Două dintre ele sunt clasificate ca situri
arheologice — situl de pe dealul Horodiştea-Calu (lângă
satul Piatra Şoimului) cuprinde urmele unei
aşezări eneolitice (cultura Cucuteni, faza A) şi ale unei
cetăţi din secolele I î.e.n. –I e.n. şi situl din strada Deleni
a satului Neguleşti, sit ce conţine aşezări din neolitic şi
din Epoca Bronzului târziu (cultura amforelor sferice).
Celelalte două obiective sunt clasificate ca
monumente de arhitectură: ansamblul de case de
lemn (secolele al XVIII-lea–al XIX-lea) din satul
Neguleşti şi biserica din lemn „Sfântul Ioan
Bogoslov” (1792) din Piatra Şoimului.
Un bun prieten de-al meu, Fermuș Răzvan, mi-a
povestit cu mare entuziasm despre un proiect de suflet la
care a participat anul acesta, 2016, împreună cu Mihăilă
Ionel, ambii fiind elevi în clasa a XII a, la Liceul
Tehnologic Gh. Ruset Roznovanu. Îndrumaţi de d-na
prof. Japalela Veronica, au vizitat biserica din lemn
„Sfântul Ioan Bogoslov” din Piatra Şoimului şi au fost
impresionaţi de semeţia şi dârzenia acestui lăcaş, care a
înfruntat cu demnitate timpul. Deşi trecerea vremii a lăsat
cicatrici pe trupul ei de lemn, ea şi-a păstrat neatinsă
menirea, având alături tovărăşia înălţimilor. A slujit
satului din 1792 până în 1919, când în vale, la şosea, s-a
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ridicat un lăcaş de zid. În prezent, serveşte ca şi capelă de
cimitir, aici fiind oficiate slujbele pentru morţi, în fiecare
sâmbătă.
În urma studiului făcut pe teren şi a
documentelor consultate, cei doi elevi împreună cu d-na
profesoară au descoperit că acest aşezământ a fost ridicat
cu osârdia lui N. Ruset Roznovanu şi a enoriaşilor.
Tavanul şi catapeteasma pictate în 1793 sunt cele
originale, apropiate de stilul bisericesc slav, dar din
păcate sunt mult acoperite de fum. Uşile împărăteşti sunt
miniaturale şi cioplite simplu, iar stranele sunt cioplite de
meşteri ai locului. Cu acest studiu, elevii şi d-na
profesoară Japalela Veronica au participat la Concursul
Naţional “Descoperă monumente româneşti” ediţia a IV
a, Etapa I, aprilie-mai 2016, şi au obţinut Diplomă de
excelență precum şi locul III.
Îmi place nespus când observ în jurul meu oameni
cărora le pasă de tradiţie, de datina străbună şi încearcă să
ducă mai departe aceste obiceiuri. Neguleştiul, de
exemplu, a devenit, de o bună bucată de vreme, centrul
spiritual al comunei noastre. Aici se aude, parcă, inima
acestei vetre străbune bătând mai tare, mai sonor, mai
melodios.
Preotul Lucian Mocănașu, un om cu har, pricepere
şi dăruire a reuşit să insufle oamenilor dragoste pentru
tradiţie. De numele lui se leagă ansamblul “Datina
străbună”, care reuneşte cu mic cu mare, multe talente
locale, în special numeroşi copii. În fiecare an, de
Crăciun, ei pornesc pe la casele gospodarilor din sat,
aducându-le în dar colinda străbună şi sfântă.
Familia mea are rădăcini adânci în această zonă,
iar neamul meu s-a implicat în viaţa politică, dar şi în cea
economică a satului Piatra Şoimului. Străbunii mei au
participat în cel de-al doilea război mondial şi le păstrez
cu sfinţenie cele două insigne şi 2 medalii câştigate în
război. Îi respect şi vreau să îmi fie modele în viaţă.
Mă fascinează bunicii mei pentru că încă mai
practică unele meşteşuguri tradiţionale, în mod ocazional,
iar eu am oportunitatea să învăţ şi să le arăt copiilor mei
modul cum îşi câştigau existenţa înaintaşii.
Îmi place să mă implic în obiceiurile locului, să
merg cu colinda, cu mascatul, cu darabana şi să păstrez
viu spiritul tradiţiei. La Școala Gimnazială Piatra
Şoimului nr. 1, cadrele didactice au înfiinţat un mic
muzeu unde se pot admira diverse obiecte vechi, de
meşteşugărit: furcă, fus, urzoi, lăzi de zestre, unelte
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agricole. Am adus şi eu în acest muzeu o maşină de
călcat cu aburi de la străbunica mea, veche de peste 100
de ani.
Deşi nu sunt un colecţionar pasionat de obiecte
vechi, păstrez în casa bunicii foarte multe unelte pe care
le-au folosit strămoşii mei (război de ţesut, urzoi,
prosoape ţesute, costume naţionale, carpete) şi
intenţionez să rămână toate neatinse, pentru a le vedea şi
generaţiile viitoare. Cel mai vechi obiect pe care îl am,
este un portofel de piele de la străbunicul meu, care a fost
şi primar într-o anumită perioadă. Este vechi de peste 100
de ani, dar încă în stare foarte bună.
De fiecare dată când mă năpădeşte dorul de ducă,
pornesc la drum şi nu mă opresc decât la capătul satului
unde mă întâmpină Stânca Piatra Şoimului. Din vârful ei,
am sentimentul că mi se aşterne la picioare tot ţinutul,
până în zare, unde se profilează silueta oraşului Piatra
Neamţ şi roată împrejur colinele cât vezi cu ochii. Trei
vârfuri sculptează această Stâncă şi îi dă o formă ciudată,
neregulată. Stânca are şi ea legenda ei: se spune că Ştefan
cel Mare avea doi şoimi care stăteau pe vârful acestei
stânci şi vegheau cu privirea lor ageră împrejurimile.
Bunicul îmi povestea că pe vremea comuniştilor, această
stâncă ar fi fost de dimensiuni duble, însă au dinamitat-o
încercând să construiască un baraj.
Mă nelinişteşte exploatarea masivă a lemnului în
zona mea, defrişările care duc la alunecări de teren şi an
de an apar probleme cu inundaţiile. Consider că
autorităţile ar trebui să ia măsuri drastice pentru a proteja
ecosistemul în acest colţ de natură. De asemenea, ar
trebui investit în infrastructură şi în ecologizarea acestui
spaţiu. Există puţine containere de gunoi în sat, amplasate
la mare distanţă unele de altele, astfel încât, din
comoditate, unii preferă să arunce gunoiul la întâmplare
şi, mai grav, în apropierea albiei râurilor.
Îmi preţuiesc satul şi aş dori ca Staţiunea de la
Negulești, o bază de tratament nefolosită în prezent, să fie
redată circuitului turistic. Apele ei sălcii la gust şi la
miros, au puteri vindecătoare, fiind foarte apreciate în
trecut.
După ce voi termina o facultate în Iaşi, sunt
convins că nu îmi voi uita satul şi mă voi întoarce aici ori
de câte ori voi putea. Dacă voi avea posibilitate, mi-ar
plăcea să mă întorc în sat, să locuiesc aici şi să contribui
la dezvoltarea condiţiilor de trai ale sătenilor.
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De fiecare dată când aud pe cei doi vecini ai mei
cântând din bucium, sufletul mi se umple de dorul
copilăriei, al vetrei satului în care am crescut şi în care
presimt că mă voi întoarce să trăiesc pentru tot restul
vieţii mele. Acest sunet grav al buciumului pare că îmi
declanşează o chemare misterioasă în adâncul sufletului
meu, care îmi repetă statornic: Rămâi! Rămâi! Rămâi!
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Comuna
PIPIRIG
Prof. Vîntu Raluca
Țugui Cristina
Vrânceanu Adrian
Aron Daniel
Ungureanu Maria
Comuna Pipirig
Sate comp.: Pipirig, Boboieşti,
Dolheşti, Leghin, Pâţâligeni,
Pluton, Stânca
Suprafaţă: 19.681 ha
Populaţie: Total – 8.883
Bărbaţi – 4.578
Femei – 4.305

Istoric
Prima menţiune documentară a
toponimului "Pipirig", apare în
documentul din 12.03.1437, în
care este menţionată ”… gura
Paperigului” ca limită a moşiei
"Munţii" donată de Ilie Voievod
Mănăstirii Neamţ. Este vorba de
pârâul Pipirig, care după părerea
lui C.D. Gheorghiu (exprimată în
Dicţionarul geografic al judeţului
Neamţ - 1890) izvorăşte de sub
Muntele Hălăuca. De la acest
pârâu se pare că şi-a luat numele şi
satul.
Urme foarte vechi de locuire nu
există în zonă. În catagrafica din
anul 1774 este menţionat satul
Popeni
(actulmente
centrul
comunei Pipirig), cu 38 familii ce
aparţineau
preoţilor
de
la
mănăstire. La sfârşitul secolului
XVIII, această zonă este invadată
de familii de ardeleni, care trec
munţii şi se aşează alături de
localnici sau înfiinţează cătune noi:
Agăpeni,
Cujbeni,
Boboieşti,
Pâţâligeni.

Comuna noastră unde a răsărit scânteia de
înţelepciune, unde arde de zeci de ani, răsfrângându-se în
fapte de fiecare minut munca neâncetată a locuitorilor,
este una dintre cele mai frumoase comune, fiind
înzestrată cu biserici, muzeu, bibliotecă și școli. Comuna
Pipirig este situată în depresiunea Neamțului fiind
formată din șapte sate: Leghin, Stânca, Pitiligeni, Popeni,
Pluton, Boboești şi Dolhești, iar reședința este satul
Pipirig. Comuna Pipirig este situată într-o ramura
Carpaților Orientali, grupa central-estică, denumită și
Munții Stânișoarei. Muntele ne descoperă nesfârşit de
multe taine ale lui, înfăţişări de lucruri, înlănţuiri de
fapte. În toate este scânteie de voinţă, iar omul le
primeşte pe toate aşa cum sunt date, supunându-şi gândul
neputincios tâlcului vechi şi simplu. Comuna are o
suprafață de 196,81 km2 şi este situată în extremitatea
nordică a judeţului. Clima de aici se încadrează în cea a
munților de înălțime mijlocie. Apele de suprafață sunt
reprezentate de râul Neamț (Ozana) și de afluenții
acestuia dintre care cei mai însemnați sunt râurile PlutonDolhești, Dobreanu și Secu.
Zona de o rară frumuseţe, cu adânci rădăcini
istorice şi încărcată de spiritualitate, leagăne de legendă,
a fost gazda unor manifestări cum nu pot fi întâlnite des.
Pipirig îşi trage numele de la o plantă numită
pipirig, ce avea în trecut o mare arie de răspândire pe
terasele şi versanţii mlăştinoşi ai râului Neamţ.
Prima menţiune a numelui se află într-un hrisov
din 12 martie 1437, care este un act domnesc de donaţie
către Mănăstirea Neamţ. Prin acest document Ilie
Voievod, domnul Moldovei stabileşte hotarul moşiei
„Muntii”, menţionând că: „hotarul ….din gura pârâului
Mustei, în sus de Cetatea Neamţului, până la drumul
Neamţului…, până la gura Peperigului, apoi drept în
Slatina. Aici era stâna mănăstirii, unde pentru călugări
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era construită o bisercuţă în care slujeau şi se rugau cei ce
îngrijeau turmele. Pipirig facea parte integrantă din moşia
Mănăstirii Neamţ, fiind un loc de o frumuseţe rară, unde
câţiva călugări locuiau şi se ocupau cu creşterea vitelor.
După răscoala ţăranilor conduşi de Horia, Cloşca şi
Crişan (1784) unii răsculaţi au plătit cu viaţa, iar altii de
frica persecutiile grofilor şi ale nemeşilor, au luat calea
peste munţi ajungând şi pe teritoriul moşiei Mănăstirii
Neamţului din Depresiunea Pipirigului.
Catagrafia Moldovei din anii 1772 – 1773
menţionează că pe teritoriul comunei erau 38 de birnici.
Numarul familiilor putea fi mai mare decât cel menţionat,
deoarece existau şi familii scutite de bir, care nu sunt
notate , precum preoţii, văduvele, nevolnicii etc.
Datorită prigoanei pornite împotriva ortodocşilor,
între anii 1764 – 1790 din Ardeal mulţi oameni au plecat
cu familiile şi turmele lor spre Moldova şi s-au oprit la
Pipirig. Aceasta emigrare este amintită de Ion Creangă,
atunci când afirmă ca bunicul sau, David Creangă,
împreuna cu alţi mocani ardeleni „s-au tras cu bucatele
încoace” din cauza persecuţiilor religioase. Aici au găsit
loc potrivit pentru a ierna împreună cu familiile şi
turmele lor. Monahii i-au primit cu dragoste creştinească,
i-au găzduit şi s-au localizat, cu acordul conducerii
Mănăstirii Neamţului, aici la Pipirig.
David Creangă – bunicul marelui povestitor Ion
Creangă s-a născut la Pipirig în anul 1796 şi s-a căsătorit
cu Anastasia (Nastasia), născută în anul 1799 în cătunul
Boboiesti, fiica a lui Ion Lupu Baboi, venit din Sadova
Campulungului prin anul 1774 şi căsătorit (la rânndul lui)
cu fata lui Ciubuc, venită şi ea de peste munţi din satul
Ciubucani de lângă Topliţa. Acest Ciubuc era meşter în
turnarea clopotelor, oamenii din sat zicându-i
„clopotarul”. El a confectionat clopotul de la biserica ”Sf.
Nicolae” din Pipirig.
În lista monumentelor istorice din judetul Neamţ
figurează ansamblul bisericii Sfântul Nicolae, din satul
Pipirig şi brânzăria lui David Creangă, din satul Dolhesti.
Biserica Sfântul Nicolae a fost construită în anul 1807 pe
locul unui vechi paraclis ce aparținea Mănăstirii
Neamțului. Biserica nu a fost pictată până în anul 1990,
dar după obținerea avizelor favorabile de la Comisia
Monumentelor Istorice, a fost posibilă și împodobirea
acesteia cu chipurile sfinţilor. Se păstrează până astăzi
multe icoane si obiecte de cult care atestă vechimea
bisericii, precum şi dragostea si evlavia credincioşilor
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vine de la familiile Pipirigeanu mocani veniţi aici din Prundul
Bârgăului
Această imigrare masivă în
zonă este amintită de Ion Creangă,
care spune că bunicul său, David
Creangă, împreună cu alţi mocani
ardeleni "s-au tras cu bucatele
încoace" din cauza persecuţiilor
religioase.
După înfrângerea Revoluţiei lui
Tudor Vladimirescu din 1821,
eteriştii adăpostiţi la Mănăstirea
Secu s-au retras în pădurile dese
ale Pipirigului.
În timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, pe teritoriul
acestei comune s-au dat lupte grele
a căror urme au rămas până astăzi
(tranşee, un cimitir rusesc).
După anul 1950, strămutaţii de
pe Valea Bistriţei au întemeiat
satul Leghin în extremitatea estică
a comunei.
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pentru locaşul sfânt. Brânzăria lui David Creangă
(bunicul marelui clasic Ion Creangă) are o vechime de
aproape 200 de ani.
Să vorbim şi despre oamenii de valoare care au dus
mai departe numele de Pipirig.
Născut în Moldova, în satul nemţean Pipirig,
Patriarhul Nicodim Munteanu a păstorit Biserica
Ortodoxă română într-o perioadă grea pentru Biserică,
între 1939 - 1948, ani de razboi si apoi de instaurare a
dictaturii comuniste în Romania. Pasionat de studiul
Bibliei a scris şi a tradus mult, fiind un monah cărturar şi
un ierarh dinamic, luptător întru apărarea drepturilor şi
demnitaăţii Bisericii pe care a păstorit-o cu vrednicie şi
curaj. A fost, de asemenea, un patriot care iubea credinţa,
cultura si vitejia jertfelnică a românilor.
Ion Ciubuc, „omul lui Vodă”, face parte dintre
gospodarii ce au întemeiat comuna Pipirig
David Creangă - bunicul după mamă a lui Ion
Creangă “bărbatul Nastasiei,… bătrânul dintâi al familiei
din Pipirig, mort în 1789” este menţionat în Istoria
literaturii române, vol 3, Epoca marilor clasici, Vladimir
Streinu
O personalitate contemporană a comunei este
profesorul Ovidiu Trifan care a realizat de-a lungul
tinpului o colecție de monede vechi și piese istorice de
colecție. El este pasionat și de arta muzicală fiind
coordonatorul unui cor de elevi, din care am făcut parte şi
noi, pe care îi acompaniază cu triluri cântate la acordeon.
Era o plăcere deosebită să ne întâlnim după şcolă cu
domnul profesor pentru a da grai doinelor şi cântărilor
tradiţionale
O altă comoară de prestigiu este Rodica Potoceanu
ce a potențat actul educaţional, transfigurându-l într-o
artă menită să înnobileze condiția umană. Ea respira
poezia, fiind premiată de la debutul său. Andrei Pleşu
spunea într-un editorial din 2013 că ”sensibilitatea ei
avea carate deosebite”.
Perioada comunistă a reprezentat pentru întreaga
Românie un spectru al opresiunii continue manifestată
total, prin toate mijloace posibile și împotriva tuturor
celor ce nu agreau noul sistem politic.
În comuna Pipirig, au existat mai multe cazuri de
opresiune manifestată împotriva locuitorilor, iar poate cel
mai cunoscut exemplu este cel al scriitorului Dumitru
Vacariu, cel ce a fost reținut pentru o simplă poezie.
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Constatăm cu bucurie că zona Pipirigului ne
surprinde în continuu, iar între surprizele de dată recentă
se numără o tânără interpretă de muzică populară - Mirela
Todirel. Acest exemplu se alătură deja confirmatelor
talente din domeniu muzical ale comunei Pipirig: Onica
Ioniță şi Țirdea Ștefan.
Rodica Ciocartău din comuna Pipirig, sat Boboiesti
este unul din meşterii populari care şi-a amenajat cu
multă pasiune un atelier propriu, dotat cu uneltele
tradiţionale folosite pentru a crea obiecte de artă
populară. Atelierul doamnei este asemenea unui muzeu în
care alături de unelte sunt expuse obiecte de artă populară
vechi colecţionate din zona Pipirig şi reprezentative
pentru tradiţiile ţi meșteţugurile de aici. Cu multă migală
și dibacie aceasta reuşeşte să ţină vie tradiţia acestor
meşteşuguri şi să transmită mai departe valorile satului
popular românesc.
Ocupația de bază a locuitorilor din satele zonei a
fost creșterea animalelor, îndeletnicire menționată de
Dimitrie Cantemir „cei ce locuiesc în munți au oi, miere
și poame din belșug”. Datorită faptului că suprafețele de
fânețuri pentru recoltarea hranei pentru animale sunt
numeroase, acest fapt a dus la definirea ocupației
principale a locuitorilor.
În regiunea muntoasă a Carpaților Orientali, din
care face parte și zona Pipirigului, condițiile geografice
au fost prielnice practicării lucrului la pădure.
Lucrul pământului sau agricultura a fost relativ
slab dezvoltată în satele cuprinse în zona Pipirigului. Ea a
constituit de-a lungul veacurilor o ocupație secundară a
populației de aici. Fără a avea o pondere principală, ca
ocupație de bază, agricultura a fost o ocupație
permanentă practicată de populația zonei. Vânătoarea în
zonă se practica, pe de o parte pentru valoarea economică
a vânatului – carne, piele, blană, păr, pene – pe de altă
parte, pentru stârpirea animalelor dăunătoare. Mugetul
cerbilor se auzea prin sita depărtărilor
Până acum am încercat cu mare grijă să prezentăm
cele mai importante informaţii despre această zonă, dar
cum titul sugerează reîntoarcerea în sat ar trebui să
vorbim şi despre noi.
Când ne uităm spre sat ne vedem copilăria ca într-o
oglindă. Și când ne întorcem îl găsim neschimbat și la fel
de primitor.
Anii au picurat în marea timpului mii de zile şi de
nopti, dar tradițiile și obiceiurile din moşi strămoşi s-au
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păstrat. Toate sunt aşezate în tainiţa sufletului nostru, iar
în perioada sărbătorilor prind viaţă.
În comuna Pipirig noi am încercat înpreună cu o
parte a locuitorilor, să păstrăm memoria celor ce nu mai
sunt printre noi, bunici și străbunici, și să păstrăm intacte
comorile ieșite din truda vieții acestora. Un astfel de prim
exemplu lăudabil este cel oferit de familia Surdu, din
satul Pâțâligeni, cei ce ne oferă o remarcabilă dovadă de
prețuire a valorilor etnografice ale Pipirigului.
Traditiile populare din ţinutul Neamtului sunt duse
mai departe prin maiestria și dăruirea meşterilor populari
ce încercă să ne înveţe să le călcăm pe urme. Acestia
reuşesc să creeze adevărate obiecte de artă populară
tradiţională care au servit de-a lungul timpului
necesităţilor ţăranului român iar acum, aceste creaţii au
devenit obiecte cu caracter ornamental.
În fiecare an participăm cu bucurie la Ziua
Pipirigului, organizată în a 4-a duminică din luna
septembrie. Această sărbătoare e un prilej de bucurie
pentru toţi locuitorii comunei. Și oamenii din comuna
noastră merită o zi a lor, în care să se întâlnească cu toții,
să uite de grijile cotidiene și să se simtă bine.
Pentru mulţi pipirigeni, zona "Ciuhorenilor",
reprezintă locul în care copilăria a rămas înmărmurită în
amintiri unice. Viforul îngheţat, care se pornea uneori, îşi
trecea mânia sus, pe deasupra casei, pădurea se supunea
cu toate ale ei şi aştepta potolirea viscolului iar noi copii
ascultam poveştile bunicilor despre vitejii locurilor sau
învaţam colinde şi urături .
De Crăciun mergem cu colindul, pe ulițele satului
care răsunau de glasul cristalin al copiilor, iar de Anul
Nou mergem cu plugușorul prin care transmitem emoții
și bucurii celor care ne primesc în casele lor. La început
am avut emoţii şi ne însoţeu părinţii pentru a ne susţine,
dar cu timpul bucuria a înlocuit teama. Acum cu drag
păşim în casele oamenilor pentru a le aduce bucuria
naşterii lui IIsus prin colindele învăţate de la bunici.
Gândindu-ne spre viitor realizăm cât de repede se
scurge timpul și la momentul în care vom părăsi acest sat
în favoarea altui loc, dar ne vom întoarce aici de câte ori
vom avea ocazia deoarece avem amintiri în fiecare loc al
acestei aşezări unde fiecare parte a naturii ne trezește câte
o sclipire care ne obligă să răsfoim printre memoriile
adunate în timp ca un cântec al veşniciei și să retrăim
acele momente.
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Muntele îşi arată mereu comoara lui de taine.
Pădurea bătrână parcă ne şopteşte înţelepciuni aduse din
tinereţile ei, pe care niciun neam al fiinţelor de azi nu le-a
mai văzut. Bătrânii din sat, spun că pe aceste meleaguri
au fost purtate războaie la care au participat și străbunicii
noștri. Văpaia glasurilor din vechime a dat altă înfăţişare
acestor locuri şi ca din fire de argint s-a ţesut o punte
peste timp.
Acestă comună va fi întotdeauna dragă sufletului
nostru. Aici este casa noastră, aici sunt familiile noastre şi
aici sunt prietenii dragi nouă. Glasul păsărilor în fiecare
dimineață ne trezeşte și ne ajută să începem ziua în forţă,
apoi mergând spre școală începeam sa cântăm și să
țopăim. Timpul poate să fluture în voia lui, dar se va opri
mereu pe floarea unei amintiri, încercând să-i desfacă
petalele până la miezul copilăriei. Aici este locul unde ne
vom întoarce întotdeauna cu drag și unde toata lumea ne
va aștepta cu brațele deschise. Este un loc cu oameni
gospodari, prietenoși și respectuoși. Aici am învăţat să
ascultăm glasul muntilor şi al apelor. Satul nostru va
reprezenta mereu un colţ de rai, plin de amintiri mărunte,
dar minunate. Este locul în care noi am crescut frumos,
jucându-ne și petrecând momente de neuitat împreună.
Unii oameni l-au uitat și l-au părăsit, deși nu credem că
este o soluție. Totuși, ei au remușcări că și-au vândut
locul natal și doresc să se întoarcă.
Fiecare sat are "muzica sa" deosebindu-se de
celelalte sate prin câteva lucruri mărunte care îl fac sa fie
unic.
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Comuna
POIANA TEIULUI
Prof. Candrea Teodora
Chiorbeja AnaMaria
Movila Adrian

Comuna Poiana Teiului
Sate comp.: Poiana Teiului,
Dreptu, Călugăreni, Galu,
Petru Vodă, Pârâul Fagului,
Poiana Largului, Roşeni,
Ruseni, Săvineşti, Topliceni
Suprafaţă: 4.017 ha
Populaţie: Total –5.014
Bărbaţi –2.475
Femei – 2.539

Istoric
Din punct de vedere istoric
comuna Poiana Teiului este
atestată documentar din secolul al
XV-lea, denumirea provenind de la
poienile numeroase utilizate pentru
pășunatul animalelor pe care există
tupâlcuri de tei.
Așezarea
este
atestată
documentar de la 1500 în vremea
domnitorului Ștefan cel Mare. În
acest sens stau mărturie o serie de
documente emise la Piatra Neamț
la data de 17.03.1496, la Iași în
27.06.1501 precum și în harta
flamandului Abraham Oertil din
anul 1590.
Comuna
Poiana
Teiului,
atestată
prin
Reforma
administrativă din anul 1968 s-a
format prin unificarea comunelor
Călugăreni și Galu.
http://www.poianateiului.ro/pagina/ist
oricul-localitatii

Mereu am râvnit spre mai mult, întotdeauna am
sperat la apusul de dincolo de panorama ce mi-o oferă
zona natală, am sperat să numesc viitor ceva constructiv,
ceva în care să mă regăsesc cu toată ființa mea.
Întotdeauna am sperat la o detașare de ceea ce se află
aici, să găsesc ambiția de a-mi clădi piatră cu piatră
noțiunea de egoism și să plec.
Emoțiile ce mă încearcă sunt construite din
confuzie, iubire dar și de un sentiment indescifrabil, acela
că nu sunt încă lucid de ceea ce îmi rezervă viitorul.
Din punct de vedere geografic, comuna noastră
îndeplinește unele caracteristici, situându-se pe malul
râului Bistrița, în partea de nord-vest a județului Neamț,
fiind una dintre cele mai întinse localități ale acestuia.
Casele sunt așezate pe versanții munților, pe o zonă cu
pantă lină pe o parte și alta a râului.
Din punct de vedere istoric comuna datează
documentar din sec. XV, iar denumirea ei are la bază un
obicei vechi, și anume pășunarea animalelor în poieni de
tei, însă ceea ce știm noi sunt lucruri informaționale, fără
dâre spirituale. De la înaintași, am aflat faptul că această
comună, de-a lungul timpului a avut de suferit din cauza
unor evenimente istorice nu tocmai plăcute.
Printre cele mai fascinante lucruri se numară acele
tradiții apuse. Bunicii noștri luau parte la hore. Acest
minunat obicei învie an de an prin micile reprezentații ce
au loc în comună, de ziua ei. De asemenea, acest loc este
amintit în opera lui Mihail Sadoveanu, Baltagul, unde
este precizată călătoria Vitoriei Lipan pe Valea Bistriței.
Consider că toate satele de munte au elemente
comune, însă locul în care m-am născut e special în ochii
mei, deoarece sunt legat spiritual de acesta. Desigur,
există diverse obiceiuri, însă nimic nu se compară cu
emoțiile mele și cu obiectivele mele morale. Iubesc zona
în care m-am născut, plaiurile, culorile și, deși sunt atât
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de atașat de ceea ce e aici, îmi este greu să conștientizez o
schimbare care m-ar ajuta în calitate de tânăr, și nu de
localnic, în calitate de visător idealist, și nu de sătean.
Punctele valoroase ce se regăsesc, au caracter
turistic sau chiar funcțional, aici încadrându-se viaductul
Poiana Teiului, o constructie majoră, ce traversează lacul
Izvorul Muntelui. Acesta are o lungime de aproximativ
800 m, și a fost construit în anul 1960, suferind ulterior
mai multe renovări. Viaductul reprezintă o arteră
strategică ce face legătura între Moldova, Bucovina și
Transilvania. În amonte, la confluența pârâului Largu cu
râul Bistrița, se găsește un alt element valoros, Piatra
Teiului, un monument natural cu statut de rezervație
geologică. Alături de elementele geografice, stau cele
folclorice, care constituie adevarate legende.
Există puncte turistice cu caracter religios, iar 4
dintre acestea sunt incluse pe lista monumentelor
județului Neamț ca elemente de arhitectură:
1. Biserica de lemn ”Sfântul Gheorghe” (1818) din Galu;
2. Biserica ”Sfântul Gheorghe” (1783) din Petru Vodă;
3. Biserica ”Buna Vestire” (1747) din Poiana Largului;
4. Biserica ”Sfintii Trei Ierarhi” (sec. XIX) din Poiana
Largului.
Pe lângă acestea, există însă și alte lăcașuri de cult,
dar cel mai important este Mănăstirea Petru Vodă.
Aceasta reprezintă și ea un valoros punct de atracție, în
special datorită întemeietorului acestuia, care a fost
Părintele Arhimandrit Iustin Pârvu, unul dintre marii
duhovnici din zilele noastre.
În ceea ce privește schimbările speranțele sunt
slabe, doar uneori câte o făclie mai lucește lent, apoi
dispare. Nimeni nu cere nimic, doar locuri de muncă, sau
resurse suficiente pentru un trai decent. Desigur, lucrurile
se pot schimba în rău, dar cine își dorește răul? Lucrurile
se pot schimba în bine, dar cine mai are speranță?
Deocamdată, ele stagnează...
În ceea ce privește amintirile celor căzuți în luptă
pentru apărarea patriei, fiecare sat din comună dispune de
un monument al eroilor, pentru ca toți enoriașii să
cunoască numele celor ce s-au jerfit pentru noi.
Deși sunt atras estetic de obiectele din vechime, nu
sunt colecționar. Cu toate acestea, în căminul meu se
găsesc diferite obiecte ce aparțin atât părinților, cât și
bunicilor, obiecte tradiționale, de meșteșug sau
vestimentație, locul de cinste fiind luat de o superbă ie
croită de străbunica mea.
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Primele așezări omenești s-au
creat aici prin defrișarea pădurii
din apropierea cursurilor de apă.
Viața în aceste zone a fost deosebit
de dură atât datorită condițiilor
grele cât și datorită invaziilor
popoarelor migratoare din nord și
apoi a celor două războaie
mondiale.
Vara anului 1944 a fost
deosebit de grea pentru localitate,
aici fiind organizată o puternică
linie de rezistență de către armata
germană. Ulterior, în timpul
retragerii trupelor a fost distrusă
aproape în totalitate infrasturctura.
http://www.poianateiului.ro/pagina/ist
oricul-localitatii

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
Muzeul zoologic cultural constituie un element cemi trezește amintiri. Încă recunosc imaginea unui copil in
fața unei vitrine, iar dincolo de ea, sălbăticia îmblânzită de
mâinile umane. De acest aspect s-a ocupat Constantin
Romanescu, învățător, director al școlii și o figură
marcantă pentru comunitate. Prieten cu Mihail Sadoveanu,
reușește să creeze un minunat mit cultural cu propriile
forțe. Muzeul mi-a oferit mereu un mic fior de groază...
Totuși, singurul mod în care mă pot implica este cel
spiritual, observând și rămânând fascinat de o astfel de
operă, arătându-mi că nimic nu se poate împotrivi unei
dorințe arzătoare. Cu toate acestea, încă cred că locul
muzeului ar fi fost mai potrivit undeva în centrul comunei.
Aici, în zona aceasta minunată, se regăsește un
spațiu cu o imensă încărcătură emoțională, sentiment
lăsat în urmă de către părintele Iustin Pârvu. Dovedinduse un important reprezentant al ordodoxiei, reușește să
câștige inimile pelerinilor din întreaga țară, primind astfel
numele de personalitate religioasă și un rol spiritual
uimitor: acela de salvator. Mormântul său este zilnic
vizitat de persoane care i-au cerut sfaturi, iubitori de
credință sau turiști. Se stinge din viața pe 16 iunie 2013,
lăsând o mare tristețe celor ce l-au cunoscut.
Deși uneori îmi doresc cu adevărat să fac orice, sămi încarc conștiința cu gânduri noi, să explorez și să
realizez că nu tot ce îmi doresc este posibil, cel putin nu
pentru moment. Sunt legat de ceea ce se află aici atât din
punct de vedere fizic, prin imposibilitatea vârstei, cât și
moral. Desigur, aici se află familia mea și amintirile
strămoșilor, sunt urme ale propriilor mei străbuni.
Îndatoriile legate de tradiție îmi șoptesc uneori că aici e
locul meu, însă viitorul și aspirațiile nu numai că îmi
șoptesc, dar mă și atrag.
Îmi doresc să las urme, îmi doresc să fac multe
lucruri, însă pentru a reuși e nevoie de o detașare și poate
o revenire de dragul amintirilor a ceea ce a fost. Vreau ca
satul meu să rămână viu, să supraviețuiască, dar să și
prospere. Niciodată nu am înțeles cine este vinovatul, sau
poate nu am căutat un vinovat, lăsând lucrurile în seama
realității, însă cu toții știm că există o cauză și o
consecință. Bătrânii trăiesc cu o viziune proprie, tinerii cu
alta, iar discordanța aceasta creează prăpăstii mari în ceea
ce privește încrederea.
Resursele agriculturii au fost lăsate în urmă de
către răposați, astfel respectul cuvenit lor se regăsește în
tradițiile religioase, care însă se pierd și ele. Îmi iubesc
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satul, însă ca fire umană trăiesc cu sentimentul empatiei.
Da! Îmi doresc un viitor pentru satul meu, însă și pentru
cei de vârsta mea.
Având în vedere educația din zona rurală, apare
posibilitatea atașamentului profund în adolescență fie de
plaiurile natale, fie de sufletul urbanizării, deoarece
gândirea și trăirile se suprapun. Însă, un adolescent
ambițios își va dori întotdeauna un viitor adecvat. Astfel,
după terminarea școlii cei mai mulți visează la
urbanizare, facultate, independență și la o viață lipsită de
griji. Suntem conștienți asupra termenilor ce constituie
responsabilitatea și încă avem tăria să credem că le vom
face față . Deși suntem de multe ori siguri pe forțele
noastre avem luciditatea că nu de fiecare dată visele reies
întocmai, că uneori aripile lor se vor frânge și vor sfârși
pe sol, înapoi pe sol... Chiar și așa ne utilizăm
cunoștințele și sperăm să primim ceea ce credem că
merităm, că domeniul în care ne-am specializat și
informațiile dobândite vor crea din noi cetățeni fericiți.
Ce încerc să spun? Tineretul sătesc se va izbi în
permanență de un paradox dur, acela că deși iubirea de
sat, de tradiție îi va șopti în permanență să rămână, o altă
voce mai răspicată, mai aspră, îl va împinge spre altceva,
spre visele de dincolo de sat… spre viață..
De ce vreau să plec? Pentru că azi, când sunt
aproape de maturitate, știu că am nevoie de altceva, nu
numai de tradiții. Oamenii nu trăiesc cu tradiții, cu
speranțe… de aceea sper să plec, iar ulterior să mă întorc
cu gânduri noi, să aprind speranța a cărei lumină o căutam
în adolescentă, să o împart, să aduc la viață o realitate.
Muzica satului meu nu se aude cu urechile, muzica
satului meu nu are note, nu are acorduri, ea se aude cu
inima. Uneori o face să vibreze, iar alteori o frânge.
Vreau să plec azi, voi vrea și mâine, însă dacă sunt sigur
de un lucru, acela e că mă voi întoarce într-o zi, după ce
visul meu va fi pe sfârșite..
Am încercat să arăt un adevăr așa cum e el, să arăt că
un peisaj de rai ascunde lipsuri, bucățele de puzzle ce
lipsesc și distrug un întreg, de aceea vrem să plecăm,
conștienți fiind de ceea ce lăsăm în urmă, de oameni, de
sentimente… Adevărul acela în care strămoșii noștri au
luptat nu are decât valoare morală, atât, valoare morală! Dar
mâine? Moralitatea se va scurge încet, și va rămâne o
carcasă goală a unei vieți pe care satul nu ne-a putut-o oferi.
Ce se va întâmpla mâine?...
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Comuna
TARCĂU
Prof. Airinei Oana Mihaela
Rusu Maria Mădălina
Comuna Tarcău
Sate comp.: Tarcău, Ardeluţa,
Brateş, Cazaci, Schitu Tarcău,
Straja
Suprafaţă: 39.890 ha
Populaţie:
Total – 3.487
Bărbaţi – 1.708
Femei – 1.779

Istoric
Prima mențiune documentară a
satului Tarcău apare într-un hrisov
din vremea lui Ștefan cel Mare
(1458) în care se menționau satele
care asigură veniturile curții
domnești de la Piatra Neamț și o
parte din acestea sunt donate
mănăstirii Bistrița.
Mai
târziu,
Alexandru
Lăpușneanu a dat o parte din moșia
Tarcău mănăstirii Pângărați pe care
a înființat-o, iar Alexandru Iliaș
(1620 - 1621) a completat dania cu
teritoriul până la Tărcuța.
Totuși, documentele vremii
vorbesc mai mult despre locuri și
ținuturi fără a face o referire
precisă despre sate.
Localitatea s-a bucurat de
interesul unor investitori încă de la
începuturile dezvoltării industriale:
În 1846 se fac primele măsurări
ale pădurii. În aceeași perioadă
apare o fabrică de praf de pușcă (în
timpul războiului de independență
se făcea contrabandă cu praf de
pușcă).

Întotdeauna simt o emoție aparte când mă întorc în
locul unde am copilărit fiindcă nicăieri nu este mai bine
ca acasă.
Localitatea natală, Tarcău, este cuprinsă în multe
proiecte și deține un patrimoniu cultural bogat printre
care se numără monumente de arhitectură, muzee,
schituri și mănăstiri. La unele dintre acestea accesul este
foarte facil.
În această comună se află Mănăstirea ”Sihăstria
Tarcăului” (sec. IX – XX), monument istoric de
arhitectură de interes național. Ansamblul aflat în satul
Schitul Tarcău cuprinde Biserica de lemn ,,Duminica
Tuturor Sfinților” (1828 - 1833) și monumentul ”Soldatul
Necunoscut”.
Statuia soldatului necunoscut este parte a
patrimoniului cultural al comunei mele natale. Acest
monument are o însemnătate istorică pentru toți locuitorii
comunei, fiind ridicat în cinstea localnicilor care și-au
pierdut viața pentru apărarea țării în al Doilea Război
Mondial. Aici se află un mormânt în care sunt osemintele
unui soldat neidentificat.
Tinerii din această comună au învățat de la bunici
și părinți că rugăciunea este respirația sufletului, adică nu
pot trăi fără Dumnezeu.
Credincioșii care vizitează Mănăstirea ”Sihăstria
Tarcăului” pot găsi aici o carte de folos duhovnicesc, un
sfat, o rugăciune pentru diferite nevoi și necazuri. La
slujbele din biserică pot asculta cuvinte de folos pentru
suflet, atât viețuitorii mănăstirii, locuitorii satelor din
vecinătate, dar și turiștii care au posibilitatea de a rămâne
câteva zile la arhondaricul mănăstirii. Duminica și în
sfintele sărbători, cei care participă la sfintele slujbe sunt
primiți cu ospitalitate și sunt invitați să servească masa la
trapeză. Totodată, în limita posibilităților, persoanele care
au nevoie de sprijin, sunt ajutate cu alimente și haine.
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În trecut au fost vremuri grele, majoritatea
localnicilor fiind nevoiți să participe la război, motiv
pentru care copiii nu beneficiau de condițiile de trai din
zilele noastre. Vestimentația lor era confecționată în
cadrul gospodăriei. De asemenea și obiectele utilizate la
amenajarea locuințelor erau confecționate tot de către
gospodari. Nici în prezent tradițiile nu au fost în totalitate
date uitării, gospodinele confecționând și acum broderii,
covoare etc. Tinerii din comună sunt încă atrași de
meșteșugurile vechi.
De altfel, gospodinele sunt adevărate maestre în
arta culinară. Cu prilejul fiecărei sărbători religioase, fie
Nașterea Domnului, fie Învierea Domnului, acestea
pregătesc diferite mâncăruri tradiționale. La Crăciun
preparatele din carne de porc sunt nelipsite, iar la Paște
cele din carne de miel. Nelipsite de pe masa de Paște a
fiecărui localnic sunt ouăle vopsite. Dacă în trecut nu se
accepta ca ouăle să aibă altă culoare decât cea roșie, în
zilele noastre ele sunt colorate în diverse culori (galben,
verde, albastru etc.)
Cu prilejul Anului Nou s-au păstrat vechi forme ale
ritualurilor precreștine care sunt practicate cu multă
dăruire și plăcere de către locuitorii de toate vârstele și nu
numai de cei tineri. Printre acestea pot fi amintite: Jianul,
Jocul ursului, Bujor, Jocul caprei etc.
Un alt punct de atracție pentru turiștii care ne
vizitează comuna îl constituie Muzeul Iulia Hălăucescu.
Aici pot fi admirate 120 de tablouri în acuarelă și ulei ale
artistei, 25 de piese de mobilier din atelierul de pictură al
acesteia și o expoziție de ceramică și unelte
meșteșugărești din zona comunei.
Natura acestor locuri își păstrează frumusețea de
odinioară de care pomenește cu atâta drag în romanul
Baltagul marele prozator Mihail Sadoveanu. Puritatea
aerului și lipsa unor curenți puternici sunt elemente
favorite pentru petrecerea unor clipe de neuitat pe aceste
meleaguri.
În comuna Tarcău Pensiunea Corola constituie
centrul turismului rural din aceste locuri. Condițiile
tentante pe care le oferă turiștilor sunt un îndemn la
întoarcerea la natură, lucru atât de dorit în ultima vreme.
Obiceiurile ancestrale precum păstoritul, cositul,
doborâtul și corhănitul arborilor, vânatul și pescuitul pot
reprezenta pentru mulți vizitatori ai localității noutăți care
îi determină să revină cu drag pe aceste meleaguri ori de
câte ori li se oferă prilejul.
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În anexa Cazaci și Gura Aței au
funcționat fierăstraie de apă. La
„Dohotărie” se fabrica dohot prin
arderea parțială a cojii de
mesteacăn. Transportul lemnului
pe apă (plute) este o preocupare
străveche a oamenilor locului. În
1892 a apărut o linie ferată pe
Tarcău pentru aplicații forestiere.
Satul Brateș a apărut în 1893,
iar în apropiere s-a construit în
1905 o pescărie (Porumbaru). În
1902 Goetz construiește cea mai
mare capacitate de prelucrare
primară a lemnului din zonă.
Personalități ale căror nume
este legat de localitate:
□ Gheorghe Verșescu, preot, autor
al unei monografii a localității
în 1941;
□ Constantin Turcan, inginer,
directorul exploatării de păduri
„Albina”;
□ Iulia Hălăucescu pictor și om de
cultură, Petronius Hălăucescu
om de cultură;
□ V. Alexandrescu – ofițer
Celebritate a fost atribuită
comunei și de Mihail Sadoveanu
care a localizat la Tarcău acțiunea
romanului Baltagul.

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
Valea Tarcăului nu este lipsită de legende, una
dintre ele fiind a haiducului Baltă. La Brateș, un sat al
comunei, traiește, încă, o bătrână care a fost soția unuia
dintre membrii bandei lui Baltă.
Botezul copiilor reprezintă una dintre cele mai
importante tradiții pe care locuitorii comunei le țin cu
sfințenie. La Tarcău se obișnuiește ca nașii de botez să se
aleagă fie din familie, fie să se moștenească. Primii care
vor fi solicitați să boteze copilul sunt dintre nașii de
cununie ai părinților.
A doua zi după botez are loc scoaterea din mir a
copilului. Apa din cădița în care se face prima băiță
trebuie să fie neîncepută și să conțină bani, flori, inel,
busuioc, Apă Sfințită, pene etc. Fiecare element
influențeză viitorul copilului.
La vârsta de un an se taie moțul care se păstrează
ca amintire.
În comună există o școală primară și una
gimnazială, precum și o bibliotecă de unde sătenii, mai
ales elevii, își pot procura cărți.
Dacă, din nefericire, potențialul turistic nu este
încă exploatat corespunzător, nu același lucru se poate
spune despre cel industial, cea mai mare comună din
judeţ fiind pe cale să devină un centru reprezentativ
pentru producerea energiei electrice din surse nepoluante.
Două companii, una cu capital străin și alta românească,
au în plan să realizeze în zonă un parc eolian, dar și o
serie de minihidrocentrale pe cursul râului Tarcău.
Eu provin dintr-o familie numeroasă alături de care
m-am implicat în multe activități care au condus la
creșterea valorii satului meu natal la nivel județean, dar și
național și internațional. Am realizat, alături de alte fete
și femei din sat, diverse broderii și am participat alături
de Ansamblul Florile Tarcăului, din care fac parte, la
multe evenimente care au adus în comună multe trofee și
diplome. Îmi place foarte mult să colecționez tablouri
vechi și monede. Cel mai vechi tablou pe care îl am este
Peisaj cu lac care este pictat în ulei pe pânză. Îl țin în
biblioteca mea de acasă și înveselește atmosfera. Nu cred
că ar trebui să fie expus într-un muzeu, deoarece nu are
foarte mare valoare.
Sunt pasionată de artă, lucru care mă face să fiu
mândră că în comuna natală există acel muzeu de care am
amintit. Îmi doresc să am posibilitatea să ajut la
promovarea acestuia nu numai în țară, ci și în străinătate.
Pentru mine, Tarcău este locul în care mă simt de fiecare
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dată protejată, deoarece aici m-am născut și am crescut,
aici mă așteaptă cu brațele deschise familia și prietenii.
Îmi prețuiesc foarte mult comuna natală și îmi doresc din
tot sufletul ca oamenii de aici să aibă parte numai de
lucruri bune. Sunt nevoită să plec din satul meu pentru ami crea un viitor profesional, dar sunt sigură că mă voi
întoarce, deoarece aici vreau să-mi desfășor activitatea și
să-mi întemeiez propria familie. Visul meu este să devin
medic, să construiesc un cabinet medical în centrul
satului în care am copilărit pentru a-mi putea trata
consătenii. Alături de alți tineri din generația mea îmi
doresc să contribui la dezvoltarea comunei noastre .
Chiar dacă mulți tineri au părăsit meleagurile
natale datorită lipsei locurilor de muncă, majoritatea au
revenit , mai devreme sau mai târziu, pe meleagurile
copilăriei pentru că nicăieri nu e mai bine ca acasă.
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Satul meu se numește Brateș, comuna Tarcău,
județul Neamț.
Sunt mândră că provin din acest loc de munte, retras
de agitația de la oraș, unde poți simți cu adevărat aerul
proaspăt și curat, poți auzi cântatul cocoșilor, măcănitul
rațelor, mugetul vacilor, glasurile pădurii amestecate cu
susurul apelor. De jur împrejur priveliștea te face să-ți
simți altfel dimensiunea de om într-un spațiu de basm.
Împrejurul casei mele părintești este doar pădurea,
iar în față, departe, se ondulează culmile. Natura mă
liniștește după agitația, greu suportabilă, uneori, de la oraș.
Peisajul este îmbietor, deși pare comun și banalizat pentru
oamenii care sunt obișnuiți cu el. Venind în oraș, unde îmi
petrec aproape toată săptămâna în campusul liceului, mi se
pare, de fiecare dată, că locul e diferit. Sunt schimbări
produse de oameni, de anotimpuri, de intemperii, de
intensitatea luminii. Există o poieniță magică, locul meu
preferat, care mă inspiră și unde redobândesc energia. Sunt
legată de aceste locuri și prin bunicii mei, care-și duc viața
tihnit, într-o casă refăcută, în spațiul în care au trăit cândva
și străbunicii. Legătura afectivă mă face să simt că nu aș
schimba această zonă cu nici o alta din lume. Încep să mă
gândesc la faptul că toate valorile merită conservate și
menținute în spiritul lor.
Se consideră că denumirea satului este de origine
maghiară. Baratoș înseamnă loc în care trăiesc barații,
călugării catolici de tip franciscan. Dealtfel, originea
primară a termenului este din slavonă, unde brat
înseamnă frate, apelativ pe care-l folosesc în mod
obișnuit călugării, între ei. Este de presupus că înainte de
constituirea cătunului a existat un așezământ monahal.
Satul Brateș se întinde astăzi între Gura Martinului
și Gura Aței, sector mai larg al văii Tarcăului, cu aspect
de bazinet intramontan. Situat la o altitudine de 540 – 550
m, gospodăriile se înșiruie pe terasele 5 – 7 și 8 – 12 m
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ale Tarcăului. Localitatea are în intravilanul propriu-zis
130,34 ha, unele zone cu lotizări care au diferite
funcțiuni. Este consemnat ca așezare sub acest nume din
anul 1871, când aparținea administrativ de comuna
Pîngărați. În ceea ce privește istoricul demografic, există
puține repere statistice precise. Dezvoltarea exploatărilor
forestiere din zonă a dus la extinderea rapidă a
intravilanului, odată cu stabilirea aici a sediului Societății
Coetz, a construcției căii ferate înguste, cu gară și
telefonie, a edificării de case pentru salariați, precum și a
pavilioanelor administrative, inclusiv a beciului, construit
în 1909. Sediul societății amintite, deși abandonat, a
devenit o curiozitate a locului.
Peisajul a fost în mod evident ofertant prin
potențialul turistic. A fost construit complexul turistic
Linia Verde care, momentan, e scos din circuit, deoarece
satul Brateș nu dispune încă de un sistem de alimentare
cu apă și de o rețea de canalizare a apelor uzate.
În anul 2010 s-a demarat un important proiect
privind amplasarea în Brateș a unui ”Complex Schiabil”,
dar care nu a primit încă aviz pentru finanțare. Proiectul
rămâne un obiectiv al Consiliului Local al comunei,
menit să facă din acest sat o locație turistică de odihnă și
recreere de prim rang. În comună există încă fabrica de
cherestea ”Albina”, care, după al doilea război mondial a
intrat în refacere și a fost funcțională în regim
cooperatist. În anul 1994 fabrica a fost reorganizată ca
societate comercială, iar denumirea actuală este S.C.
Forestar S.A. Tarcău. Astăzi este unul dintre liderii
naționali în industria de exploatare și prelucrare a
lemnului, producând: cherestea de rășinoase, dulapi,
rigle, grinzi simple și profilate, stâlpi, calote, lambriu,
dușumea, semifabricate și lemn pentru celuloză.
Producția anuală de cherestea este de 150.000 m3.
Aspectul are două fațete. Pe de o parte e pozitiv faptul că
se asigură astfel o forță economică pentru întreaga zonă,
dar, pe de altă parte, sunt necesare programe și proiecte
care să reglementeze activitatea astfel încât să se stopeze
excesul exploatării bogățiilor naturale și poluarea.
Ca și în cazul altor așezări montane, potențialul
economic al comunei Tarcău este dat și de faptul că
există o mare suprafață a pășunilor și fânețelor, ceea ce
determină ca activitate principală zootehnia. De altfel,
acest aspect este emblematic, grație faptului că scriitorul
Mihail Sadoveanu a situat memorabilul personaj
Nechifor Lipan în acest loc. După 1989, câțiva
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întreprinzători particulari au reușit să pună pe picioare
adevărate microferme pentru creșterea oilor și bovinelor.
Este interesant și experimentul unui om de munte curajos,
care și-a propus să aducă aici și practica de creștere a
bivolilor (bubaline), transportați aici din zona Făgărașului
și a Sibiului. Toate aceste munci legate de animale sunt
importante și în plan cultural, întrucât rămân vii datini și
obiceiuri specifice. Se știe că anul pastoral începe
primăvara, după 10 mai și se încheie toamna, în luna
octombrie. Mai întâi oile sunt pregătite pentru urcarea la
munte, când se despart de miei, se însemnează, pentru
recunoaștere (fie cu tradiționalul ciucure de lână colorată,
fie prin ștanțare în ureche) și apoi se tund. Înțărcarea
mieilor se face de obicei în săptămâna înălțării, iar
despărțirea de oi se numește și ”plânsul mieilor”.
Practicile săvârșite cu acest prilej constituie un adevărat
spectacol de spiritualitate românescă, ce poate fi
valorificat publicistic, publicitar și chiar cinematografic.
Stupăritul a fost dintotdeauna îndeletnicire
tradițională și sursă de trai pentru tărcăoani. Albinăritul
are ca suport flora meliferă din fânețile și pajiștile
limitrofe satelor sau din zonele de mai mare altitudine din
bazinul Tarcăului, zonele Cazaci, Brateș, Ața, Schitul
Tarcău, Poiana Hansului sau Ardeluța.
Fără îndoială că pescuitul face parte din existența
populației pe aceste meleaguri. Fauna piscicolă e încă
bogată în apele Tarcăului și ai afluenților săi mai mari:
Ața, Brateșul, Bolovănișul și Tărcuța. În condițiile
naturale din trecut se deosebeau două zone piscicole:
zona păstrăvului de la izvoare și până la gura Aței și zona
lipanului, de la Ața, până la confluența cu Bistrița.
Deși copăleșiți de faima megieșilor Ceahlăul și
Hășmașul cu celebrele Chei ale Bicazului, Munții
Tarcăului își au și ei ineditul lor tăcut și ascuns, nu numai
la nivelul văilor, dar și a celor trei culmi: Muntele Lung,
Măgura și Herman – Goșman. Așadar, comuna Tarcău
oferă condiții pentru drumeții montane. Potențialul
turistic este o oportunitate economică încă nevalorificată
inteligent. Sunt marcate deja două trasee turistice:
rezervația peisagistică Goșman – satul Brateș – Valea
Pașcului – Vârful Morgoci – Vârful Herman – Gura
Tarcăului. Celălalt traseu este: sat Brateș – Valea
Brateșului - Muntele Lung – Vârful Preluci – Vârful
Cichieș – Smida Floarei – Măgura – Piciorul Runcului –
Gura Tarcăului. Se pare că pe acest traseu își avea târla
Nechifor Lipan.
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În comună există Muzeul de Artă ”Iulia
Hălăucescu”. Cunoscuta pictoriță s-a născut la 31 martie
1924 în această comună, în sânul unei familii cu vechi
tradiții preoțești. Tatăl, parohul Gheorghe Verșescu, ai
cărui înaintași au îmbrățișat preoția încă din secolul al
XVIII-lea, s-a distins ca teolog și ca intelectual de marcă.
Una dintre expozițiile de pictură memorabile ale Iuliei a
fost cea din anul 2001, la Palatul Parlamentului,
conținând o bogată colecție de acuarelă. Distinsa artistă sa stins din viață la 18 decembrie 2007. Dovada valorii și
a prețuirii o reprezintă seria de albume consacrate operei
sale îngrijite de Grigore Ilisei și Lucian Strochi.
Spiritualitatea așezării e vie prin lăcașurile de cult
cunoscute de iubitorii de drumeții: Biserica ”Înălțarea
Domnului” din Brateș, Mânăstirea ”Sihăstria Tarcăului”,
Schitul ”Sf. Ilie Tezviteanul”, Mânăstirea ”Sf. Cuv.
Daniil Sihastrul”.
În comună există și un monument istoric închinat
eroilor din zonă, morți în perioada comunistă și în al
doilea război mondial. Acest monument a fost închinat de
doamna Chiriachița Turcan.
Eroii comunei sunt: Alexandrescu Titi, Antonoae
Neculai, Butunoi Constantin, Doarbeș Toader, Grosu
Constantin, Ioșcu Neculai, Cojoc Gheorghe (zis
Butucaru), Nechita Octav, Pașcu Mihai, Stanciu Titi,
Tulan Andrei, Țuțuianu Gheorghe, Vasile Chindea,
Anghel Gheorghe, Bocancea Neculai, Cojocaru Dumitru,
Enache Ion, Grasu Gheorghe, Libița Ion, Maior Dumitru,
Ocneanu Ion, Popescu Ion, Surdu Vasile, Tuluca
Gheorghe, Zaharia Ion, Chindea Mihai, Antonoaie Ion,
Butunoi Ion, Crețu Ion, Grasu Ermil, Grigoraș Gheorghe,
Lațcu Ion, Nazaret Ioan, Pascu Noica, Pascu Alexandru,
Știrbu Neculai, Țupu Neculai, Chindea Alexandru,
Mironaș Vasile.
Chiar și această scurtă prezentare a Tarcăului este
prin ea însăși o pledoarie în favoarea implementării de
proiecte frumoase și originale, care să ducă mai departe
viața satului de munte. Dacă aș pleca definitiv de pe
aceste meleaguri, nu m-am întrebat. Devin însă, din ce în
ce mai conștientă de valoarea lui. Mă gândesc la o carieră
antreprenorială de succes, după ce, prin calificare la școli
din mediul urban, mă pot întoarce să reconstruiesc casa
străbunicilor, a bunicilor din satul meu natal. Desigur,
pentru a locui aici, îmbinând standarde moderne cu
specificul geografic și tradițional, propriul suflet mă va
ghida în alegerile mele.
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Numele nostru este: Vlad Teodora-Maria si
Bârgăoanu Maria - Diana. Tarcău este situată în partea de
S-E a judeţului Neamț , la distanţă de 21 km faţă de
municipiul Piatra-Neamţ şi 5 km de oraşul Bicaz.
Teritoriul comunei ocupă o suprafaţă de 398,90 km2,
fiind cea mai mare unitate administrativă a judeţului
Neamţ. Satele componente ale comunei sunt: Straja,
Tarcău, Cazaci, Brateş, Schitul Tarcău şi Ardeluţa.
Tarcăul este o aşezare atestată documentar încă din
secoulul XV şi este omonimă munţilor, dar şi râului de-a
lungul căruia se extinde. Tarcăul este străbătut și de râul
Bistriţa. Valea Bistriţei a reprezentat în spaţiul carpatic o
adevărată vatră de ţară, unde s-au întemeiat, pe rând,
comunităţi umane, sate şi comune. La începutul sec. XX
Tarcăul încă nu era o comunitate de sine stătătoare. Data
de la care Tarcăul devine comună, este 7 iulie 1908. În
prezent, structura Tarcăului este aceeaşi, datele istorice
fiind păstrate cu sfinţenie. Comuna Tarcău, participă şi ea
la politica de ocrotire şi conservarea naturii, prin cele
doua arii protejate Rezervaţia Forestieră „Goşman” şi
Rezervaţia Faunistică „Brateş”. Specialiştii Ocolului
Silvic Brateş implicaţi în administrarea rezervaţiilor, fac
o evaluare a stării de conservare a biodiversităţii şi
habitatelor, dar şi a facilităţilor care pot înscrie zona în
circuitul valorilor turistice şi educaţionale.
Primăria are o importanţă deosebită în dezvoltarea
comunei Tarcău. Ca urmare a iniţiativei primăriei, fiecare
gospodărie are în dotare pubele pentru colectarea
deşeurilor în schimbul unei taxe, deşeurile fiind ridicate
săptămânal de firme de profil. Din punct de vedere al
ecologizării putem afirma faptul ca Tarcăul este o
comună bine pusă la punct.
Pe de altă parte, Tarcăul are un patrimoniu bogat
obiceiuri și tradiţii, acestea fiind respectate şi în zilele
noastre. Tradiţiile locale au fost consemnate pentru prima
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dată de către preotul G.H. Verşescu în cunoscuta sa
monografie. Ca părinte spiritual al enoriaşilor săi, el a
cunoscut până la detaliu aceste datini, obiceiuri şi
ritualuri pe care le-a descris cu multă măestrie de limbaj,
dovedindu-se un adevărat magician al slovei. Printre
principalele obiceiuri din comuna Tarcău se numără:
naşterea, cununia, înmormântarea, Crăciunul, Anul Nou,
Paştele, cultul morţilor, desfăcutul cununiei, mana
vacilor, legatul ploilor. Unul dintre ele este Crăciunul. În
ajunul acestuia preotul şi cu dascălii, umblă cu icoana
naşterii Domnului Isus Hristos din casă în casă începând
de la Cazaci şi până în Măciucaşi, de pe la ora 4
dimineaţa până la 8 - 9 seara. În tot satul este bucurie şi
voie bună cu care oamenii întâmpină sărbătorile
Crăciunului. În noaptea de Crăciun, copiii umblă cu
colindul, iar ziua vin cu Steaua, iar cei mai mari cu Irozii.
Spre Anul Nou tot satul e în fierbere. Flăcăii pregătesc
roata cea mare. Ei scot de la păstrare uniforme ofiţereşti,
chipie, săbii. Împodobesc o capră, tocmesc un taraf de
lăutari şi toată noaptea umblă din casă în casă. Dimineaţa
de Anul Nou copiii umblă cu semănatul din casă în casă
pentru a aduce belşugul și voia bună în noul an.
Nici Sărbătorile Pascale nu sunt lipsite de veselie şi
voie bună. Pregătirile pentru Paşti sunt mai mari, tot aşa
după cum şi slujbele religioase ale acestor sărbători sunt
mai deosebite. În noaptea Învierii credincioşii încep a
veni de cu seara deşi slujba începe la ora 12. Stau afară,
fac foc, se încălzesc şi la ora 12 preotul iese cu Învierea
în faţa tuturor credincioşilor din parohie. Obiceiurile și
tradiţiile din comună sunt bine păstrate şi transmise din
generaţie în generaţie. Pe lângă obiceiuri şi tradiţii sunt
prezente şi diferite meşteşuguri. Printre acestea amintim
dulgheritul, dogăritul, drăniţăritul şi cioplitul în piatră.
Bazate pe îndemănare, talent şi imaginaţie, de multe ori
unele meşteşuguri au ajuns să fie ridicate la rangul de artă
iar meşterii să rămână în memoria contemportanilor şi a
urmaşilor lor. În domeniul construcţiei de case cei mai
cunoscuţi în Tarcău au fost Costică Nazaret, Petruţ
Măciucă şi Jănel Luca. Aşadar meşteşugurile diverse, atât
de preţuite altădată au ajuns printr-o evoluţie firească să
se stingă treptat până la dispariţie totală.
Printre frumuseţile comunei Tarcău putem găsi şi
Monumentul Eroilor amplasat chiar în centrul comunei.
Acesta s-a ridicat în anul 1919, sub preşedinţia doamnei
Chiriachiţa Țurcan. Acest monument s-a ridicat sub
glorioasa domnie a regelui Ferdinand şi a reginei Maria,
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mama răniţilor şi orfanilor. Pe acest monument au fost
inscripţionaţi cei care şi-au dăruit viața pentru pământul
românesc. Dintre ei îi amintim pe: Ţuţuianu Vasile,
Tărniceru Ioan, Ciubotaru Andrei, Gârbuleţ Florea și
Cinstitu V. Ioan luptători pe frontul primului Război
Mondial. În perioada comunistă, monumentul din Tarcău
nu a fost completat cu numele eroilor căzuţi în al Doilea
Război Mondial pe frumtul de est. Abia în anul 1992 s-a
revenit asupra acestei nedreptaţi prin adăugarea unei plăci
care aduce spre memoria urmaşilor numele lor:
Alexandrescu Titi, Zaharia Ion, Chindea Alexandru,
Ştirbu Neculai și Bocancea Neculai. Monumentul este
modest dar plin de semnificaţie. Este înalt de 2 m şi pe el
este fixată o lucrare plastică în formă de inscripţie:
„Glorie eternă celor căzuţi pentru apărarea patriei în lupta
cu duşmanul pe muntele Cipchieş” .
Pe lângă acest monument, o altă atracţie turistică
este muzeul de artă Iulia Hălăucescu. Acesta este denumit
după numele pictoriţei Iulia Hălăucescu. Aceasta s-a
născut la 31 martie 1924, în comuna Tarcău jud Neamţ,
într-o familie cu vechi tradiţii preoteşti, fiind fiica
preotului Gheorghe Verşescu. Iulia era mezina între cei 4
copii ai preotului Verşescu şi nu avea decât 3 ani când
familia s-a mutat la Piatra Neamţ, încât despre şederea la
Tarcău ştia doar din spusele părinţilor şi ale fraţilor mai
mari, care crescuseră acolo. Mama îi vorbise adesea
despre casa în care se născuse, despre livada cu meri şi
despre sătenii cu care mai păstrase legătura peste ani.
Iulia va relua târziu legăturile cu lumea satului Tarcău.
Viitoarea „doamnă a acuarelei româneşti” a crescut la
Piatra Neamţ deoarece aici a mers la grădiniţă, apoi a
învăţat la şcoala primară de fete şi în cele din urmă la
liceul de fete, azi, Colegiul Naţional Calistat Hogaş. La
vârsta adolescenţei când era elevă la liceul de fete i s-au
definit adevăratele pasiuni pentru desen. Iulia Hălăucescu
a devenit fiica spirituală a munţilor, a apelor şi a cerului,
din acest minunat ţinut moldav. În anul 2003 la Bicaz s-a
deschis expoziţia permanentă Iulia Hălăucescu,
constituită din importante lucrări realizate în anii de
tinereţe ai artistei. Iulia a trăit toată viaţa cu dorinţa de a
intra în casa în care se născuse şi de a se închina în
biserica în care slujise tătăl său. Într-o zi, ajunsă la casa
parohială din Tarcău a fost extrem de bine primită şi apoi
a fost condusă chiar de părintele paroh Pintilie la biserică.
Pentru că atunci biserica era în renovare, părintele Pintilie
a invitat-o pe Iulia să participe la sfinţire când se vor

269

Comuna Tarcău
termina lucrările. Ea a luat parte la această ceremonie iar
când se pregătea să plece s-a apropiat de ea o persoană
necunoscută ei, domnişoara Elena Dumitraşcu, aceea care
a devenit o foarte bună prietenă a familie Hălăucescu. Dra Dumitraşcu a venit apoi cu o propunere întreband-o pe
Iulia daca ar fi de acord să facă în satul său natal un
muzeu de artă lăsând comunei unele dintre lucrările sale.
Ea a acceptat din dorinţa de a avea o instituţie de valoare
în comuna ei natală şi era conştientă de rolul imens pe
care îl va putea juca un muzeu de artă într-o zonă turistică
precum este Tarcăul. Amenajarea locului a durat aproape
un an, timp în care s-au făcut lucrări de consolidare a
cladirii şi s-au depus eforturi pentru a se asigura
condiţiile impuse de cerinţele moderne de funcţionare a
unui muzeu de artă. Clădirea era bine renovată, salile
mochetate şi iluminate, astfel încat se putea trece la
aranjarea muzeului. Tocmai când era mai necesară
implicarea directă a Iuliei din cauza stării ei de sănătate a
trebuit să se interneze în spital. Înainte de ziua
inaugurării, ieşită din spital, Iulia a recunoscut că totul
era aranjat aşa cum era mai bine şi cum şi-a dorit.
Muzeul de artă Iulia Hălăucescu funcţionează deci
începând cu data de 16 noiembrie 2003 şi până în
prezent. Iulia Hălăucescu a fost şi este un bun exemplu
atât pentru comuna Tarcău cât şi pentru judeţul Neamţ
prin dorinţa de a înfrumuseţa comuna. Pe lângă Iulia
Hălăucescu prin comuna Tarcău au fost sau au trecut
numeroase personalităţi cum ar fi : Mihail Sadoveanu,
care după această vizită a făcut comuna Tarcău cunoscută
prin romanul de succes „Baltagul”, regele Carol I, Elena
Iacob care a jucat rolul Smărăndiţei în filmul „ Amintiri
din copilărie” și alţi câţiva tărcăoani care au jucat în
filmul „ Ţapinarii”.
Toate personalităţile care au fost menţionate mai
sus au dezvoltat sentimente pentru aceasă comună,
printre care şi noi, elevele liceului Carol I din Bicaz. Noi
suntem două fete simple, care provenim din familii
modeste trăite şi născute în Tarcău.
Eu, Vlad Teodora-Maria, provin dintr-o familie
destul de numeroasă. Părinţii mei sunt şi ei oameni
simpli. Tatăl meu, este nepotul lui Vasile Vlad, care a
fost veteran de război. Acesta a luptat în Al Doilea
Război Mondial şi datorită acestui lucru a suferit răni
grave, fiind accidentat de un tanc și necesitând operaţie.
În urma acesteia, i s-a pus o placă de argint la umăr. El
provenea din comuna Ceahlău şi în semn de recunoştiinţă
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pentru contribuţiile aduse ţării, acesta a fost decorat cu
Ordinul „Crucea de Fier”. Mama mea, provine însă dintro familie care a venit în Tarcău de la Târgu Neamţ şi este
la fel o femeie simplă. Toţi membrii familiei mele iubesc
comuna Tarcău deoarece este locul unde s-au născut şi au
crescut .
Voi avea mereu o legătură specială cu satul meu
natal şi cu locuitorii acestuia, care sunt nişte oameni
asemenea locului,frumoşi şi călduroşi. Sunt sigură că
indiferent de locul în care viaţa mă va duce , voi găsi
mereu drumul spre casa mea ,spre satul meu natal şi nu
voi uita niciodată de unde am plecat. Pentru că ar fi
ruşinos din partea mea să uit un loc atât de frumos şi de
liniştit. Tot ceea ce mă înconjoară acum mă face să mă
simt mândră de de faptul că m-am născut şi am crescut
aici. Am avut ocazia să văd privelişti minunate, creaţii
minunate ale naturii, locuri din care nu aş mai fi vrut să
plec şi toate aici, în draga mea comuna,Tarcău.
Chiar dacă planurile mele de viitor poate nu includ
comuna mea natală, mă voi întoarce mereu în sat, la ceea
ce voi lăsa în urmă. Aștern pe hârtie aceste gânduri cu
mândrie şi cu sinceritate deoarece sunt mândră şi voi fi
mereu că sunt tărcăuancă. Am crescut cu aceste
sentimente deoarece atât bunicii, cât şi părinţii m-au
învăţat să fiu recunoscătoare locului în care m-am născut
pentru că m-a învăţat ce înseamnă frumuseţea naturii.
Nu voi uita niciodată sentimentul pe care îl am
dimineaţa când ies în curte şi privesc spre pădurile dese
ce-mi înconjoară satul sau spre râul ce-l străbate liniştit.
Sunt imagini pe care le voi păstra mereu în amintirea
mea. Și mă simt încă o dată mândră că am copilărit aici,
la poalele munţilor pe care-i asemănam în copilărie cu
nişte uriaşi care ne veghează neîncetat. Cu toate acestea,
cred că satul meu nu este apreciat la adevărata lui
valoare. Nu este de ajuns doar să iubim acest sat, ci să
fim conştienţi de faptul că schimbarea dacă nu pleacă de
la noi, nu va pleca de la nimeni. De aceea, tânăra
generaţie poate face ceva în aceasta privinţă.
Cu părere de rău recunosc că tinerii nu se implică
şi privesc cu superficialitate acest lucru.
În ceea ce mă priveşte, sper ca toţi tinerii să simtă
ce simt eu pentru comuna Tarcău şi indiferent de cum i-ar
purta viaţa să nu uite drumul pe care au făcut primii paşi
şi să-l străbată ori de câte ori au ocazia , înapoi spre casă,
înapoi spre sat.
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La fel şi eu, Bârgăoanu Maria-Diana, locuiesc tot
în această minunată comună,Tarcău. Provin dintr-o
familie simplă şi mă bucur nespus că am avut ocazia să
cresc aici. Am crescut sănătos deoarece nimic nu se
compară cu aerul de munte. După părerea mea, Tarcăul
are un farmec aparte. Miroase a natură şi a prospețime.
Sentimente minunate mă învăluie ori de câte ori privesc
minunatele peisaje. Comuna mea este minunată în orice
anotimp şi impresionează ochiul cu bogățiile sale. Cu
siguranță vreau să mă întorc în sat deoarece nu vreau să
dau uitării locul în care am făcut primii paşi spre
maturitate. Sunt conştientă că stă în puterile noastre, a
tinerii generații să schimbăm ceva în această comună.
Împreună am putea să transformăm această comună în
ceva mai mult decât o aşezare frumoasă. Când mă
gândesc la comuna mea, îmi trec prin fața ochilor
minunații ani ai copilăriei. Nu voi uita niciodată imaginea
bunicilor mei stând în grădinuța cu flori, fericiți și
liniştiți. Ori de câte ori îmi aduc aminte acest lucru mă
reiau sentimentele de bucurie care le aveam când păşeam
în universul multicolor şi frumos parfumat. Nevrând să
exagerez, recunosc că Tarcăul este un ținut magic şi nu ar
fi putut exista un loc mai bun în care eu să cresc şi să mă
bucur de minunata natură . Vreau să cred că tinerii au
dezvoltat aceleaşi sentimente şi-mi doresc să se întoarcă
mereu în micul ținut înconjurat de munți, cu păduri dese
şi misterioase.
Trecutul Neamţului nostru nu trebuie uitat şi
părăsit. Virtuţile înaintaşilor să strălucească în memoria
noastră şi a urmaşilor, ca un îndemn puternic la fapte
măreţe şi înalţătoare, de suflet.
„Susţinătorii bisericii şi ai şcolii, întemeietorii
instituţiilor de mare interes obştesc să fie cunoscuţi de
voi, memoria lor să fie cinsitită si pildă urmată. Alături
de cărţile religioase, această monografie să stea pe mesele
voastre, ca o mărire dreaptă a vredniciei tărcăoanilor din
trecut şi ca o dovadă a dragostei voastre de pământul
strămoşesc frământat cu sângele străbunilor” (citat din
monografia preotului Verșescu.
Tarcăul reprezintă un ansamblu al valorilor,
obiceiurilor şi tradiţiilor, inconfundabil de sacră și
frumoasă, fiind o comună bine dezvoltată care nu iese din
inimile celor care au crescut aici.
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TAȘCA
Prof. George Lazăr
Pleşca Teodora Maria
Boatcă Vasile Dragoș
Comuna Taşca
Sate comp: Taşca, Hamzoaia,
Neagra, Ticoş-Floarea
Suprafaţă: 9.563 ha
Populaţie: Total - 2.682
Bărbaţi - 1.328
Femei - 1.354

Istoric
Prima atestare documentară din
localitate se referă la satul Chisirig
(Neagra) în anul 1611 în care se
menționează că aparține mănăstirii
Bistrița.
Comuna s-a format în anul
1931 desprinzându-se din comuna
Bicaz și s-a menținut în această
formă până în prezent.
Personalități a căror nume este
legat de localitate:
● Amăriuței Ioan, specialist în
științe spațiale. A făcut o lungă
carieră profesională la NASSA
unde lucrează și în prezent;
● Zaiț Dumitru, profesor
universitar la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Iași
● Mitru Ioan, locotenent, erou
căzut în cel de-al doilea război
mondial;
● Timaru Toader, a înfipt steagul
României pe reduta Grivița în
Războiul de Independență.

Numele nostru este Pleşca Teodora Maria şi
Boatcă Vasile Dragoş. Comuna noastră se numeşte
Taşca. Acest colţ din vechea Moldovă prezintă una
dintre cele mai splendide şi minunate opere ale
naturii: pe de-o parte, spre nord, pe valea pârâului
Neagra se ridică unul din cele mai mari povârnişuri
ale Ceahlăului, pe unde urcuşul este mai anevoios,
iar pe de altă parte, mergând pe cursul superior al
râului Bicaz ajungem la renumitele Chei.
Trecutul frământat al poporului nostru a lăsat
numeroase urme descoperite sau încă nedescoperite
pe teritoriul comunei Taşca. Cercetările arheologice
au descoperit pe terasa de la confluenţa râurilor
Bicaz cu Bistriţa urme de viaţă din epoca de piatră.
Comuna Taşca formată din satele Taşca, Secu,
Hamzoaia, Ticoş-Floarea şi Neagra a fost până în
1931 sub conducerea comunei Bicaz (acum oraşul
Bicaz). Atestarea documentară a comunei Taşca nu
este foarte bine cunoscută. În schimb satul Neagra
(Chisirig) a fost la început un cătun menţionat pentru
prima dată într-un hrisov din 12 august 1611 ce
aparţinea satului Bicaz format pe moşia mănăstirii
Bistriţa - Bisericani. O parte din locuitorii comunei
sunt băştinaşi, urmaşi ai vânătorilor, păstorilor de oi,
muncitorilor la pădure şi plutaşilor pe râul Bicaz
care aveau locuinţele răsfirate în poienile din munţi,
(Găină, Grama, Budacă, Macovei, Tătaru, Kirilă,
Matei, Sandu, Iosifescu, Scutaru, Saon, Cotor,
Ciubotaru, Dascfălău, Apreutesei, Mucenicu,
Apreotului, Ţăpuc, Socianu, Paleu); o altă parte sunt
urmaşii dornicilor de libertate ce s-au refugiat în
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anul 1700 când li s-a impus în Ardeal reforma
religioasă. Pe aici au trecut chiar şi maghiarii
probabil în căutare de păşuni mai bune. Ca dovadă
avem o serie de nume de familie ca: Ţepeş, Voaideş,
Zaiţ, Răcaru, Bejan, Dandu. O a treia parte a
populaţiei comunei este formată din strămutaţii de
pe valea Bistriţei pentru a elibera terenul necesar
construirii Lacului de Acumulare “Izvorul Muntelui”
în anul 1958. Aceștia purtau numele: Butunoi, Roşu,
Berea, Epure, Andonescu, Băiceanu, Rădăvoi. Azi
nu se mai deosebesc unii de alţii pentru că sunt
deschişi la fire, buni, ospitalieri, cu frică de
Dumnezeu, şi poate codrii nesfârşiţi, muntele sacru
Ceahlău, susurul numeroaselor izvoare îi predispun
la buna dispoziţie, îi fac comunicativi.
Originea denumirii satului de reşedinţă, Taşca,
se pare că provine de la cuvântul “taşcă” însemnând
un obiect din piele sau material textil purtat la şold
în care se purta mâncarea sau documente personale.
În zona aceasta denumirea de Taşca se dădea la o
geantă din piele cu diferite ornamente purtată la şold
de lucrătorii forestieri. Acest obicei s-a pierdut cu
timpul, puţini mai sunt aceia care poartă astfel de
genţi (ciobanii de la stână şi păstorii vitelor).
Acestea se păstrează astăzi ca moştenire în lada de
zestre sau în camera de curat. La noi în comună cât
şi în unele părţi ale Moldovei ”taşca” este ţesută din
material textil (in, cânepă) sau lână de oaie şi păr de
capră frumos învâstrată. În trecut aceasta era purtată
tot la şold mai ales de şcolari în loc de ghiozdane,
dar şi acest obicei s-a pierdut. Doar unele bătrâne
mai poartă această ”taşcă”, numită în unele părţi
”traistă”.
Denumirea satului Hamzoaia provine de la
vijeliosul pârâu Hamzoaia care de multe ori
părăseşte albia aducând din amonte pietre mari şi
rădăcini de arbori.
Satul Taşca este străbătut printr-o albie adâncă
de pârâul Taşca şi tot la fel în perioada ploioasă vine
vijelios făcând mari pagube. De altfel, în această
zonă terenul este instabil producându-se des
alunecări.
274

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
În anul 1864 la porunca domnitorului A. I.
Cuza au avut loc şi pe teritoriul comunei Taşca
împroprietăriri ale ţăranilor din domeniul
mănăstiresc pe partea stângă şi dreaptă a râului
Bicaz care se învecinează la nord cu proprietatea
Prinţului Sturza (așa cum arată arhivele comunei
Taşca).
La marele Război de Independenţă din1877 au
participat mai mulţi militari din care menționăm pe
viteazul Toader Timar care a ridicat drapelul
României pe redută la Plevna. Pentru acest merit
regele Carol I l-a decorat cu medalia de argint
“Marele Viteaz”.(documentul original se păstrează
în Biserica Neagră).
În timpul primul război mondial (1914 - 1918),
un număr mare de tineri s-au înrolat în război, dar
nu s-au mai întors niciodată la casa părintească.
În anul 1931, a avut loc separarea comunei
Taşca de Bicaz, comunei Taşca fiindu-i arondate
satele Taşca, Secu, Hamzoaia, Ticoş-Floarea şi
Neagra cu organizare proprie. Până în 1947 cca. 400
familii care, alcătuiau comuna Taşca, deţineau o
suprafaţă de cca. 700 ha fâneţe, 60 ha terenuri
arabile şi cc 600 ha teren neproductiv. Terenurile şi
pădurile cele mai bune cuprindeau în total o
suprafaţă de 4000 - 5000 ha care aparţineau
Administraţiei Domeniului Coroanei. Din această
cauză un număr de 98 de familii erau lipsite total de
pământ, iar peste 50% din numărul total de familii
deţineau o suprafaţă relativ mică, de aproximativ 1 2 ha. Fiind o zonă bogată în păduri, fâneţe şi vânat,
locuitorii s-au îndeletnicit încă din timpuri străvechi
cu munca la pământul pe care îl aveau împrejurul
caselor, pe moşiile Prinţului Sturza, moşiile
mânăstirilor Bisericani - Bistriţa şi ale Domeniului
Coroanei, făcând fân pentru creşterea animalelor,
alţii îndeletnicindu-se cu munca la pădure, plutăritul
pe râul Bicaz şi vânatul.
Plutaşii în grupuri de 2 - 3 sau mai mulţi
doborau arbori, îi curăţau de crengi şi coajă, îi legau
plute la malul apei Bicaz – la Tărniceru şi Cheiţă
apoi, trecând în frunte la cârmă, le dădea drumul la
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apă şi mânaţi de valurile repezi ale Bicazului
coborau până la Bicaz, Piatra Neamţ sau Cozmeşti,
cale pe care înapoi o făceau pe jos, cu modeste (dar
grele) unelte forestiere în spate, trecând pe acasă
pentru a aduce familiei un litru de ulei, un kg de
zahăr, alimente pe care cei mai gospodari le
terminau într-o lună. Unii dintre ei stăteau mai mult
pe acasă, alţii plecau imediat spre munte pentru încă
o săptămână sau două cât dura operaţiunea totală a
unei plute cu tot cu transport. Grija plutaşilor era
mare pentru că aveau de luptat cu valurile repezi ale
viiturii Bicazului în dreptul Cheiţelor de la intrare în
Taşca, cu stâncile şi malurile cotite ale apei şi nu
rareori când nu erau suficient de grijulii se trezeau
aruncaţi în ape de pe plutele dezasamblate. Cu toate
acestea răsplata nu era prea mare. Astăzi nu se mai
practică plutăritul.
O altă îndeletnicire a bărbaţilor din această
comună era munca la expoatările forestiere de pe
Domeniul Coroanei. Munca în pădure era foarte
grea, nu erau drumuri forestiere ci numai cărări, în
schimb, erau făcute jgheaburi de lemn şi se dădea
drumul la lemne de sus de pe munte şi coborau liber
până în albia râului Bicaz. Pe pârâul Secu, Domeniul
Coroanei a construit în anul 1890 o cale ferată,
îngustă pentru trenuri forestiere Secu – Bicaz –
Piatra Neamţ. Tot o cale ferată îngustă trecea prin
Taşca spre comuna Bicazu Ardelean şi Bicaz Chei.
Familiile care erau mai înstărite şi aveau câte o
pereche sau două de boi plecau în “cărăuşie”
încărcând scândură în care trase de boi şi o
transportau la Piatra Neamţ – Roman sau Bacău. La
întoarcere aduceau mâncare: porumb, făină de grâu,
zahăr, ulei, vin şi alte bunuri.
Femeile rămase singure acasă creşteau copiii,
lucrau şi ele pe moşiile boierilor, ale Domeniului
Coroanei sau pe puţinul pământ de pe lângă casă,
torceau lâna, băteau frumoasele covoare specifice
locului care împodobesc şi astăzi pereţii locuinţelor
sau a muzeelor din jur. Unele femei mai pricepute
ţeseau costume populare (tradiţionale). Costumul era
format din : iţari, cioareci, cămaşă, brâu la bărbaţi,
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fustă, catrinţă, bârneţe, ie, traistă, bertă, casâncă de
femei, opinci din piele de vită, viţel sau porc,
bundiţă atât la femei cât şi la bărbaţi.
Deşi era comună de munte, ocupaţia principală
a locuitorilor era creşterea animalelor, cu toate
acestea foarte puţini dintre ei aveau animale. Astfel
majoritatea nu aveau nimic, iar 30% din numărul lor
locuiau în pădure cu vitele şi utilajele personale.
De un respect deosebit se bucură şi puţinii
veterani de război rămaşi în viaţă care povestesc
despre ororile războiului cu ochii scăldaţi în lacrimi
şi cu vocea tremurândă de emoţii. Încă de la
înfiinţarea comunei, în 1931, şi după eliberare
din1944, locuitorii comunei s-au integrat în lupta
pentru refacerea ţării care suferise pagube imense de
pe urma celor două războaie.
În 1951 a început construirea hidrocentralei de
la Bicaz ceea ce a determinat schimbări profunde în
structura populaţiei din comuna Taşca. Un număr
mare de familii din satele de pe valea Bistriţei s-au
strămutat în comună fiind mai aproape de rude şi de
locurile natale. Odată cu ridicarea fabricii de ciment
de la Bicaz în anul 1950 şi mai târziu şi cea de la
Taşca , omul, ciobanii de odinioară, muncitorii
forestieri au lăsat bâta ciobănească şi ţapina, iar o
parte din tineret au învăţat meserii noi pentru a
deveni electricieni, strungari, frezori, forjori, fieraribetonişti, mecanici de locomotivă, de utilaje grele,
şoferi etc. Numeroşi cetăţeni ai comunei noastre,
după ce s-au aprins luminile electrificându-se zona,
au devenit specialişti în construcţia de baraje şi
hidrocentrale împânzind şantierele până în anul
1990.
Astăzi locuitorii comunei au următoarele
ocupaţii: - o parte din locuitori sunt muncitori la Fabrica
Azbociment Bicaz, Fabrica de Ciment Taşca, la
Atelierul de Construcţii Metalice Bicaz, în cariera
de calcar şi marnă, laCFR, la unele societăţi
private mici şi mijlocii, la micile fabrici de
cherestea şi de mobilă, în atelierele private de
tâmplărie, la prelucrarea și arderea calcarului
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pentru producerea varului în vărării, în societaţi
comerciale private şi de stat.
- o parte sunt intelectuali , ingineri, doctori,
profesori, economişti, învăţători, preoţi.
- o altă parte sunt casnici , dar în general şi cei cu
servicii şi cei casnici se ocupă şi cu creşterea
animalelor pentru carne, lapte , lână si ouă.
Ca ocupaţie, pe lângă treburile mărunte de pe
lângă casă, femeile păstrând vechea tradiţie, ţeseau
covoare, cergi, cuverturi, traiste sau lucrau piese de
îmbrăcăminte cu motive populare tradiţionale în
toate îmbinându-se armonios arta populară
tradițională cu civilizaţia modernă.
În prezent, în comuna Taşca sunt mai multe
stâne de oi și vaci în urmatoarele puncte: Fundul lui
Ţintilă, Fundul Secului, Stâneică, Dubasă, Floarea,
Chisirig, Curmătură, Neagra Mare, Văratec, Fagii
Rari şi Grui renumite prin brânza (caşul) de calitate.
Şcoala din Tașca își are începutul în anul
1882, primul învaţător a fost Ioan Popovici (1884 1885). A urmat preotul I. Corijescu (1885 - 1892),
după care a fost transferat T. Ionescu, învăţător
definitiv care a functionat aici 20 de ani. Au urmat
D. Cocea, Ermil Teofănescu, T. Ursu transferat la
Siliştea. Între 1931 - 1935 funcţionau soţii Virginia
şi Vasile Mitru, titulari, acesta din urmă jertfindu-se
pe front în al Doilea Răzoi Mondial. Şcoala avea 90
elevi înscrişi din care frecventau 89 în clasele I - IV.
În prezent Școala Gimnazială din Tașca poartă
numele Vasile Mitru. Şcoala a avut local propriu pe
lângă care s-a mai construit unul nou din lemn, care
se păstrează şi astăzi (şcoala veche). În acea
perioadă Administraţia Coroanei îşi arăta prea puţin
interes și toată greutatea era pe învaţători.
Comuna Taşca şi-a conturat cultura şi
spiritualitatea la poalele Ceahlăului, „Muntele
Sfânt”, încă din cele mai străvechi timpuri, cu o
bogată mitologie de sorginte dacică, supraviețuind
încă şi azi în toponimia sa: ”zilele Dochiei“, ”plânsul
mieilor”, urcarea la munte a turmelor de oi
primăvara şi coborârea lor toamna” .
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În anul 1975 s-a construit Căminul Cultural
Taşca cu 200 locuri care funcţionează ca sală de
spectacole, pentru festivaluri , filme documentare si
artistice. În această sală elevii Şcolii Taşca
organizează în fiecare an serbări şi simpozioane:
festivitatea de 24 ianuaruie - ziua unirii
principatelor, 8 Martie- ziua internaţională a femeii,
serbarea de sfârşit de an şcolar, 15 septembrie deschiderea anului şcolar , 1 decembrie - ziua
României, 20 decembrie - prezentarea colindelor şi
obiceiurilor tradiţionale de iarnă.
După 1990 activitatea culturală în general a
cunoscut un declin mai ales la sate, dar la iniţiativa
domnului primar Alexandru Drăgan în anul 1993 s-a
instituit în comună sărbătoarea tradiţională “Flori de
munte” pe data de 6 august a fiecărui an. Această
serbare câmpenească ce se desfăşoară într-un parc de
pini negri, în aer liber reuneşte odată cu ea locuitorii
comunei, fiii satului ce locuiesc pe aceste meleaguri
şi care se întâlnesc cu locuitorii satelor vecine,
petrecând în acordurile formaţiilor de muzică
populară românească sau muzică uşoară a diferitelor
formaţii din zonă sau chiar internaţionale, se
organizează jocuri, concursuri şi întreceri sportive.
Unul din principalele obiceiuri sărbătorite în
satul nostru este Crăciunul. De Crăciun tinerii din
comună se strâng în roți mai mici sau mai mari şi
pornesc să vestească naşterea lui Iisus. Aceştia cântă
unul dintre cele mai frumoase colinde şi se îmbracă
în costume naţionale şi reprezintă prin diferite
scenete Irozii.
Cât timp tinerii se pregătesc de sărbătoare,
femeile fac bunătăţi precum cozonaci, sarmale,
friptură şi se pregătesc pentru întâmpinarea
colindătorilor.
Petrecerea timpului liber al locuitorilor
comunei se rezumă la televizor, radio, ziar,
televiziunea prin cablu din anul 2002 şi mai nou în
faţa calculatorului, mai ales copiii şi tinerii. Interesul
pentru lectură a scăzut simţitor de când cu
pătrunderea calculatoarelor în viaţa şcolarilor.
Bibliotecile funcţionează într-o sală special
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amenajată din căminul cultural cu un număr de
13.000 de cărţi. Tot mai mulţi tineri sunt înclinaţi
spre informatică, preocupare în domeniul
automatizării, caracteristcă a secolului XXI.
Comuna Taşca se numără printre acele
localităţi ale judeţului Neamţ cu un potenţial turistic
deosebit de bogat. Oriunde ne-am deplasa pe
cuprinsul comunei întâlnim privelişti încântătoare:
de la golurile alpine ale Masivului Ceahlău care ne
urmăreşte prin înălţimea lui trecând prin codrii
culmilor domoale şi cărările şerpuite de a ajunge sus
pe carapacea Pionului, ascultând susurul apelor
cristaline care vin din munţi unindu-se cu râul Bicaz,
peste tot apar locuri evocatoare ale trecutului istoric,
comori etnografice şi folclorice cărora li se adaugă
edificiul impunător al Fabricii de Ciment, în prezent
“ CARPATCEMENT” .
Zona turistică Bicaz, Taşca, Ceahlău, Cheile
Bicazului, Lacul Roşu se încadrează într-o arie mai
largă de valorificare turistică. Obiectivul turistic
central pentru oricine vizitează această zonă este
masivul Ceahlău.
De comuna noastră ne leagă ospitalitatea
oamenilor, tradiţiile locale şi peisajele montane
surprinse din interiorul acesteia.
Am făcut parte din ansamblul folcloric al
comunei şi am participat la diferite concursuri atât în
comună cât şi în afara acesteia.
Cu siguranţă ne vom întoarce în comuna
noastră după terminarea unor studii superioare cu
intenţia de a pune în practică cunoştiinţele dobândite
şi de a dezvolta zona.
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Prof. Teioșanu Violeta
Prof. Ilarie Oana
Pâsluță Gianina-Florina
Biro Teodora-Ecaterina
Comuna Tazlău
Sate comp.: Tazlău
Suprafaţă: 16.194 ha
Populaţie: Total – 2.958
Bărbaţi - 1.462
Femei - 1.496

Istoric
Aşezarea omenească cunoscută în
împrejurimi sub numele de
"Tazlăul Mare". Situată la poalele
pădurii, datează încă de la
începutul secolului al XV - lea,
mărturie fiind documentele vremii.
Alexandru cel Bun întăreşte acest
colţ de ţară dând carte din Suceava
unor slugi cu numele de Tudor şi
de stăpânire a acestui loc, lângă
râu unde să-şi întemeieze o
mănăstire - loc de închinăciune
pentru ei şi copiii lor. Domnitorul
a dorit siguranţă la gura acestui râu
(Tazlău) şi întărirea poziţiei
economice a "vămii Tazloveanu"
care constituia un punt economic şi
strategic, fiind locul de trecere cu
cereale dintre Dorna şi Braşov sau
Piatra lui Crăciun şi Braşov prin
Breţcu sau din Moldova de sus
spre ocna de sare de la Tg. Ocna
sau spre puţurile de păcură din
ţinutul
Lucăceştilor
ori
a
Tescanilor.

Satul copilăriei mele este Tazlău, un colţ de rai
străjuit de munţi măreţi care veghează, din începuturi, la
rostogolirea monotonă şi ritmică a anilor. Aşezat de-a
lungul unui fir de apă (râul se cheamă tot Tazlău), satul
respiră simplitate, echilibru şi armonie, iar casele mândre,
multe din lemn, trădează firea şi îndeletnicirea
locuitorilor acestei zone de munte. Tăzlăuanii sunt
oameni harnici şi îndemânatici, iubitori de tradiţie,
frumos şi voie bună.
Copil fiind, îmi plăcea să mă plimb de-a lungul
uliţelor în zilele de sărbătoare şi-mi amintesc că până în
capătul satului, aveam parte de multe imagini frumoase şi
inedite, care mi s-au întipărit adânc în suflet: vecini care
se întâlneau pe la porţi şi vorbeau cu mare veselie, femei
îmbrăcate în straie de sărbătoare sporovăind şi povestind
una alteia despre traiul zilnic, pe alocuri, câte un
ciorchine de lume, în mijlocul cărora o bătrânică mai
sfătoasă părea că stăpâneşte subiectul în dezbatere. Retras
pe vreo bancă mai umbroasă, întâlneam uneori câte un
bătrân înțelept cu mustața groasă, ce îşi pironea privirile
spre creştetele munţilor, în zare, şi numai el ştia pe unde
îi hoinăresc gândurile.
Mă atrăgeau nespus de mult curţile pline cu flori,
gardurile peste care se revărsau zorele sau alte plante
căţărătoare ochioase şi catifelate, încât făceam obligatoriu
câte un popas pentru a le mirosi. Cu greu mă abţineam să
nu rup măcar un bobocel de floare, atunci când nu zăream
pe nimeni în preajmă, care să îmi oprească avântul.
Erau şi câteva case şi curţi fără flori, dar acestea mi
se păreau triste şi fără farmec. Florile, însă, înveseleau
uliţele, copacii ne ispiteau cu umbra şi fructele lor
delicioase, iar satul era pentru mine un tărâm magic,
numai bun de explorat şi de căutat aventuri. Când mă
prindea seara pe uliţă, ştiam că voi împărţi drumul cu
vitele ce se întorceau domol spre case. Tărăgănatul lor
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nehotărât şi sunetele clopotele de la gât erau însoţite de
cântatul cocoşilor, straşnice ceasornice vii ale dimineţilor
din sat, sau de orăcăitul raţelor şi a gâştelor din bătătură.
La mine în sat, oricine trecea pe drum se saluta cu
toată lumea, și o făcea cu sufletul larg deschis. Veselia
era în toi când era vreo sărbătoare mai importantă şi
păstrez cu drag în suflet bucuria Crăciunului. În mijlocul
satului, lângă Căminul Cultural, se încingeau adevărate
spectacole, care reînviau an de an tradiţiile şi obiceiurile.
Unii se îmbrăcau în costume populare, alţii purtau măşti
care să alunge spiritele rele, sau erau deghizaţi şi jucau
diferite roluri. Se încingeau hore în frumos
acompaniament lăutăresc, se juca Ursul, Irozii şi Plugul.
Tinerii îmbrăcaţi în straie populare, umblau din poartă în
poartă cu plugul de lemn pus pe o sanie, ritual asociat cu
belşugul şi prosperitatea anului ce urma să vină.
Mi-amintesc cu nostalgie de aceşti ani minunaţi
petrecuţi în vatra satului meu, Tazlău, şi mă simt mândră
că vin de la munte.
Satul s-a format după construirea Mănăstirii
Tazlău, în anul 1496, de către Ştefan cel Mare. Ungurii
susţin că numele este de origine ungurească, deoarece lo
(lău) înseamnă cal, deci Tazlău s-ar traduce “drumul
calului”. Denumirea de Tazlău este întâlnită pentru prima
dată în anul 1418, odată cu hotărnicia moşiei Mănăstirii
Bistriţa, ce se întindea până la Tazlău.
Bunicul meu şi bătrânii satului povestesc că primii
oameni veniţi în sat purtau numele de Timofte şi Pâsluță.
Aşezarea satului nu este aceeaşi cu cea actuală, deoarece
pe vremuri oamenii trăiau în pădure, din pricina
atacurilor barbarilor, care veneau deseori pentru a fura de
la locuitori.
Multe personalităţi au trăit sau au trecut prin acest
sat: Sf. Chiriac (trecut în calendarul creştin – ortodox),
Garabet Ibrăileanu, Grigore T. Popa, Panait Istrati,
preotul Grigore Stupcanu, învăţătorul I. Mironescu şi fiul
acestuia I.I.Mironescu, medic şi scriitor, în onoarea
căruia şcoala din comună îi poartă numele. Calistrat
Hogaş venea des pe la Irimie Honcu, primarul Tazlăului
şi totodată prietenul său, amiciţie consemnată în
povestirea La Tazlău din opera Pe drumuri de munte.
Despre bunul său prieten I.I.Mironescu, Sadoveanu
scria în 1939:” Acum vreo zece ani, doctorul I. Mironescu
era în putere, trăind pasionat şi intens, după firea
muntenilor [...] Mă duceam să-l văd la Tazlău, în vremea
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Printr-un hrisov din 6 februarie
1431, domnitorul Alexandru cel
Bun dăruieşte "vama Tazloveanu"
Mănăstirii Bistriţa.
Când Ştefan cel Mare urcă pe
tronul Moldovei, întăreşte cu
"străji" acest colţ de ţară, de aici
venind şi denumirea de "Pârâul
Străjii" şi înzestrează mănăstirea
cu această moşie.
Începând cu anul 1900 apar
primele firme particulare de
exploatarea lemnului: "Dienerman
- Dornescu" şi prima fabrică de
cherestea.
În anul 1901 se înfiinţează prima
bancă populară din "plasa" Bistriţa,
având 67 de membri şi un capital
de 202 lei.
În 1859 a fost construit primul
local de şcoală.
Primul medic soseşte în comună în
anul 1901, iar primul cinematograf
al comunei datează din anul 1927.
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vacanţelor. Nu m-am dus numai o dată şi nu m-am dus
numai singur. Am fost uneori cu familia mea.
Am fost odată cu Panait Istrati. Îl găseam acolo pe
“doctorul Jănică”, cum îi ziceam noi, cu tot clanul.
Stăteau aşezaţi la rând, în case una lângă alta, la malul
Tazlăului, în faţa Măgurei, bătrânii şi trei surori, fiecare
la gospodăria ei. Bătrânul fusese învăţător în Tazlău.
[...] La Tazlău venea uneori un lăutar vestit, cu numele
Casian, şi ne zicea cântece bătrâneşti şi de dragoste.
Cânta şi danţuri. Mărturisesc că la aceste petreceri mam simţit bine cum rareori mi-a fost dat să mă simt; de
aceea m-am legat cu jurământ să fac parte din această
tagmă până la sfârşitul zilelor mele. [...] S-a nemerit la
una din aceste petreceri şi Panait Istrati; a devenit şi el
muntean de la Tazlău şi a dănţuit cu noi danţurile
viforoase din partea locului şi a cântat cântecele de foc şi
de dor. Atunci, plănuind noi un drum prin munţi, ne-am
îndârjit în aşa măsură împotriva apusenilor şi a
ticăloasei civilizaţii, încât ne-am pustiit într-o singurătate
subt o poală de codru. Am aprins foc hoţesc, am pus
hărtane de carne în frigare de lemn şi fedeleş de vin la
bătaie de izvor şi ne-am îndepărtat înspre strămoşi şi în
trecut; iar Casian ne cânta cu patos:” Frunză verde
rozmarin, / Tu străin şi eu străin, / Hai în codru să
trăim”. Atuncea am întemeiat haiducia, lucru care s-a şi
văzut în două cărţi franţuzeşti ale lui Panait Istrati.”
Tot în această scriere, Sadoveanu evocă geneza
acestei aşezări, aşa cum o ştie de la doctorul Mironescu:
“Am fost odată cu el, în anii când ne cânta Cassian, în
susul apei Tazlăului, până unde sunt păduri negre şi
afunde, până unde cade cu tunet un durău, adică o
cascadă, şi până unde se deschid nişte poieni care se
cheamă “la Prelunci”. Ştia el de la bătrânii lui că acolo
s-au fost oprit întâi păstorii strămoşi cu turmele. Pe urmă
au coborât în vale şi au întemeiat sat. Una din uliţele
acestui sat coboară dinspre înălţime; în marginea
cealaltă coteşte spre biserică. Şi într-o parte şi în alta
drumul se cheamă Calea Strămoşilor. E un nume dat de
pacea ţintirimului s-au alinat cu toţii. Acolo s-a dus şi el,
într-un loc tihnit, unde avea plăcere să facă popas
altădată şi luminăţia sa, domnul nostru Ştefan-vodă.”
Dintre personalităţile contemporane ale comunei
amintesc pe Ştefan Potop - pictor şi preşedinte UAPR –
filiala Neamţ, Constantin Ardeleanu - scriitor, Cezar
Țucu - poet şi membru al Uniunii Scriitorilor din
România şi poetul Radu Dănăilă. Cu ocazia anumitor
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activităţi culturale, au fost prezenţi în Tazlău Cassian
Maria Spiridon, Gellu Dorian, Mircea A. Diaconu,
Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Sava, Cristian Livescu şi
Lucian Strochi. Dintre proiectele de dezvoltare locală în
domeniul cultural, în care s-a implicat şi primăria,
menţionez sponsorizarea taberei de pictură “Tazlău izvor de inspiraţie” din anul 2016.
Satul meu e diferit de alte aşezări, deoarece are o
istorie veche de circa 500 de ani şi a rezistat, de-a lungul
timpului, tuturor distrugerilor şi războaielor. E un spaţiu
privilegiat şi pentru că natura l-a protejat de majoritatea
factorilor meteorologici agresivi, fiind situat într-o
depresiune. Îmi place că unele tradiţii de sărbători încă se
mai păstrează, iar oamenii sunt ataşaţi credinţei
strămoşeşti, luând parte la manifestările spirituale
organizate cu diferite prilejuri. Ziua comunei se
sărbătoreşte pe 9 septembrie, iar instituțiile locale
(căminul cultural, primăria, şcoala) organizează
spectacole de muzică, dansuri populare şi moderne,
târguri şi concerte ale unor cântăreţi îndrăgiţi de public.
Există în comuna mea mai multe formaţii de dansuri
populare conduse de cadrele didactice ale Şcolii
Gimnaziale “I.I.Mironescu” (îndrumători sunt prof.
Bordea Gabriela, prof. Petrut Daniela, prof. Ionescu Neli,
prof. Manolachi Daniela, prof. Dogariu Florinela),
formaţii de mandoline şi chitare conduse de Boboc
Adriana şi Negreanu Nicoleta.
De asemenea, alte locuri de interes cultural şi
turistic sunt Mănăstirea Tazlău, Naşterea Maicii
Domnului, cele două biserici, chilia Sf. Chiriac, Casa
Memorială I.I.Mironescu, Muzeul satului amplasat într-o
casă ţărănească, Beciul Chinezilor, unde s-au adăpostit
chinezii în Primul Război Mondial.
Monumentul închinat eroilor din Războiul de
Independență este plasat în centrul comunei şi a fost
construit în anul 1908 de către administraţia comunei şi
familiile eroilor. Înalt de 6 metri şi construit din piatră de
râu rostuită, marmură albă şi bronz, monumentul are în
vârf un vultur ale cărui aripi sunt larg deschise. Printre
cei care şi-au dat viaţa în război şi îşi au numele gravate
pe monument, amintesc pe Theodor Dornescu, preotul
Grigore Stupcanu, Preotul Grigore Costea, Gheorghe
Olteanu, Victor Costea.
Eu fac parte din neamul Pâsluță şi sunt mândră că
port acest nume al primilor localnici ai Tazlăului. Cei din
familia mea sunt foarte ospitalieri şi mereu dornici să
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împărtăşească din experienţele lor celor care le trec
pragul. De sărbători, mulţi dintre localnicii satului vin la
bunica mea pentru a pregăti împreună bucate tradiţionale
în cuptoare de lut. Reţetele sunt păstrate cu străşnicie din
generaţie în generaţie, iar mesele de Paşte şi de Crăciun
sunt pline cu sarmale, cozonac, plăcinte sau borş
moldovenesc.
Mi-amintesc cu nostalgie de anii când făceam parte
din corul şcolii Tazlău şi pregăteam concerte de Crăciun,
pe care le susţineam la Căminul Cultural şi toţi sătenii
veneau să ne audă colindele şi să ne admire straiele
populare. Tatăl meu, colecţionar pasionat de obiecte
vechi, şi-a amenajat un perete special în holul casei, unde
a expus diferite arme vechi, unele găsite în zona
Tazlăului, care amintesc de vitejia şi curajul înaintaşilor
noştri. Arcul păstrat în propriul suport de lemn pare că ne
spune povestea arcaşilor din oastea lui Ştefan cel Mare.
Cel mai vechi obiect din casa noastră, cu valoare
sentimentală, este o cârjă a străbunicului meu, din lemn,
cu mâner sculptat. Sunt foarte încântată de colecţia tatălui
meu şi o prezint cu mare entuziasm tuturor celor care ne
vizitează. E un prilej de a evada în trecutul atât de
zbuciumat al strămoşilor mei şi de a cunoaşte mai bine
traiul lor plin de ingeniozitate şi iscusinţă. Eu, personal,
nu mai cunosc alte persoane în sat preocupate de
colecţionarea obiectelor vechi, şi de aceea vreau să o
păstrez pentru generaţia viitoare şi să o îmbogăţesc cu
alte piese de valoare descoperite pe teritoriul Tazlăului.
Mă simt legată profund de satul meu, prin
strămoşii pe care îi respect şi care mi-au lăsat o moştenire
valoroasă, atât spirituală cât şi materială. Casa, pământul,
valorile şi principiile morale în care am fost crescută nu
mă lasă să mă îndepărtez de obârşie, chiar dacă voi fi
nevoită să petrec câţiva ani departe de casă, într-un oraş
universitar. Anii petrecuţi în spaţiul mirific al Tazlăului
mi-au gravat în suflet dragostea faţă de natură şi faţă de
locuitorii atât de prietenoşi ai acestei zone. Îmi doresc ca
Tazlăul să prospere şi să devină mult mai cunoscut în ţară
şi chiar în străinătate. După ce voi termina şcoala, îmi
propun să mă întorc în sat pentru a mă implica în
educarea tinerei generaţii, din postura de educatoare. Îmi
place să lucrez cu copiii, să îi învăţ de mici respectul
pentru adevăratele valori care te formează în viaţa ca om.
Consider că în viaţă sunt mai importante valorile
spirituale, pentru că ele îţi definesc personalitatea şi
caracterul şi te înnobilează. Nu neglijez însă şi importanţa
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valorilor materiale şi financiare care îţi pot oferi confort
şi posibilitatea de a te dezvolta. Banii îţi oferă rezolvarea
nevoilor personale, posibilitatea de a cunoaşte lumea şi
alte civilizaţii prin intermediul călătoriilor, precum şi
iniţierea unor afaceri pentru dezvoltarea zonei în care
locuieşti.
În forul meu interior, aud vocea conştiinţei care
îmi spune de fiecare dată “Rămâi! Rămâi! Rămâi! în
acest sat binecuvântat de Dumnezeu, care face parte din
fiinţa mea.
Visul meu este ca tinerii să se întoarcă cu toţii în
Tazlăul copilăriei lor, să găsească fiecare oportunităţi de
muncă în sat sau în împrejurimi şi să reînvie tradiţiile
străvechi: şezătorile, clăcile, practicarea meşteşugurilor
de demult (fierăritul, ţesutul). Mi-ar plăcea să se
organizeze expoziţii cu produse artizanale şi cursuri de
produse hand-made, care să stimuleze gustul tinerilor
pentru artă. În prezent, majoritatea elevilor din comună
urmează liceul şi şcolile profesionale recent înfiinţate, dar
nu au ţinte bine conturate în viaţă, iar obiectivele lor
profesionale nu sunt corelate cu nevoile locale. Unii se
întorc în sat şi lucrează ca profesori, drujbiști, tafiști, iar
alţii aleg să-şi găsească un loc de muncă în oraşe bine
dezvoltate sau chiar în străinătate. Nu sunt locuri de
muncă suficiente în localitate sau în zonă, iar majoritatea
celor din sat lucrează la Ocolul silvic sau cu caii la
pădure. Întreprinderile mari de dinainte de revoluţie au
dispărut, în sat rămânând câteva gatere cu puţini
muncitori, staţia de prelucrare a gazului metan şi din
nefericire, crâşme cu duiumul. Din păcate, tinerii nu
conştientizează faptul că, pentru a avea condiţii
profesionale în localitate, stă în puterea lor să le creeze,
să vină cu soluţii inovative şi mulţi tineri se aventurează
în iluzii.
O idee pe care eu aş pune-o în practică în viitorul
cel mai apropiat ar fi popularizarea mai intensă a
atracţiilor culturale şi turistice, pentru a dezvolta turismul
rural în zonă şi sunt convinsă că această oază de linişte
apărată de brazi puternici şi munţi măreţi ar atrage atât
români cât şi străini.
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VÂNĂTORI – NEAMȚ
Prof. Niculescu Eugenia
Ciocoiu Ana Maria
Glodeanu Adriana
Comuna Vânători Neamţ
Sate comp: Vânători-Neamţ,
Lunca, Mănăstirea Neamţ,
Nemţişor
Suprafaţă:
16.709 ha
Populaţie:
Total - 8.797
Bărbaţi - 4.470
Femei - 4.327

Istoric
La sfârșitul secolului 19,
comuna purta numele Vânători,
făcea parte din plasa de SusMijlocul a județului Neamț și era
formată din satele Vânători,
Nemțișor, Condreni, Debruța,
Todirițeni, Lunca, precum și
mănăstirile
Neamț,
Secu,
Vovidenia, Prohov, Sihăstria și
schitul Sihlea. Avea o populație
totală de 3.638 locuitori. În
comună existau 11 mănăstiri, 4
biserici de mir, 13 mori de apă și 2
școli. Anuarul Socec din 1925 o
consemnează sub numele de
Vânătorii Neamțului în plasa
Cetatea Neamțu din județul Neamț
cu satele Condreni, Lunca,
Mănăstirea Neamțului, Nemțișoru,
Vânătorii Neamțului și cătunele
Mănăstirea Secului, Schitu Procov,
Schitu Sihăstria, Schitu Sihlea și
Schitu Vovidenia. Populația a juns
la 3.874 locuitori.

Mereu am auzit de la surorile noastre că le este dor
de casă și încercam să întelegem de ce. De ce ? Pentru că
la lipsesc persoanele dragi lăsate în locul lor de suflet,
locul în care au copilărit, locul în care amintirea vie a
copilăriei le ține spiritul de copil treaz, locul în care au
amintiri frumoase.
Acest loc minunat din puntul nostru de vedere este
comuna Vânători aflată în Nordul județului Neamț la
limita cu județul Suceava, el fiind compus din satele
Lunca, Mănăstirea Neamț, Nemțișor și reședința
Vânători-Neamț.
Satul copilariei noastre are un istoric destul de
amplu, deoarece în 1931, comuna a căpătat alcătuirea
actuală cu satele aferente.
Descoperirile arheologice au dovedit că zona
noastră a fost locuită din timpuri străvechi. Care elemente
să fi atras populația spre aceste locuri? Poate suprafețele
de pășuni și fânețe care puteau asigura hrana pentru
animale sau pădurile care oferă vânat, fructe și loc de
refugiu în caz de nevoie; izvoarele cu apă indispensabilă
vietii; apele bogate în pește; izvoarele cu apă sărată
folosită în alimentație, pentru animale și pentru
conservarea unor produse sau poate fiecare în parte și
toate la un loc. Peste populația autohtonă s-au așezat de-a
lungul timpului și alte populații. Mai întâi, o populație
venită din Transilvania care practica transhumanța spre
câmpiile Jijiei, Dunării și chiar mai departe. Un nou val
de transilvăneni se stabilesc la Vânători-Neamț după
înfrângerea răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan
din 1784. Aceștia s-au așezat în partea sudică a satului,
partea care a primit numele de UNGURENI. Ocupația
tradițională a locuitorilor comunei a fost creșterea
animalelor cu activitățile de prelucrare a laptelui, lânii și
pieilor, țesutul și împletitul. Importante erau în trecut
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pescuitul, creșterea albinelor și vânatoarea. De altfel, de
la renumele de buni vânători vine și numele satului.
Pe lângă istorie, acestă comună are o mulțime de
monumete istorice, ansambluri-monument istoric de
interes national, clasificate ca monumente de arhitectură,
monumente care ne fac mândre de satul natal. Valoarea
cultural-spirituală a zonei este dată de credința creștin
ortodoxă. Zona comunei Vînători-Neamț este faimoasă
prin existența mânăstirilor și schiturilor creștin ortodoxe
răspândite pe suprafața Parcului Natural Vânători Neamţ.
Sunt aproximativ 40 de biserici, mici schituri, mânăstiri.
Mănăstirea Neamț, pe timpul Sfântului Paisie
Velicikovschi era centrul pentru ortodoxia europeană
unde s-a tradus Filocalia din greacă în slavonă și care a
influențat scriitorii ruși Dostoievski și Tolstoi. În 1808
Veniamin Costachi a înființat prima tipografie de carte.
Mănăstirea Neamț este faimoasă pentru biblioteca care
conține peste 18.000 de manuscrise scrise în slavonă,
greacă și română și colecţia muzeală organizată în forma
actuală odată cu restaurarea clădirii celui mai vechi şi mai
mare aşezământ monahal din Moldova. Expoziţia
permanentă prezintă o valoroasă colecţie de vase
liturgice, broderii şi icoane, împreună cu istoricul
tiparniţei de la Neamţ având astfel, o contribuție
deosebită la dezvoltarea culturii și artei românești
medievale.
Mănăstirea
Sihăstria
adăpostește
obiecte
bisericesti, vase liturgice și o bibliotecă cu o mare valoare
istorică și culturală. Putem aminti icoana ce înfățișează pe
Maica Domnului cu Pruncul care dateaza din sec. XVII și
este pictată pe lemn, icoana ferecată în argint și lucrată cu
meșteșug de “Porfirii zugrav” din anul 1797, dar și alte
icoane deosebite care datează din sec. XVIII și au ramele
sculptate și pictate. În apropiere se pot vizita și colecțiile
de obiecte religioase de la mănăstirea Agapia, Secu și
Văratec. Vasele liturgice ale mănăstirii Sihăstria, dar și
alte obiecte de argint sunt din sec. XVIII și sunt sculptate
de către călugari. Biblioteca mănăstirii deține peste o mie
de volume care sunt tipărite în sec. XVII - XVIII, o mare
parte dintre ele fiind furnizate de către tipografia de la
Mănăstirea Neamț.
Mănăstirea Secu este una dintre vechile vetre
monahale ortodoxe din județul Neamț. Aflată între
localitățile nemțene Vânători și Pipirig, mănăstirea a fost
construită în anul 1602, de către marele vornic Nestor
Ureche, tatăl marelui cronicar Grigore Ureche, pe locul
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În 1931, comuna a căpătat
denumirea actuală, cu satele Lunca,
Mănăstirea Neamț, Nemțișor și
Vânătorii-Neamț.
Din
1950,
comuna a făcut parte din raionul
Târgu Neamț (regiunea Bacău), iar
din 1968, ea a intrat în componența
județului Neamț, reînființat.
Comuna are un patrimoniu bogat
de monumente istorice: Mănăstirea
Neamț este monument istoric de
interes național, mănăstirile Secu și
Sihăstria Secului sunt ansambluri monument istoric de interes
național, clasificate ca monumente
de arhitectură. Mănăstirea Secu
(sec. 16 - 19) cuprinde biserica
„Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul” (1605), paraclisul
„Sfântul Nicolae” (sec. 18),
paraclisul
„Adormirea
Maicii
Domnului”
(1844),
biserica
„Nașterea
Sfântului
Ioan
Botezătorul”
(1832),
turnul
clopotniță și incinta fortificată (sec.
17). Mănăstirea Sihăstria Secului
(sec. 15 - 20) cuprinde biserica
„Nașterea
Maicii
Domnului”
(1824), biserica de lemn „Sfinții
Voievozi” (1740, strămutată din
satul Hlăpești), paraclisul „Sfinții
Ioachim și Ana” (1840), stăreția,
chiliile (secolul 19) și turnulclopotniță
(1825).
Mănăstirea
Neamț cuprinde biserica „Înălțarea
Domnului”
(1497),
vestigiile
bisericilor I și II (sec. 14 - 15),
biserica „Sfântul Gheorghe” (1826),
turnul clopotniță cu paraclisul
„Buna Vestire” (1821), paraclisul
„Adormirea Maicii Domnului” (sec.
19), paraclisul „Sfântul Pantelimon”
(sec. 19), Turnul Pârgului (sec. 15 18), clădirile din incintă (1796),
agheazmatar (1836), biserica bolniță
„Sfântul Ioan cel Nou” (1848), casa
Nicodim (1846) și casele monahale
(sec. 18 - 20).

Civilizatia montană a județului Neamț văzută prin ochii tinerei generații
Mai există alte 9 obiective
incluse ca monumente istorice de
interes local: necropola tumulară de
„la Braniște” (sat Nemțișor) (sec. 3
– 4), situl „Poiana Slatinii” (sat
Lunca) cu vestigii din neoliticul
timpuriu (cultura Starčevo-Criș),
neolitic
(cultura
Precucuteni),
neoliticul
mijlociu
(cultura
ceramicii liniare), eneolitic (cultura
Cucuteni),
perioada
Latène,
perioada Halstatt (cultura Canlia).
Alte 5 sunt clasificate ca
monumente de arhitectură: biserica
„Sfântul
Ioan
Bogoslov
Evanghelistul” (sec. 19) din (sat
Mănăstirea Neamț), cu biserica
propriu-zisă (1834) și clopotnița
(1861); schitul Vovidenia (sec. 17 18), cu biserica „Intrarea în
Biserică” (1849–1857) și casele
monahale (sec. 19 – 20); schitul
Pocrov (sec. 18 - 19) * sat
Mănăstirea Neamț), cu biserica de
lemn
„Acoperământul
Maicii
Domnului” (1714) și turnulclopotniță din lemn (1714); școală
(1864) (sat Vânători-Neamț), astăzi
muzeu sătesc; și biserica de lemn
„Sfinții Voievozi” și „Tăierea
capului Sfântului Ioan Botezătorul”
(1740). Obeliscul eroilor din
Războiul Ruso-Turc (1877 - 1878)
din Vânători-Neamț, ridicat la 1884,
este clasificat ca monument de for
public, iar muzeul „Casa Mihai
Sadoveanu” (sec. 19) din satul
Mănăstirea
Neamțului
este
monument memorial.

unei mici sihăstrii, numită atunci "Schitul lui Zosima",
așezământ întemeiat în anul 1564. Mănăstirea Secu este o
vatră monahală de intensă trăire duhovnicească, a cărei
vechime se ridică la aproape cinci sute de ani. În jurul
anului 1500, pe domeniul feudal al Cetății Neamț, pe
valea pârâului Secu, se așează un grup de sihaștri care vor
întemeia mai apoi, în anul 1530, sub conducerea
ieroschimonahului Zosima, calugăr de la Mănăstirea
Neamț, schitul cu același nume, "Schitul lui Zosima".
Schitul Cărbuna – în anul 2001 Prea Fericitul
Părinte Patriarh Daniel a înființat Schitul Cărbuna cu
hramul “Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” pe locul unde
s-au jertfit eroii neamului românesc. Construit într-o
plantație de stejari de lângă cimitirul eroilor neamului
căzuți în al Doilea Război Mondial, schitul aparține
administrativ de Mănăstirea Neamț.
Schitul Vovidenia – între anii 1849 - 1857,
domnind Grigore Alexandru Ghica, Mitropolit D. D.
Sofronie Miclescu cu metania din Mănăstirea Secu și
staretul Chir Neonil, se ridica actuala biserica, cu zid de
piatra, care pastreaza de la biserica din lemn a
episcopului Ioanichie catapeteasma si amvonul.Schitul
Vovidenia a mai fost denumit și “Altarul din Poiana
Liniștii”, aici fiind locul de întâlnire și trăire
duhovnicească a mai multor calugări.
Schitul Pocrov – Aflat într-o poiană cu păduri
seculare, la aprox. 4 km sud-vest de Mânăstirea Neamț,
sub poalele muntelui “Chiriacu”, schitul Pocrov a fost
construit în anul 1714 de către Pahomie și ucenicii săi:
Sofronie, Mardarie, Lazăr, Dosoftei și Ioanichie. Schitul
Pocrov numit și „Poiana raiului” reprezintă un adevărat
loc al liniștii unde au viețuit mulți părinți iscusiti ducând
o viață duhovnicească foarte aspră. Mulți dintre aceștia
au reușit să întemeize și să conducă, la rândul lor, alte
schituri.
Schitul Icoana Veche - este asezat într-o pădure
deasă în partea de miazănoapte a Mănăstirii Neamț, pe
malul râului Neamțișor. Între anii 1821 - 1822, din cauza
Eteriei, pe acest loc a fost ascunsă icoana Maicii
Domnului care a fost primită în dar de la împărații
Paleologi în urmă cu 600 de ani, împreună cu alte obiecte
și documente. După anul 1822, aceste obiecte, împreună
cu icoana, au fost aduse din nou la mănăstire, iar pe locul
unde au fost ascunse s-a fixat o cruce de lemn. Crucea era
pictată pe ambele părți de către monahul Agapie și avea o
însemnare cu privire la cele întâmplate.

289

Comuna Vânători Neamț
Schitul Icoana Nouă aparșine administrativ de
Mănăstirea Neamt și este așezat în locul numit “Valea
Icoanei” pe un teren folosit pentru pășunatul vitelor.
Schitul își are începuturile în anul 1941. Inițiativa pentru
construirea acestui schit, la capătul poienii și la
confluența dintre râul Nemțișor și pârâul de lângă
muntele Rusu, aparține de protos. Vasian Iosub care a
fost numit în anul 1946 și egumen al schitului.
Pe lângă monumentele de natură religioasă,
comuna dispune de un Parc Natural care este protejat prin
lege, înființat în anul 1999, apoi, în anul 2000 a fost
declarat arie protejată. Atracția principală este “Zimbrul
European”, prezent în Rezervația de Zimbri, încă din
1968. Datorită proiectului de ”Reintroducere a Zimbrului
în Carpații Românești” implementat de Administrația
Parcul Natural Vânători Neamț, “European Bison” poate
fi găsit în semi-libertate pe o suprafață de 180 ha și în
libertate în zona Chitele.
Parcul Natural Vânători - Neamț cuprinde atât
specii importante de biodiversitate cât și o combinație
unică de elemente naturale, spirituale și culturale. Fauna
satului este una bogată și variată în specii de păsări,
mamifere, amfibieni și pești; iar flora ariei protejate este
diversificată, alcătuită din specii de plante și copaci.
Parcul Natural Vânători emană o dulce ṣi blândă liniṣte
atât de dragă oricărui suflet obosit de agitaṭia cotidiană.
Frumuseṭea acestui meleag nu este doar una
naturală. Aceasta vine din armonia peisajelor ṣi
frumuseṭea colorată a anotimpurilor aşternută pe
splendida mantie a vegetaṭiei sale. Călătorul ajuns aici,
resimte ṣi o continuă sărbătoare a sufletului, dată de
prezenṭa pitorescă ṣi încărcată spiritual a numeroaselor
schituri ṣi mănăstiri, fiecare cu istoria sa zbuciumată.
În interiorul parcului s-a construit o punte
suspendată care are o lungime de 250 de metri şi are ca
punct de plecare parcarea din faţa sediului Parcului
Natural Vânători Neamţ şi continuă până în spatele
acestuia, într-un arc de cerc. Construită în aceeaşi formă
cu podul de la intrarea în Cetatea Neamţ care avea un rol
de apărare se doreşte ca şi puntea din parc să aibă tot un
rol de apărare de această dată al biodiversităţii şi să
devină emblema parcului.
Frumusețile naturale deosebite ale zonei au fost
surse de inspirație pentru scriitori, pictori și sculptori:
Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Alexandru Vlahuță,
Mihai Eminescu, atrași de această zonă, a petrecut câteva
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este o arie protejată constituită în
anul 1999, cu statut de parc natural,
destinată
protejării
moştenirii
naturale, spirituale şi culturale a
zonei, gospodăririi durabile a
pădurilor, conservării peisajului şi
tradiţiilor locale, reintroducerii
zimbrului în arealul său natural şi
încurajării turismului bazat pe
aceste valori.
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luni la Mânăstirea Neamț, Veronica Micle, Nicolae
Grigorescu – picturile de la Mânăstirea Agapia, O
influență importantă asupra culturii au adus și scrierile
Părintelui Cleopa (Sihăstria).
La evenimentele importante, comuna ”îimbracă
straiele de sărbătoare” și este pregătită să își primească
oaspeții de seamă precum a fost și anul acestea (21
august 2016), ne-au trecut pragul corul ”Vânătorii lui
Ștefan cel Mare - dirijor Cristina Petrariu, trupa de dans
“Româncuțele”, dar și nume mai cunoscute cum ar fi
Andreea Banică și Alexandra Ungureanu, Radu Ilie.
Aceste manifestări s-au încheiat cu un foc de tabără.
În prezent, populația comunei se ridica undeva la
7.595 locuitori, fiind în scădere față de recensământul din
2002, iar din punct de vedere spiritual majoritatea sunt
ortodocși de rit vechi.
Suntem români și, ca orice român, avem tradiții și
obiceiuri, obiceiuri lăsate din moși – strămoși,
meșteșuguri pe care sătenii le consideră o artă. Arta
lemnului este promovată de meșterul popular Vasile
Găman, născut la 20 ianuarie 1936 în satul Lunca. În cei
40 de ani de experiență acesta s-a dedicat sculpturii în
lemn, dar și colectionării de obiecte și unelte vechi,
manuscrise, cărți și icoane vechi, costume populare și
măști tradiționale, medalii, monede și numeroase obiecte.
Muzeul de etnografie Vasile Gaman din satul Lunca a
fost înființat în 1979. Clădirea muzeului este o casă
tradițională specifică acestor locuri iar colecția
permanentă care este expusă aici cuprinde aproximativ
3.000 de piese confecționate sau colectate de-a lungul
timpului. Poarta de la intrare în curtea muzeului este
monument înscris în patrimoniul național și are încrustate
chipurile lui Burebista, Decebal, Traian, Ștefan cel Mare
și Sfânt, Dragoș-Vodă și Mihai Viteazul pe harta
României Mari sculptată la îmbinarea celor două laturi
ale porții și flancată de armele cu care a fost apărată.
Obiectele expuse sunt o multitudine de piese rare
de la unelte agricole foarte vechi, manuscrise, medalii și
decorații, icoane pictate pe lemn la costume populare,
măști și vase de ceramică, toate fiind mărturii ale
modului de viață din satul românesc tradițional.
„Hai la clacă-n Vânători” este un atelier de lucru al
elevilor aparținând tuturor structurilor școlare ale
Liceului Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau”
Vînători-Neamț. Elevii aparținând acestui atelier de lucru
se întâlnesc săptămânal cu profesorii îndrumători și
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participă la fiecare eveniment important sau expoziții de
promovare a tradițiilor și obiceiurilor de pe raza comunei
și chiar și în județ.
Copilaria un poem este un proiect de parteneriat
educațional prin care s-a urmărit cunoașterea și
promovarea creațiilor folclorice ale înaintașilor noștri
care și-au exprimat trăirile și emoțiile.
Spectacol realizat de trupa „Vis de Copil”
coordonată de doamna prof. Doina Paga și trupa „Muguri
Noi”, coordonată de doamna prof. Nadin Sangeap.
Copilăria – vârsta marilor superlative pe care le
merită viaţa, a celei mai pure sincerităţi, a celei mai
depline libertăţi, a viselor fără graniţă; vârsta care trăieşte
prin flori şi se exprimă prin exclamaţii, în care toţi
suntem frumoşi – încât îi molipsim şi pe ceilalţi…
În anii copilariei noastre când toamna era toamnă
și iarna iarnă, ieșeam cu copiii pe ulițele pline de zapadă
și polei. Veneam de la școală și, deși părinții nu ne lăsau
să ieșim, fugeam. Fugeam pentru a mai prinde lumina
zilei afară și a ne jucăm în zapada care era mai mare ca
noi. Iar seara, cand ne intorceam acasă, desi, seara venea
mai repede decât mamele dupa noi, eram fericiți, fericiți
pentru trântele luate pe derdeluș, pentru nasurile roșii și
pentru mâinile înghețate pe care încercam să le încălzim
suflănd din toate puterile.
Nimănui nu îi este ușor să plece de lânga vatră,
dar, oricât de greu este, tot o fac. Știu ca poate vom fi și
noi nevoite să plecăm, dar pentru toate aceste amintiri o
să revenim cu drag, deoarce aceste amintiri ne rămân în
suflet până la moarte.
Suntem adolescente, avem viața înainte și nu știm
ce ne rezervă viitorul. Ca orice adolescent avem planuri,
avem vise, avem voința necesară să le și împlinim. Ne
dorim ce este mai bun, același lucru pe care ni-l doresc și
părintii noștri; o carieră, un loc de muncă și o familie.
Dorim să oferim generației viitoare, viitorului nostru ca
popor tot ce am avut noi și încă pe atât.
Indiferent unde o sa ne duca “briza” vietii mereu o
să ne întoarcem acasă, deoarece acasă este acolo unde îți
este sufletul și gândul.
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