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Duminică, 26 octombrie, începând cu ora 12.30, la Căminul Cultural din localitatea Grămeşti are loc festivitatea de lansare a lucrării „Monografia comunei

Grămeşti, judeţul Suceava” ediţia I.Prin grija prof. univ. dr. Natalia Simion, sponsor al acestei lucrări, care şi-a desfăşurat activitatea la Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, fiică a satului Grămeşti, istoria comunei este adunată în 620 de pagini prin munca asiduă a trei cadre didactice de la Şcoala

Gimnazială „Pahomie C. Vasiliu” Grămeşti: Fevronia Jolobai, Iosif Cost şi Vasile Amariei.„Printr-o muncă consistentă, într-o perioadă de trei ani, prin arhivele

statului, ale bisericilor, ale instituţiilor şi peste tot pe unde s-a aflat că sunt arhivate date despre comuna Grămeşti, despre arheologia, geografia, istoria

localităţii şi a oamenilor trecuţi şi prezenţi, aflaţi şi plecaţi din comună s-au născut capitole monografice interesante pe care dorim ca fiii satului să le citească

şi să nu le uite. Fiii satului sunt invitaţi să participe la eveniment”, a precizat primarul comunei Grămeşti, ing. Vasile Suleap.

„Comuna Grămeşti, judeţul Suceava (monografie)”

Recent, a apărut un valoros volum de istorie locală şi anume Comuna Grămeşti,
judeţul Suceava – monografie”, ediţia a II-a, lucrare semnată de înv. Vasile Amariei, prof. Fevronia Jolobai şi prof. Iosef Cost, iar
susţinerea financiară aparţine magistratului Gheorghe Horodincă şi regretatului ing. Dumitru Bălineanu. În „Cuvânt înainte”, prof.
univ. dr. Natalia Bălineanu-Simion prezintă evaluări privind monografia comunei Grămeşti, cu cele cinci sate, în spiritul şcolii de
sociologie a lui Dimitrie Gusti, dar şi meritele autorilor şi valoarea datelor din această carte, toate privite drept… „Omagiu adus
locuitorilor comunei Grămeşti din timpurile trecute, autorităţilor şi primarilor care au asigurat buna administrare şi convieţuire a
acestora… un Omagiu adus concetăţenilor din prezent şi autorităţilor actuale…”.

Acest amplu studiu monografic cuprinde 12 capitole, după cum urmează: I. Cadrul natural II. Cele mai vechi urme de existenţă
umană III. Comuna Grămeşti în atestări documentare IV. Comuna Grămeşti, aşezare rurală în epoca medievală V. Comuna
Grămeşti, modernitate şi contemporaneitate VI. Biserica Bălineşti, monument de artă medievală VII. Viaţa politică VIII. Populaţia IX.
Economia X. Instituţii XI. Oameni şi destine şi XII. Arc peste timp. După prezentarea cadrului natural în care este situată această
frumoasă comună de pe valea Siretului, sunt evocate primele urme de viaţă ale oamenilor care au trăit aici şi apoi sunt enumerate
documentele care demonstrează începuturile comunităţii Grămeşti. Pentru epoca medievală autorii subliniază că „Intrarea Bucovinei
sub stăpânirea austriacă produce importante schimbări în viaţa vechii aşezări. Instaurarea «Cordonului» duce la ruperea satului în
două vetre: partea cea mai mare rămâne în Bucovina, sub numele de Botoşeniţa Mare, şi partea cea mai mică în Moldova,
Botoşeniţa Mică…”, continuând cu descrieri interesante pe baza unor vechi documente interpretate de un istoric cunoscător al
epocii pentru această parte de ţară. Multe date, documente, oameni şi evenimente sunt aduse în paginile care evocă modernitatea
şi contemporaneitatea comunităţii Grămeşti.

Ne manifestăm admirativ şi plin de respect pentru autori, având în vedere constituirea în monografie a unui capitol separat pentru
monumentul de artă medievală – Biserica „Sfântul Nicolae”, „locaş de închinăciune”, construit de logofătul Ioan Tăutu, dar care încă
lipseşte de pe lista UNESCO. Susţinem grupul de propuneri pentru conservarea monumentului, ridicarea unui cadru natural
adecvat – perdea de protecţie şi plante ornamentale, popularizarea activă şi modernă a obiectivului religios, istoric şi turistic de la
Bălineşti. Un capitol amplu reprezentat priveşte viaţa politică a comunităţii, începând cu Partidul Naţional Liberal şi terminând cu
Partidul Comunist Român şi cu Organizaţiile de pionieri şi UTC, iar după Revoluţia din 1989 cu mulţimea partidelor democratice.
Multe şi semnificative date conţine capitolul „Populaţia”, cuprinzând structura populaţiei, natalitatea şi mortalitatea, datini şi obiceiuri,
mecanizarea, meşteşugurile şi activităţile industriale, căile de transport şi comunicaţiile, toate argumentate cu date şi ilustrate
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iconografic. Importantă ni se pare evocarea vestitei fanfare Strafuschi de la Grămeşti. Urmează prezentarea instituţiilor: biserica,
şcoala, căminul cultural, dispensarul, poliţia. Acest capitol începe cu biserica, despre care autorii, cu deplină îndreptăţire, scriu:
„Credinţa creştin-ortodoxă a călăuzit paşii tuturor generaţiilor de locuitori ai străvechii aşezări de pe malul drept al Siretului”. Aici
sunt evocaţi toţi preoţii care au slujit bisericile din comuna Grămeşti, între care N.I. Tomaziu, Nicolae N.N. Tomaziu, Nicolae
Vespazian Tomaziu, Vasile Şandru şi Victor Bobu, despre care în monografie este scris: „Evident preotul Victor Bobu (…) a păstorit
Bălineştii timp de 41 de ani… Viaţa şi faptele sale de până la judecata supremă reprezintă un exemplu de lucrare a binelui, de curaj
şi demnitate pe drumul nostru anevoios de «răscumpărare a memoriei» confiscate şi de afirmare în lume ca naţiune civilizată”, scrie
prof. dr. Vasile I. Schipor.

Cu bună argumentare, cu multe date, fapte şi cu învăţătorii şi profesorii care au lucrat în această frumoasă comunitate cu mai multe
sate şi şcoli, este evocat învăţământul de-a lungul vremii drept „Principalul factor de culturalizare şi luminare a maselor”. Sunt greu
de cuprins în însemnările noastre toate cadrele didactice care au lucrat în aceste şcoli, dar şi mai greu este de a selecta anumite
personalităţi ale şcolii de aici. Îmi îngădui a aduce în aceste note de lector câteva nume cu distincţie în viaţa şcolilor Grămeşti,
Botoşeniţa Mică, Verbia, Rudeşti, Minigeni şi Bălineşti: învăţătorii Haralambie Ionescu, Elisabeta Niţescu-Bobu, Elisei Dărăbăneanu,
Mihai Barbu, Cleopatra Tomaziu, Pahomie C.Vasiliu, Reveica Panţir, Jan Goraş, Gheorghe Moldovanu, Vasile Amariei şi profesorii
Grigore Druguş, Maria Simion-Cazacu, Alexei Panir, Anton Romencu, Dumitru Huianu, Fevronia Jolobai, Iosef Cost, Silvestru
Pânzariu ş.a.

Penultimul capitol, intitulat „Oameni şi destine”, începe cu familia Horodincă, din care face parte şi procurorul Gheorghe Horodincă,
cu o strălucită carieră juridică, dovedită şi prin diploma „Meritul Judiciar”, clasa I, acordată de preşedintele României. Urmează
familiile: Acostăchioaie, Ungureanu, Aivănesei, Bălineanu, Buhăianu, Hriţcu, Pricopiuc, Scripcariu, Şoiman, Zvolinschi, Hromei,
Şuleap, Ghicioc ş.a.

Monografia Comuna Grămeşti, Judeţul Suceava, reprezintă un studiu amplu, cu o mare bogăţie de date, fapte, locuri şi oameni, o
adevărată istorie şi un frumos omagiu pentru comunitatea de pe malul Siretului şi cu înaltul monument de istorie şi artă – Biserica
„Sfântul Nicolae” Bălineşti.


