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' După 1 990 a renăscut o veche preocupare, ctitorită îndeosebi de Dimitţie Gusti fondatorul
"Şcolii monografice" de la Bucureşti, de realizare a unor monografii consacrate satelor româneşti.
Această preocupare, devenită o lăudabilă tradi�e în timp, a fost marcată de remarcabile realizări
mai ales în perioada dintre cele două războaie mondiale.
Trebuie spus că şi în anii totalitarismului comunist au apărut unele monografii de locali�
rurale, dar acestea erau excesiv politizate, folosind formulări specifice "limbajului de lemn",
punând accentul pe ''marile realizări din anii agriculturii socialiste" şi pe ''viaţa luminoasă a
ţăranilor cooperativiza�" care în fapt erau batjocori� prin "retnbu�ile" primite pentru munca lor
istovitoare de realizare a celebrelor "norme de tip CAP", şi după ani de trudă erau blagoslovi� cu
pensii lunare din care abia cumparau câteva pâini, o sticlă de ulei şi un kilogram de zahăr,
''raţionalizate" fiind şi aceste produse.
Monografiile de sate apărute după 1989 se caracterizează printr-o prezentare mai
obiectivă a drumului parcurs de comunităţile acestor sate, autorii se străduiesc să prezinte o
"istorie mai sinceră", aşa cum a fost. Aceste monografii, de cele mai multe ori, nu mai au nimic
din idilismul sămănătorist din epoca interbelică, dar nici din '"'mfloriturile" şi exgerărlle de tip
comunist.
În general structura acestor monografii prezintă istoria satelor care fac obiectul acestui gen
de lucrări, de la prima men�une documentară, urmărind viaţa complexă, cu bucuriile şi necazurile
sale, cu particularităţile specifice zonei, viaţă ce gravita în jurul principalelor instituţii bine fixate
în tradi�e - biserica, primăria, şcoala, postul de jandarmi ş� nu în ultimul rând, cârciuma.
Monografiile istorice consacrate unor localită� au o valoare deosebită documentară,
instructivă, educativă şi nu în ultimul rând o valoare sentimentală.
Asemenea lucrări au o culoare aparte în peisajul istoriografic şi sunt primite cu interes de
cititorul devotat zeiţei Clio. Interesul creşte îndeosebi în cazul în care studiul monografie se referă
la o localitate sau un grup de aşezări săteşti cu o istorie multiseculară, înscrisă în memoria
colectivă a oamenilor care s-au născut şi au trăit, uneori doar în anii copilăriei, în aceste localităţi,
de care rămân legaţi pentru totdeauna. Într-o asemenea situa�e privilegiată se află şi Istoria
satelor Cristineşt� Dămileni şi Dragalina (judeţul Botoşani). Autorul acestei monografii,
prof.dr. Ioan Murariu, este născut într-unul din satele ce fac obiectul lucrări� respectiv în satul
Dămileni, corn. Cristineşti şi a considerat o datorie morală realizarea unei monografi� în primul
rând a satului în care a văzut lumina zilei şi a copilărit. Cunoscut specialist în istoria evului mediu
dezVoltat, autor a numeroase articole şi studii privind evul mediu târziu românesC, dar şi al unei
interesante monografii închinate regiunii din care a �cut parte până în 1940 şi satul său natal (este
vorba de Istoria ţinutului Herţa până la 1940, Bacău, 1997), prof.dr. Ioan Murariu s-a oprit în
lucrarea de care ne ocupăm asupra a trei sate, cele care formau comuna Cristineşti înainte de
1 968, adică Cristineş� Dămileni şi Dragalina La reforma administrativ-teritorială din 1968 satul
Dămileni a fost desfiinţat abuziv, urmare a programului de "sistematizare a satelor'', în noua sa
componenţă comuna Cristineşti cuprindea satele: Cristineşti, Dragalina, Baranca, Poiana şi Fundu
Herţei. Cum lucrarea a început a fi ''urzită" în 1962, fiind finalizată în 1 967 sub titlul Istoria
comunei Cristineşt� raionul Dorohoi, şi dactilografiată atunci în câteva exemJJlare, ne explicăm
de ce nu sunt prezentate toate satele componente ale comunei Cristineşti de azi. Într-un fel autorul
"nu recunoaşte" noua componenţă teritorială a comunei Cristineşti stabilită în 1968, când satul
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său natal a fost desfiinţat pe nedrept. Pentru autor satul Dămileni încă există, este viu în sufletul
său.
Din cele trei sate, care fac obiectul monografiei, două au împlinit în 200 1 o vâNă
venernbilă de la prima atestare documentară, respectiv Cristineşti 41 O ani şi Dărnileni 280 de ani,
iar al treilea sat, "mai tânăr" împlinind 80 de ani; satul Dragalina a fost înfiinţat în urma aplicării
reformei din 1921, luându-şi numele de la bravul comandant de oşti din Primul Război Mondial,
generalul Ion Dragalina.
Ba2ată pe o documentaţie bogată, cu multe informaţii inedite şi interesante, rezultat al
unor cercetări în arhivele centrale şi locale, la care se adaugă informaţii culese de la bătrânii
satului Dămileni şi "amintiri" ale autorului, îndeosebi din anii 1940-1 950, monografia prezintă
aspecte �nţiale ale evoluţiei comunităţilor rurale din satele Cristineşti, Dămileni şi Dragalina
In fapt lucrarea înmănunchează trei rnicromonografii: Istoria satului Cristineşti; Istoria
satului Dămileni şi Istoria satului Dragalina. Cele trei rnicromonografii sunt prefaţate de o
Introducere, care în special motivează demersul autorului, un capitol privind "istoria nescrisă a
acestor sale", urmate de note, un necesar "glosar' pentru termeni "arhaict' şi chiar mai recenţi
dar ieşiţi din vocabularul curent, un capitol de mărturisiri "din bătrânl', unul cuprinzând "câteva
amintin", mai multe anexe cu documente privind în special evoluţia populaţiei celor trei sate,
preoţii, şi eroii din satele Cristineşti şi Dămileni, căzuţi în cele două războaie mondiale, precum şi
37 de fotografii cu imagini_ ale bisericilor şi şcolilor, de Ia serbările câmpeneşti sau documente de
arhivă privind istoria satelor Cristineşti şi Dămileni.
Accentul, cum era şi firesc, cade pe istoria satelor Cristineşti şi Dămileni, satul Dragalina
are o istorie scurtă, de doar 80 de ani. A.tât pentru Cristineşti, cât şi pentru Dămileni sunt
prezentate numeroase date privind prima atestare documentară, vechile denumiri ale satului,
stăpânii din trecut ai satului, curţi boiereşti (la Dămileni), dinamica demografică, ocupaţiile şi
modul de viaţă al oamenilor, împroprietărirea ţăranilor clăcaşi la 1 864, participarea locuitorilor
celor două sate la evenimentele sociale şi militare din secolele XIX şi XX, bisericile din
Cristineşti şi Dămileni, probleme privind învăţământul, aspecte ale culturii şi civilizaţiei din sânul
celor două importante comunităţi săteşti etc.
Lucrarea prezentată se impune prin conţinutul său ştiinţific, stilul redactării, prin valenţele
educative şi instructive. Aceste pagini de istorie locală, scrise cu respect faţă de adevăr, dar cu
dragoste şi căldură de un fiu al acestor frumoase dar zbuciumate plaiuri "herţene" se adresează
deopotrivă tinerilor dar şi maturilor, celor care trăiesc în aceste sate, dar şi celor plecaţi de aic� în
fapt se adresează tuturor iubitorilor de istorie.
Tipărirea acestei monografii se constituie într-un autentic act de cultură care nu poate trece
neobservat. Poate fi şi un model şi îndemn!
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