DESPRE ATESTAREA DOCUMENTARĂ A UNUI SAT DE RĂZEŞI:
POIENILE 0ANCEI (COMUNA STĂNIŢA, JUDEŢUL NEAMŢ)
Irina-Elena (Coroban) Boldur, Dimitrie-Ovidiu Boldur
În perioada 1945-1 989 reprezentanţii puterii instalate, imediat după război, la
cânna României au distrus mare parte din moştenirea culturală şi spirituală,
acumulată în secole de existenţă de către oamenii de la coarnele plugului. După 1 989,
democraţia" ne dă aripi să visăm la orice, uitând de unde am plecat, iar tradiţiile,
"
obiceiurile, riturile de trecere - toate - nu mai sunt decât amintiri.
În timp ce unii dintre tineri (şi nu numai) îşi fac planuri de ,,mire" şi chiar pleacă,
fie în Europa de peste râul Tisa, fie, chiar, peste Ocean, în State sau Canada - pe ici, pe
colo, câte un bătrânel sau o bătrânică, încăn.mţiţi de timpul care a trecut peste ei,
încearcă să respecte obiceiurile străvechi şi îşi mai amintesc de cum era odată"...
"
Pentru marea majoritate a fiinţelor umane, în evoluţia de Ia perioada de tinereţe
la cea de maturitate, un pas important îl reprezintă căsătoria. Propriu-zis, tinereţea se
încheie o dată cu căsătoria, cu nunta, [poate - s.n.] cea mai importantă ceremonie din
"
ciclul vieţii, în care rânduielile cultice erau încadrate de numeroase obiceiuri,
supravieţuiti din rituri de trecere, în scenarii tot mai spectaculoase şi mai bogate în
creaţii folclorice" 1 •
Unul din semnatarii articolului, prin căsătorie cu fata unei vechi familii de răzeşi,
a devenit fiu adoptiv al Poienilor Oancci, un sat din fostul ţinut al Romanului. Rândurile
de faţă nu sunt decât un semn al faptului că nu au uitat locurile de unde au plecat...
Comuna Stăniţa este situată în partea central-estică a Moldovei (la circa 22 km
nord-est de municipiul Roman) şi aproape de extremitatea estică a judeţului Neamţ,
într-un punct de intensă circulaţie pe axa nord-sud a vechii ţări de la est de Carpaţi, pe
fostul ,,Drum al Galaţilor".
Denumirea ,,Drumul Galaţilor" nu s-a mai păstrat până astăzi decât foarte vag
în conştiinţa oamenilor, însă aceştia cunosc locul numit ,,Dealul hanului"2• Cei mai în
vârstă numeau o porţiune a căii de circulaţie care trecea/trece pe aici ,,Drumul
hanului", deoarece în apropiere de drumul judeţean care face legătura între municipiul
Roman şi satul Ghidion, la intersecţia cu actualul drum comunal de la Poienile Oancei
spre Fundul Poienii, a existat un han, ale cărui temelii erau încă vizibile spre mijlocul
secolului al XX-Iea3•
1 V. Sutură, Cultura spirituală românească, Bucureşti, 1 992, p. 300-301 .
" Inf. de la Petru M. Gheorghiu, 85 de ani, Şcoala Normală Ştefan cel Mare" Bacău, pensionar - fost
învătător şi director al Şcolii din Stăniţa, înreg. audio-video realizată la 1 octombrie 2008.
3 Drumul care străbate forma de relief, ..coboară pc la podul Podni(oaie şi urcă apoi spre Chicerea" (ldem).
Sintagma "Drumul hanului" este înscrisă şi în actele de proprietate. Actul data! la 5 mai 1919 preciz.ează că
,,Mariuca Costache Muschel{i)u vinde lui Costache Al. Benţa I l prăjini/19 ari 69 ctr. în Dmmul hanulw"', iar
actul din 1 O martie 1 937 adevereşte că ,.Marita Gh. Dabija vinde lui Ion Coroban 20 y, prăjini/36 ari 69 ctr.
megieşil cu d11unrtl Hanului"' (acte originale - arhiva personală Vasile Gh. Coroban din Poienile Oancei,
•.
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Despre comuna Stăniţa se poate vorbi ca despre "un complex de aşezări, situate
în interiorul unei suprafeţe de teren sub fmma unui pătrat cu latura de 7-8 km. Aşe:zată
în plin ţinut deluros [ ... ], ferăstruit de ape şi intemperii de-a lungul a mii şi mii de ani,
comuna se prezintă cu toate satele şi cătunele dispuse în formă inflorescenţă [ ... ]. de o
parte şi de alta a şoselei [care leagă municipiul Roman de satul Ghidion - s. n.] apar Puii
Stăniţei, satele componente aşe:zate pe platoul wrnând limitele podişurilor ce coboară în
depresiuni mai line sau mai abrupte, ferindu-se parcă de văi [ .. .]'"'.
Primele descoperiri arheologice de pc teritoriul actual al comunei datează încă
din a doua epocă a ficrului!Latene gcto-dacic (c. secolele V î.H.-11 d.H
În
primăvara anului 1 960 a fost descoperit întâmplător un tezaur de aproximativ 20-25
denari romani imperiali, în punctul numit "pe dealul Silişte, în apropiere de confluenţa
pârâului Pietrei cu pârâul Silişte'.6. Periegezele şi săpăturile arheologice - din anii
1 9627 şi 1 965 - au atestat aici prezenţa unei aşezări neolitice8, cât şi existenţa unei
aşezări carpice din secolele II-III d.H.9
În prezent, comuna are în componentă sate cu o vechime de mai multe secole.
Ne referim la datele cuprinse în documentele scrise, indiferent de locul unde au fost
găsite. Astfel, într-o ordine mai mult sau mai puţin aleatorie, acestea sunt: Stăniţa10,

f

67 de ani, şcoală profesională, pensionar - fost mecanic auto). Infonnaţiile sunt înregistrate şi audio-video,
la 25 august 2008.
4 Deşi, pennu unii, fără credibilitate, am preluat fragmentele de mai sus de pe site-ul

hno://www.ro.wikioedia.org/wiki!Listă de comune din judetul Neamt Ele prezintă, sintetic, o descriere
geogrnfică, cu tentă estetică, apropiată situaţiei din teren, specifică suprafeţei scoaJ1ei terestre din nord-vestul
Podişului Central Moldovenesc.
5 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa, Emil ia Zaharia, AşczAri din Moldova. De la paleoHtic pinA in secolul
al XVIll-lea, Bucureşti, 1 970, p. 57 - pe baza w1ei infonnaţii de la V. Ursachi, fost director al Muzeului din
Roman.
6 V. Ursachi, CercetAri arheologice erectuate de Muzeul de istorie din Roman, in Ca�pica, l, 1 %8, p. 1 56;
Maria Chiţescu, V. Ursachi, DouA tezaure romane imperiale descoperite in Moldova, in Ca1pica, n, 1 %9,
p. 145-1 50; V. Mihăilescu-Birliba, Descoperiri de monede antice şi bwmtine (11), în MemAnt, n, 1 970, p.
5!!0-58 1 . Doar două dintre monedele descoperite sunt din argint, restul, in număr de 10 (recupcrnte) fiind
argintate.

; Dare de seamA asupra activitAtii Mu1.eului de Istorie Roman pe perioada 1 ianuarie - 3 1 decembrie
1962 apuJ V. Ursachi, Muzeul de Istorie din Roman. 50 de an� Roman, 2007, p. 1 61 - 1 62.
� Ibidem, p. 1 09.
9 V. Ursachi, op.cit, 1%8, p. 1 56; V. Mihăilcscu-Bîrliba, op.cit, p. 580; Şt. Cucoş, Contribuţii la
repertoriul arheologic al judeţului Neamţ, în MemAnt, XVITI, 1 992, p. 5 1 .
1 0 .Stânuiţa-Siăniţa (Roman) - stană, stâncă: mal de piană, intepenit în pământ, adică având rădăcini in
pămâni" (T. Pomciuc, Lexiconul termenilor entropiei din Hmba români, Bucureşti, 193 1 , p. 26 şi 63; 1.
Iordan, Toponimie româneascA, Bucureşti, 1 963, p. 44). Minei-ul [Antologhion-ul, tipărit Iaşi, în 1 755 s.n.] care a fost în proprietatea Mănăstirii Nicoriţli [com. Corod, jud. Galaţi - s. n.], fiind datat de călugării
giilăţcni la 23 aprilie 1 797 şi provenind de la parohia Stăniţa (BibHoteca Episcopiei Romanului, cota III 386
apud D. Mihăescu, Episcopia Romanului. 600 de ani de istorie. Cartea româneascA veche şi alte
mArturii din trecutul Episcopiei Romanului, Bucureşti, 2007, p. 8 1 ) - constituie o mărturie a fuptului că

exista activitate religioasă ortodoxă în fostul ţinut al Romanului, iar respectiva cane religioasă un prim semn al
apariţiei şi evoluţiei comunităţii ortodoxe de aici, înainte de debutul secolului al XIX-lea. O altă atestare
documentară este cea din primul sfert al secolului al XIX-lea şi apan: sub forma .Stăniţu-Avereştii din ţimtllll
Romanulw'' (Analelele parlamentare ale României, IV2, Bucureşti, 1 825, p. 571 apud Tezaurul
toponimie al României. Moldova. Repertoriul istoric al unitlţilor administrativ-teritoriale (1772-1988)
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Todireni 1 1 , Ghidion 1 2 , Poienile Oancei 1 3 , Chicerea 1 4, Veja 1 5 şi Vlădnicele 1 6 • Cele
(coord. Dragoş Moldovanu), voi. 1,

partea 1, Bucureşti, 1 99 1 , p. 1 1 09) şi apoi, in 1 853, ca ,Stăniţa-Răzeşf'
(Acta statisticeştilor ştiint pi an 1853, februarie, 1854, ms. la MtNatlaşi, Fond Statisticeşti, opis 2020,
dos. 3 1 020, [ 1 64 v. �d Tezaurul., voi. 1, partea 1, p. I l 09). La 1 864 este infiin\3tă comWlll Stăniţa

(aceasta avănd in componentă, la 1 865, satele Stăniţa, Chicer(e)a şi Piscul Rusului - azi sat in comWlll Dagâţa,

"Ocolul Siretului de Sus" (Tablou de toate comunele rurale din ţarii (extrns din
Monito11tl Oficia{), Bucureşti, 1 864, p. 35; Tezaurul , voi. 1, partea a fl-a, p. 1 6 14). Deşi in anii 1 875-1 876

jud. Iaşi) ce aparţinea de

.•

comuna Stăniţa era alcătuită din satele: StăniJa; Buzdubr(i) - azi sat in comuna Dagâţa,jud. laşi: Căuşeni -- azi

sat in comuna Boghicea, jud. Neamţ; Chicer(e)a; Fw1dul Poienii; Dogarul - fost sat, la nord-vest de Fw1dul

Poienii (nun1it de locuitori şi

Dealul Dogarilor - in( de la Petru M. Ghcorghiu, vezi supra, nota 2); Piscul

Rusului; Poiana Lupului - fost sat, la nord-vest de Buzdug; Poienile 0dllcei; Pricop - fost sat, la sud de satul
Stăniţa; Surda - fost sat, la sud de satul Chicer(e)a; Tami\3 - azi sat in comWlll Dagâţa, jud. laşi; Todirenii

Răzeşi; Todirenii Sturzei!Cichirdic; Veja şi Pietrele/VIildnicele, iar la 1 886 i se adaugă Călugări\3 - azi satul
Negreşti, comWlll Bâra, jud. Neamt (nemaifiind men�onate Căuşenii, Dogarul şi Surda) - din 1 895 comuna,

in ansamblu, este desfiinţată şi inglobată pentru un an la comWlll Poienile Oancei (TezauruL., voi. 1, partea a
n-a. p. I l 09). Din 1 896 şi până astăzi, comWlll este individualizată sub numele de Stăniţa (cu excep�a anilor
1904 şi 1 929, cănd este inglobată, din nou, la o altA comună, anume Bâra, din jud. Neamt) (c[ Tezaurul.,
voi. 1, partea a n-a, p. 1 1 64). Am precizat, mai sus, doar câteva repere ale atestării moderne a denumirii satului
şi, apoi, ale comunei Stăniţa. Există posibilitatea ca, prin cercetarea documentelor anterioare sfarşitului de
secol XVIII şi inceput de secol XIX, să regăsim originea şi evolu� in timp a toponimului şi a denumirii
actuale a localită�i. Constatarea de mai sus este valabilă şi pentru celelalte sate ale comunei (cu excep�a
Poienilor Oancei, unde, cum vom vedea mai jos, datarea medievală este una sigură).
11
" Todireni-RC=şi (Roman) provine de la antroponimul Teodor" (1. Iordan, op.cit., p. 175). Sub forma

" Todirenii - moşie din ţinutul Romanulut' il regăsim la N. Iorga, Studii şi documente cu privire la
istoria românilor, I-XXXI, Bucureşti şi Vălenii de Munte, 1 90 1 - 1 9 1 6, voi. IV, p. 148. Subliniem că, intr-o
carte de rugăciune [Chiriacodromion, Bucureşti, 1 801 - s. n.], .,feciorul preutului Şărban", consemnează, in
chirilică, faptul că .,oamenii [enoriaşii - s. n.] [... ] au cumpărat cartea la 9 decembrie 1 806" pentru parohia
Todireni (Biblioteca Eplscopiei Romanului, cota In 496 apud D. Mihăescu, op.cit., p. 1 8 1 - 1 82).
simplă

Însemnarea de mai sus reprezintă atestarea vi�i religioase din acestă parohie, cel puţin la inceputul secolului
al XIX-lea. Todirenii apar men�ona� şi la 1 83 1 - 1 833, ca parte componentă a .,Ocolului Siretului de Sus",
inglobând şi Piscul Rusului (Catagrafia ţinuturilor )Moldovei) din 1831-1833, rns. la MtNatlaşi, Fond
Vistieria Moldovci, op. 708 şi 1 OI I , [ 57 v. upudTezauruL, voi. 1, partea 1, p. 1 204 şi voi. 1, partea a n-a, p.

1 640). Evolu�a satului cuprinde şi inglobarea sa la satul Poienile Oancei - in 1 833 (Condica de
proprietiiţile din Moldova la 1833, B.A.R, ms. rom., cota 733, [ 1 9 r. apud Tezaurul , voi. 1, partea 1,
••

p. l 204 şi voi. 1, partea a n-a, p. 1640) sau inglobarea, la rândul lui, a satelor Chicer(e)a şi Piscul Rusului, in
1 844

(Delia statisticeştilor ştiinţe, iunie, 1844, ms. la MtNatlaşi, Fond Statisticeşti, opis 2020, dos. 5275, (

206 v. apud lbidem). Titulatw11 de comună, apare pentru prima dată in 1 864 (TezauruL., voi. 1, partea 1, p.
1 204 şi voi. 1, partea a 11-a., p. 1 640), aceasta fiind inglobată apoi la comuna Stăniţa ( 1 875, 1 892, 1 896 şi 1 93 1 )

(Tezaurul"" voi. 1, pa11ca 1, p. l 204 şi voi. 1 , partea a n-a. p. 1 640), la comuna Poienile Oancei ( 1 895)
(Tabloul general şi definitiv despre nouele circumscripţiuni comunale pe judete şi pblş� alcAtuit în
vedere cu toate modilicaţiunile introduse de corpurile legiuitoare, in Monito111l Oficial, nr. 1 63/iulie 1 895,
p. 1 875) sau la comuna Bâra ( 1 929) (TezauruL., voi. 1, partea 1, p. 1 204 şi voi. 1, partea a n-a.. p. 1 640). Este
atestat, sub denumirea de "Todirenii-Ră;;eşt', ca parte componentă a comw1ei Stăniţa, şi in Statistica din
România. Indicele comunelor pe periodul de cinci ani, 1876-1881 (editat de Ministerul de Interne. Oficiul
Centrnl de statistică), Bucureşti, 1 876, p. 1 26. O prelungire a Todirenilor, ca şi componentă a acestuia in

partea de nord-est, este fostul sat Cichirdic, întâlnit in documente sub mai multe denumiri: ..Chichirdicul sau

Cichirdie" (cf. TezauruL., voi. 1, partea 1, p. 229), dar şi sub fom1a .,Todirenii Boiereşti- Todirenii Shtr.:ei. al
I'Omiatlui Costache Srw-=a" (c[ Ibidem, p. 1 205). Deşi, in anul 1 853, se va desprinde din Todireni
(Proiectul Divanului Obştesc ( ) atingiitoriu de chipul regularisit pentru transportarea siirei de la
OcnA pe şchelea Galaţii, in Buletin. Foaie C?ficiulă, XXI, nr. 10 adaos, 1 1 - 1 3, 1 2146, laşi, 1 853 apud
TezauruL.. , voi. 1, partea 1, p. 229), Cichirdicul este inglobat la comWlll Stăni\3, alături de .,Todirenii-Ră;;eşt'
.•
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(a se vedea şi precizările noastre de mai jos), începând din 1 875 (Statistica din România. Indicele
comunelor-., p. 1 26; TezauruL., voi. 1, partea 1, p. 229). Spre sud-vest, o altă prelungire a satului Todireni
este Fundul Poienii sau .Fundul Poenit' (cf. TezauruL-, voi. 1, partea 1, p. 441 ) - înglobat la comuna Stănita
în 1 876 (Statistica din România. Indicele comunelor-., p. 1 26; Tezaurul-., voi. 1, partea 1, p. 44 1 ).
Todirenii Sturzei!Cichirdicul împreună cu Fundul Poienii fonnează astăzi satul Todireni (Legea nr. 211968
privind organizarea administrativA a teritoriului RS.R, în Bule/inul Oficial (Anexă), nr. 1 63-165,
Bucureşti. 1 968, p. 1 6 1 6 şi 1 7 1 8- 1 7 1 9; Tezaurul._, voi. 1, partea 1, p. l 204 şi voi. 1, partea a II-a, p. 1 640).
" ..Ghidiomtl (Roman) - de la numele persoanei Ghedeon. Confonn numelui de familie Ghidionescu,
originar tot din Moldova'" (1. Iordan, op. cit.. p. 339). Aparţinând, mai întâi, de comuna Boghicea (Indicele
comunelor României dupii noua organisare a legei comunale, Bucureşti, 1 865, p. 77; Tezaurul.-, voi. 1,
partea 1, p. 467), satul Ghidion este mentionat, dupi! împi!rţirea administrativă din anul 1950, ca !acând pmte
din comuna Stănita (Î mpiirtirea administrativ-economicll a teritoriului RP.R AnexA la legea nr. S, în
Bule/inul Q{ICial al R.P.R. (1944-1952), Bucureşti, nr. 77/ 8 septembrie 1950, p. 76; Tezaurul-., voi. 1,
� l, p. 467).
3 ,,Poienile Oancei (Roman) - provine de la genitivul cu articol postpus [ ... ] Poienari <Poiana, Poieni, foarte
rupândite pretutindeni" (1. Iordan, op.cit, p. 4 1 5 şi 490). Prima atestare documentari! a ,.vechilor" Ştetăneşti
este din 14.09. 1486: sat ,.)lnde es/e casa lui Şle(an Roşu ", Cit primturi, la Poieni: dângă Poienile Oancei (!),
c. Slăniţa,j. Neamţ1; Oana,.fiul lui Ştefan Roşu, vinde, Împreună CII rudele sale, <<dreapla lor ocină din urim/
latălui lor, Ştefan Roşu/, un sat /a Poieni. unde esle casa lui Şll�/ân Roşu/, cu toale poienile <Şil c11 priCithtrile
dimprejur11, lui Duma cliucinic şi.fi"ate/ui său, Pătn1 Bn1dur, CII 260 de doţi lălăreşli (cf. DRH, A Moldova
(voi. întocmit de L. Şimanschi, în colab. cu Georgeta lgnat şi D. Agache), voi. II ( 1 449-1486), doc. 264,
Bucureşti, 1976, p. 405-407, document reprodus şi de C. Burac, Aşezllrile Ţiirii Moldovei din Epoca lui
Ştefan cel Mare (1457-1504), Bucureşti, 2004, p. 238-239 - ale ci!rui considera�i le-am preluat şi noi, în
rândurile de mai sus. Pentru s�itul secolului al XVIII-lea şi a doua jumi!tate a celui de-al XIX-lea, satul
Poienile Oancei poate fi regi!sil sub denumirile: ,.vechii Şu�făneşti. Poienile de Oancea, Poienile Oancca.
Poiana Oancei, Poienile Oancit' (TezauruL., voi. 1, partea a II-a, p. 920). Apare men�onat in anul 1 772
(Perepis naselnica Moldavil l772-1773 goda, în Moldova în epoca feudallsmului (coleclie de docun1entc
a Institutului de Istorie a Academiei de Ştiinte a R.S.S. Moldoveneşti), Chişinău, VII, 1 975, p. 1 07;
TezauruL, voi. 1, partea a 11-a, p. 920) sau în recensi!mântul populatiei din 1 774 (Recensii mântul populaţiei
[Vloldovei din anul l 774, în Moldova în epoca.-, VII2, 1 975, p. 266; Tezaurul-., vol. l, partea a II-a, p. 920).
In urma refonnei administrative realizate de Constantin Vodă Mavrocordat, între anii 1 74 1 - 1 743, �nutwile
Moldovei au fost împărţite în ocoale, unul din cele patru ocoale ale ţinutului Roman fiind, la 1 774, şi ,.Ocolul
de Sus", cu satul component Poienile Oancei (Recensiimântul populaţiei Moldovei._, p. 257-288; 1.
Murariu, Organizarea administrativ-teritorialA a ţinuturilor Neamt şi Roman în a doua jumiihttc a
secolului al :>..'VIU-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, în Cmpica, XXX, 2001 , p. I l 0). Un Molitvenic
(laşi, 1 785) provenind de la Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril din Poienile Oancei, are o însemnare de
la 1 martie 1 797, în care se precizează că ,.ierei-ul Neculai", cumpi!ri! cartea de la preotul Filip, "ca să fii
pentru trebuinţ[a] mea şi [a] ficiorilor mei" (BibHoteca Episcopiei Romanului, cota II 1 apud D. Mihăescu..
op.cit., p. 149). Este o primă consemnare a vi�i religioase de aici. De asemenea, satul aparţine aceluiaşi Ocol
de Sus şi în 1 803 (Th. Codrescu.. Uricariul, voi. VII , Iaşi, 1886, p. 277-285; 1. Munuiu, op. cit., p. I l 0) sau
1 8 1 6, sub denumirea de .,Poienile Oancit' (C. Istrati, Condica vistieriei Moldovei din anul 1816, in AJL4,
supl. (1), 1 979, p. 1 6; 1. Murariu.. op. cit, p. I I I ). Din 1 864, comuna Poienile Oancei, din ..Ocolul Sirehtlui de
SIIS" cuprindea satele: Căuşeni şi Poienile Oancei (Tablou de toate comunele..., p. 35; Indicele comunelor
României.-, p. 72; Tezaurul-., voi. 1, partea 1, p. 2 1 şi partea a 11-a, p. 920). Prin desfiintarea ei, din 1 876
comuna Poienile Oancei (cu satele: Poienile Oancei; Boghicea - azi comună, jud. Neamt; Buzdug; Căuşeni;
Chicer(e)a; Fundul Poienii; Ghidionul; Nistrea - azi sat în comuna Boghicea, jud. Nean1ţ, Piscul Rusului;
Slobozia - azi sat în comuna Boghicea,jud. Neamţ Stănita; Tarniţa; Todirenii Boiereşti/Cichirdicul; Todirenii
RAzeşi; Vadul Vejei - azi sat în comuna Ţibana, jud. laşi; Veja-Clăcaşi; Veja-Lingurari şi
Vladnicile/Vlădnicele) este înglobată pentru prima dată, dupi! noua organi:mre administrativă, în comuna
Stănita (Tabloul general şi definitiv despre nouele-., p. 1 875; Statistica din România. Indicele
comunelor.-, p. 1 26; TezauruL., vol. l, partea 1, p. 1 83, 778, 873, 1 080, 1 1 66, 1 258-1 259 şi partea a II-a, p.
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şapte sate, ca şi imensa majoritate a satelor apărute anterior secolului al XIII-lea, au
fost înfiinţate de 1 -2-4 familii, fără îndoială, cu un grad de rudenie între ele, "[căci s.n.] trebuie să fi fost un om care să fi pus întâi toporul... Acel om care la început
alcătuia singur şi cu familia lui locuitorii satului, îi dădu nurnele" 17 •
Acesta este şi cazul unuia din satele actualei comune Stăniţa... Vechimea cea
mai mare o are, îară tă�adă, satul Poienile Oancei. Reproducem, mai jos, fragmente
din actul care reprezintă 8 atestarea documentară a acestui sat:
"t Din mila lui Dumnezeu. noi, Ştefan voievod domn al Ţării Moldovei.
Facem cunoscut cu această carte a noastră, tuturor celor ce o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, că au venit, înaintea noastră şi înaintea boierilor noştri moldoveni,
slugile noastre, Dana şifratele lui, loiJ, şi sora lor, Ceuţea, şi nepotul lor, Cozma,
J9
toţifiii /u; Ştefan Roşuf0, de bunăvoia lor, nesiliţi de nimeni şi nici asupriţi, şi au
920), cunoscând apoi o evolu�e oscilanta intre a fi comună individualizata (Poienile Oancei - 1 889, 1 892,
1 896 sau Ştelmleştii - 1 904, 1906, 1 9 1 2, 1 9 1 3, 1 9 1 7 c[ Tezaurul"'• voi. I, partea a II-a, p. 920-92 1 şi 1 567)
sau ca sat component al comunelor Bâra - 1929 (Tezaurul", voi. I, partea a II-a, p. 921 şi 1 567) şi Stănip
( 1 93 1 , 1 932, 1 939, 1 942, 1 943, 1 950, 1 952, 1 954, 1 968) (Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă..., p. 1 6 1 6 şi 1 7 1 8 - 1 7 19; TezauruL, voi. I, partea a II-a, p. 920-92 1 şi 1 567).
1 4 Chicera cu variantele Chicerea. Chiceml. Chicerna, Chicira este atestat ca nume apelativ, pentru unele
"

\Îilutwi de peste mun�. şi este glosat prin: (vârf de) deal (inalt) conic, mai inalt decât o colină, in fonna
acoperişului casei; deal, munte" (Dic(ionaml /imbii române, Bucureşti, 1 906 apud 1. Iordan, op.ciL, p. 34) sau
"Chicioara!Chiciora - variante ale lui chiceră: deal, movilă, vâJf de deal, el însuşi foarte frecvent in
toponimie [ ... ] născute prin analogie cu substantivele tenninate in - (i)or, - (i)oară, printre ele picior, acolo
unde acesta se pronunlă chicior' (1. Iordan, op.ciL, p. 364). Chicer(e)a este men�onat ca fiind cătun al satului
Poienile Oancei (Catagrafia ţinuturilor [Moldovei! din 1 838-1839, ms. la ArhNaţlaşi, Fond Vistieria
Moldovei, opis 1488, f. 89 r. apud TezauruL, voi. 1, partea 1, p. 2 1 9) şi, apoi, ca sat aparţinând de Todireni
(DeDa statisticcştilor"' apud Ibidem). Ca sat integrat comw1ei Stănip apare atestat din anul 1 865 (Indicele
comunelor României"'• p. 77; Tezaurul", voi. 1, partea I, p. 21 9), cunoscâJJd o evolu�e similară reşedinţei
de comună.
lj ,.Veja-Ciăc�i şi Veja-Lingurari (Roman) provin de la raportwi de proprietate" (I. Iordan, op.ciL, p. 190).
Cunoscut şi ca .,Vej(e)a Statufut' (cf Tezaurul"'• voi. I, partea II, p. 1 295), satul este străbătut de pârâul
Veja!Veia, care se varsă ptin .,Gura Vejii" in Sacovăl (a fluent al râului Bârlad), la locul numit Moara Ciomei
(comuna Ţibana, jud. Iaşi) (DRH, A. Moldova, voi. II ( 1449-1486), indice de nun1e, p. 530). Clitw1 al satului
Doljeşti, la 1 838 (Catagrafia ţinuturilor-· f. 1 25 r. apud Tezaurul", voi. 1, partea II, p. 1295), Veja este
parte componentă a comunei Stănip din 1 876 (Statistica din România. Indicele comunelor.•, p. 1 26 apud
Ibidem). cunoscând aceeaşi evolu�e ca şi reşedinp de comună.
lb ,,VIădnicelele. Vfădnicile sau Pietrele" sunt doar câteva din denumirile sub care apare satul (cf.
Tezaurul. .. , voi. 1, partea a II-a, p. 1 322). Apa�nând, in 1 865, de comuna Todireni (Indicele comunelor
României... , p. 72; Tezaurul"'' voi. I, partea a II-a, p. 1 322), din anul 1 876, prin inglobarea in comuna
Slăni\3, satul Pietrele'VIădnicele pierde o parte din teritmiu. pe care se fonnează satul Buzdug(i) (Statistica
din România. Indicele comunelor..., p. 1 26; Te7.auruL., voi. 1, partea 1, p. 1 83). Ulterior acestei pierderi,
cunoaşte o evolu�e similară reşedin\ei de comună.
17 A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiani, ed. a II-a, voi. 1-V, 1 9 1 3- 1 9 14, voi. III , p. 194 apud
S. Ştelmlescu, Date privind "moşiile bitrâne". in Cmpica, XXX, 2001 , p. 60.
1 " Spre a men�ona, aici, doar lucrarea lui C. Burac, op.ciL, p. 238-239, ca fiind printre cele mai noi aparitii
editoriale pe această temă. A se vedea infonna\iile din prezentarea comw1ei Stănip şi a Parohiei ortodoxe
Todireni, pe adresele de site: http://www.ro.wikipedia.orglwiki!Listă de comune din judetul Neamt,
http://www .comuna�tanita.ro şi http://www .geocities.com/parohia todirenildategencrale.html.
1" ,,Fii ai lut' in colectia DIR, veacul XV. A. Moldova (comitet de redac�e 1. Ionaşcu et alii), voi. II
( 1476-1 500), doc. 56, Bucureşti, 1 954, p. 55 .
•o
"Cerlen" in intreg documentul, cf. Ibidem, p. 54-56.
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vândut dreapta lor ocină, din uricul tatălui lor, Ştefan Roşu/, un sat la Poieni, unde
este casa lui Ştefan Roşu/, cu toate poienile <şb cu pricuturile dimprejur; şi au
vândut boierilor noştri credincioşi, panului Duma cliucinic2 1 şi fratelui său,
panului Pătru Brudur, pentru 260 de zloţi tătărăşti.
2
Şi sculându-se credincioşii noştri boieri, pan Duma cliucimic/ şi fratele
său, Pătru Brudur, au şi plătit toţi aceşti bani mai sus-scrişi, 260 de zloţi, în mâna
slugilor noastre, Oană şi fratelui său, Joii, şi surorii lor, Ceuţea şi nepotului lor,
Cozma, înaintea noastră şi inaintea boierilor noştri.
Deci, noi, văzând buna lor voie şi invoiala dintre ei şi plata deplină, şi noi, de
asemenea, şi de la noi, am dat şi am întărit slugilor noastre credincioase, panului
Duma cliucinic şi fratelui său, Pătru Brudur, acest sat mai inainte-spus la Poieni,
anume Ştejăneştii, unde a fost Ştefan Roşu� să le fie de la noi urie, cu tot venitu�
lor şi copiilor lor, şi nepoţilor lor, şi strănepoţilor lor, şi răstrănepoţilor lor, şi
întregului lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodată, in vecii
vecilor.
Jar hotarni acestui sat să fie din toate pă11ile după vechiul hotar, pe unde au
fost din veac [ ... ].
Jar după viaţa noastră, cine vafi domn al ţării noastre, din copiii moştriP sau
din neamul nostrn sau iarăşi pe oricine va alege Dumnezeu să .fie domn al ţării
noastre, Moldova, acela să nu le clintea�că dania şi Întărirea noa�tră, <ci să le
Întărească şi să le Împuternicească, pentrn că/4 le-am dat şi le-am Întărit pentrn
slujba lor şi pentru că ei şi-au cumpărat pe banii lor drepţi.
Iar pent111 mai mare putere şi Întărire a tuturor celor mai sus-scrise, am
pornncit credinciosului nosh·u pan, Tăutul logofăt, să scrie şi să atâme pecetea
noastră la această carte a noastră.
A scris Toma, la Suceava, in anu/ 6994 <1486>, Septembrie 14"2� .
Am regăsit, în colecţiile de documente care ne-au fost accesibile, şi un alt act,
de data aceasta, al perioadei ante-ştcfaniene26 :
"ţDin mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Ţării Moldovei. Facem
cunoscut cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, că acest adevărat rugător al nostru, protopopul Joi/ şi {iu/ stiu, pan
Giurgea grămătic, ne-au slujit drept şi credincios. De aceea, noi, văzând dreapta şi
credincioasa lor shţjbă către noi, i-am mi/uit cu deosebita noastră milă şi le-am dat
şi le-am întărit, in ţara noastră, în Moldova, ocina lor dreaptă şi vislujenia de la noi,
satele anume: Oneşti, la Cârligătura [ ... ] şi mai sus Voroveşti, şi poiana de la Ste(an
" .
·'R
Rosul, pe care le-a uat-o• rau,
•
,a
1
-1
-1 b unavma lu,- , ŞI, mat JOS, pe acelast pa
'? StefiJin ue
•

•

•

.

1 1 "Ciucer" in DIR, veacul XV. A. Moldova, voi. li ( 1 476-1 500), doc. 56, p. 55.
Omis in document.
13 Loc rupt in original.
Loc. rupt şi şter.; in original.
-- DRH, A. Moldova, voi. II ( 1449- 1486), doc. 264. p. 405-407.
16 Eviden\iem că nici unul din satele componente ale comunei, cu excep�a vechilor Ştclăneşti!Poicnile Oancei
(de mai târziu), nu a fost regăsi!, sub denumirea actuală sau din cele men1ionate mai sus, in colcc�ile de
doqunente care se referă la sfa�itul secolului al XIV -lea ( 1 384) - sfa�itul secolului al XV -lea ( 1486).
1 7 "In trad. din DJR, A, 1: .a facut-{)" sens nejustificat de context" (c[ DRH, A. Moldova, voi. TI ( 1 449-1486),
11

�:

•
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Iazul lui Simion, loc de moară, şi prisaca lor din dreptul Podobitulu� în pădure, şi
A1păşeştii lui A1paş şi peste Bahluiu, [ .. . ] şi Todereşti [ ... ] .
Iar hotarul acestor sate şi se/işti să.fie după hotarul vechi, pe unde din veac au
folosit, iar al acestorpustii, cât vorputeafolosi îndestul [ ... ].
Iar pentru mai mare întărire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logofăt, să scrie şi să atârne pecetea noastră de
această carte a noastră.
A scris Vulpaş, la Suceava, În anul 6964 d456' Itma februarie 18 zile. <Pe
verso însemnare din sec. XVb [... ] Aici satul Oneşti de la Cârligătura; <şi alta, mai
tîrzie:' Petnt v(oie)vod, din leat 6964 < 1456,.fev(ruarie) 18, pe Oneşti şi allele"29•
Prin compararea textelor documentelor de mai sus, constatăm existenţa câtorva
antroponime comune, dar şi a toponimelor sau a hidronimelor, care, la prima vedere,
ar avea legătură cu modificarea proprietă\ii, din zona fostelor ţinuturi Roman şi
Cârligătura, în anii 1 456 şi 1486.
Astfel, pentru primul document, regăsim antroponimele: Oana (?) - Oană;
(fratele lui), loii; (sora lor), Ceuţea; (nepotul lor), Cozma; Duma (cliucinici0; Pătru
Brudu? 1 şi Ştefan Roşu!, dar şi toponimele: Poiene2 şi Şteîaneştii. Iar în textul celui
de-al doilea, antroponimele: (protopopul) loie3; (fiul său, pan) Giurgea (grămătic);
Ştefan Roşu! şi (prisaca lor <a protopopului loii şi a fiul său Giurgca - s. n.> din
doc. 56, nota 5, p. 83).
�K ..În textul editat de M. Costăchescu [este vorba de Documente moldoveneşti înainte de Şteran cel Mare,
n, Bucureşti, 1 932, p. 568-571 - s. n.] wmeaz.ă un TOKV, superlluu, tradus "pe pârâu", ca şi în trad. din DIR,
A, 1 (cf DRH, A. Moldova, voi. II ( 1449- 1486), doc. 56, nota 2, p. 83).
�9 DRH, A. Moldova, voi. n ( 1 449-1486), doc. 56, p. 8 1 -83. Docwnentul este publicat şi de M. Costăchescu,
op.cit., p. 568-571 (text slav şi traducere) sau în colectia DIR, veacul XV. A. Moldova, voi. n ( 1 476-1 500),
doc. 56, p. 54-56 (traducere).
Ju Fratele lui Pătru Brudur şi al lui Oană, nepotul lui Oană Giuratul ( unde a fost casa lui Oană Giuratul [ . . . ]
"
satul Oneşti, selişte, pe Gârbovăţ <lângă Tălpălăi, corn. Poienari, jud. Neamţ>, întărită lui Petrea şi fraţilor săi"),
soţul Nastei (fiica lui Petru Brăescul) (DRH, A. Moldova, voi. n ( 1449-1486), doc. 1 56, p. 230-23 1 şi indice
de nwne, p. 480 şi 505).
31 Pătru!Petrea Brudur este fratele lui Oană şi al lui Duma cliucinic (DRH, A. Moldova, voi. II ( 14491486), doc. 1 56, p. 230-23 1 şi indice de nwne, p. 508). Fraţii Brudur, in afan! de vechii Ştefăneşti şi alte
câteva sate, erau şi proprietarii Brudureştilor, unde le este casa [pe Suhulet, sat Tansa, corn. Tansa, jud.
"
Iaşi - s. n.]" (DRH, A. Moldova, voi. II ( 1 449- 1486), doc. 1 56, p. 230-23 1 şi indice de nwne, p. 508 şi
469; N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Româncascli şi Moldova (sec. XIV-�'V).
Bucureşti, 1 9 7 1 , p. 269-270).
J� Toponimul se referă, pe lângă alte unităţi de relief, şi la . .zona dealurilor impădurite de pe stânga Siretului,
de la obârşiile pâraielor care se varsă in Siret mai sus şi mai jos de municipiul Roman [ . . .]" (DRH, A.
Moldova, voi. n ( 1 449-1486) , indice de nwne, p. 5 1 1 ).
3J .,Joii, protopop, tatăl lui Giurgiu b'Tllmatic; sate, prisăci, seliştc şi locuri întărite lui � (a se vedea şi
docwnentul din 1456, reprodus fragmentar şi de noi in paginele de mai sus - s. n.) (DRH, A. Moldova,
voi. II ( 1 449-1486), doc. 56, p. 8 1 -83 şi indice de nume, p. 49 1 ). El este mituit de Petru Aron cu satele
.,ocina lui, anume Oneşti, la Cârligătura, şi cu mănăstirea" (lângă Brătuleni, corn. Miroslava, judeţul laşi 
DRH, A. Moldova, voi. II ( 1 449-1 486), doc. 6 1 , p. 9 1 -93 şi indice de nwne, p. 506), sau cu "Voroveşti "
(sat, la Cârlibrătura, mai sus de Oneşti, corn. Miroslava, jud. l aşi - DRH, A. Moldova, voi. Il ( 1 449-1486),
doc. 6 1 , p. 9 1 -93 şi indice de nwne, p. 532), dar cwnpără, in acelaşi timp, un loc pustiu pe Bahlui (intre
"
Bodicica - toponim, pe Bahlui, lângă Holm (?), actualul oraş Podu l loaiei, jud. laşi şi Drângeşti - sat pe
Bahlui, lângă Hoiseşti, corn. Dwneşti, jud. laşi" (DRH, A. Moldova, voi. II ( 1 449- 1486), doc. 6 1 , p. 9 1 -93
şi indice de nume, p. 467 şi 480).
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dreptul) Podobitului34, (în �ădure); de asemenea, toponimele: Oneşti (la Cîrligătura)35
8
Voroveşti36 sau Todereşte , dar şi prezenţa hidronimelor: (mai jos, pe acelaşi) pârâu3
şi (la) iazul39 (lui Simion, loc de moară).

0
Din lectura şi analiza celor două documente4 se observă că, de fapt,

toponimele şi hidronimele enumerate, nu au legătură directă cu vechii Ştefăneşti, iar
antroponimul Joi/ din primul document, nu este, cu siguranţă, acelaşi cu cel din al
doilea. Singurul punct de legătură rămâne ,,miticul'' Ştefan Roşu(/), ca unul care "a
pus întâi toporul" şi a dat de bunăvoie/a vândut, singur sau prin urmaşii săi, "poienile
tăiate" în codrii şi de-a lungul pâraielor fostelor ţinuturi Roman şi Cârligătura.
Mai mult ca sigur, una

dintre

acestea a fost şi aşezarea răzeşească de la

Poienile Oancei sau Ştefăneştii Vechi4 1 , sat atestat pentru prima dată documentar la

14 septembrie
credem.

1 486

şi nu la

18

februarie

1456,

aşa cum, iniţial,

am

fost tentaţi să

34 Termenul ,,pris(e)acă" în ,,majoritatea cazurilor, dacă nu chiar totdeauna [ ... ), indică tot curătură [ ... ) sau
locul unde s-a tăiat pădurea" (cf. T. Poruciuc, op. ciL, p. 47; 1. Iordan, op. ciL, p. 24). Prisaca din dreptul
" Moldova,
Podobitului (a lui loii - s. n.)" este localizată în satul Sineşti, comuna Sineşti, jud. laşi (DRH, A.
voi. II ( 1449-1486), doc. 56, p. 8 1 -83 şi indice de nume, p. 5 1 1 ), comună cu care, de altfel, se invecineazA şi
comuna Stăniţa.
Jj Cf. supra, nota 33.

36 1bidem.
37 Sat "la Cârligătura; în Chilişoaia, corn. Dumeşti, jud. Iaşi" (DRH, A. Moldova, voi. II ( 1 449-1486), doc.

56, p. 8 1 -83 şi indice de nume, p. 526). Toponimul nu are nici o legătură cu satul vecin Poienilor Oancei 
Todirenii de azi.
38 Apa curgătoare cu oarecare importanţă din satul Poienii« Oancei a fost Pârâul Fântânilor, hidronim păstrat,
totuşi, până astăzi, în vorbirea curentă a locuitorilor. In prezent are un debit aproape inexistent, apa
acumulându-se în cantitate mai mare doar din izvoarele care urcă spre suprafata scoarţei prin îantânile săpate
de către oameni sau în urma precipitaţiilor atrnosferice. Se varsă în pârâul Albuia!Albinea (afluent al râului
Siret, la Rotunda, corn. Doljeşti, jud. Neamt) (DRH, A. Moldova, voi. II ( 1 449-1486), indice de nume, p.
462 ). Denumirea Pârâul Fântânilor o regăsim şi in actele de proprietate ale primei jumătăţi a secolului al
XX-lea - a se vedea actul din 14 martie 1928, prin care ..Costache Gr. Hăbăşescu din Stănita vinde Mandi(ei
Natuli Galba7.ă 22 de prlij ini/39 ari şi 38 ctr., pământ la Pârâul Fântânilor" (act ori�oinal. �rhiva personală
Vasile Gh. Coroban din Poienile 0dncei, c[ supra, nota 3) sau actul din 10 ianuarie 1 9)0, prin care "Mandi)a
Natuli Galbazii din Stănita vinde lui Ion Ispas Coroban 21 prlijini/37 ari şi 59 ctr., loc de araturli la Pârâul
Fântânilor'' (Ibidem) ş.a Hidronimul apare menţionat şi în ţinutul Cârligătura", ca afluent al pârâului
" pmbabil în comuna Sineşti, judcţul Iaşi"
Sacovăt (DRH, A. Moldova, voi. II ( 1 449-1486), doc. 78, p. 1 14),
"
(DRH, A. Moldova, voi. II ( 1449- 1486), indice de nume, p. 5 1 0). Cu toate acestea, vom vedea că nu despre
acest "(pe) pârâu" se pomeneşte in al doilea document.
JY ,,Iazul lui Simion, la Cârligătura, mai sus de Voroveşti, corn. Miroslava, judeţul Iaşi" (DRH, A. Moldova,
voi. II ( 1449-1486 ), doc. 56, p. 8 1 -83 şi indice de nume, p. 5 1 7).
"
40 Aşadar, în 1456, Petru Aron ,miluieşte şi ,.intăreşte [protopopului Joii şi fiului său, pan Giurgca grămătic 
s. n.] poiana de la Şt�fan Roşu!. pe care le-a dat-o Ştefan de bunăvoia lui [pe pârâu - s. n]", iar la 1486,
înaintea lui Ştefan cel Mare şi a boierilor săi, "Oană şi .fratele lui. loii, şi sora /01: Ceu{ea. şi nepohtl lor,
Cozma, to{ifiii lui Ştefan Roşuf' vând ,,dreapta lor ocină, din uricul tatălui lor. Ştefan Roşu/. un sat /a Poieni.
unde este casa lui Ştefan Roşu/, cu toate poienile IŞi' cu primhtrile dimprejur [...) panului Duma cliucinic. şi
. fi'cllelui său. panului Pătnt Bntdw}'.
41 Atestată, ca aşezare răzeşească, cel puţin de la 1 8 1 6 (cf. C. Istrati, op.ciL, p. 1 6). Determinarea apariţiei şi a
evoluţiei toponimului de la ,,Poieni (anume Ştellneştii, unde a fost Ştefun Roşul)" la ,,Poienile Oancef'
rămâne, încă, o problemă de cercetat, căci, aşa cum se poate observa, descifurrea documentelor medievale este
una plină de capcane.
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About the documentary at the attestation ofthe station of a churl village
Poienile Oancei (Stăniţa commune, Neamţ district)
Summary
The authors of the article present information on the origin and evolution of
some churls' villages from the old Roman country. The way the component villages of
Stanita commune from Neamţ district (espccially during thc XVII-XX centuries), has
been parallel to the detern1ination of the first documentary attestation of the Poienile
Oancei settlement (the oldcst of thc above).
The dctails of thc geographical-historical inforn1ation ha ve implicd thc study of
toponimy, anthroponomy and hydrology specific to thc area.
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