
Home Anunturi Newsletter Meteo Horoscop Publicitate Contact

Iasi Bacau Botosani Neamt Suceava Vaslui

Actualizat acum: 33 minute

EVENIMENTUL > MOLDOVA > SUCEAVA

« Inapoi

Istoria primului conac cu apă curentă și
electricitate din Moldova
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În 1907, conacul familiei Cantacuzino de la Salcea avea
utilitățile  unei locuințe moderne * astăzi,  edificiul  cu
aproape 40 de încăperi  este  într-o  avansată  stare de
degradare * proprietarul vrea să-l  vândă și cere pe el
cel puțin 800.000 de euro

Conacul  de  la  Salcea  a  fost  construit  în  jurul  anilor  1850  de  boierul  Alexandru
Cantacuzino  Pașcanu.  Potrivit  monografiei  localității,  scrisă  în  anul  1970  de
profesorul  Aurel  Stanciuc, membrii  familiei  de boieri de la Salcea aveau o viziune
foarte modernă. Conacul lor a  fost  primul din Moldova cu energie electrică  și apă
curentă. Mai mult, boierul Pașcanu Cantacuzino le-a asigurat și localnicilor iluminatul
public.  „Atât marele scriitor Nicolae Iorga, cât și Artur Gorovei  descriu
castelul de la Salcea ca unul dintre cele mai frumoase, cu toate utilitățile,
înainte de răscoala din 1907”,  spune Ilie Lungu,  primarul  orașului Salcea.  În
scrierile vremii se arată că boierul a asigurat și parte din energia pentru iluminatul
public.
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Boieroaica penticostală a construit biserici ortodoxe

Așadar,  în  anul 1907,  parte  dintre  ulițele  fostei  comune  Salcea erau iluminate  cu
ajutorul curentului electric. Interesant este că și soția boierului s-a implicat în viața
socială  și  religioasă a  comunității.  Lucia Pașcanu era penticostală,  însă a finanțat
construcția mai multor biserici din comună. „A fost principalul sponsor, care a
plătit preotului Cornilescu traducerea Bibliei din limba greacă și slavonă,
în limba română. Noi folosim în bisericile ortodoxe această Biblie și în
ziua de astăzi”, a spus Ilie Lungu.

Conacul a fost retrocedat și scos la vânzare

În  momentul  de  față,  conacul  de  la  Salcea  este  deținut  de o  familie  din  Tulcea.
Edificiul  a  fost  scos  la  vânzare  pe  internet.  Într-un  anunț  postat  pe  un  site  de
specialitate  din  Ploiești  proprietarul  solicită  1.400.000 de  euro,  iar  în  altul  cere
800.000 de euro. Este drept că frumoasa clădire, care are o suprafață de peste 600 de
metri pătrați, este înconjurată de câteva hectare de teren.

De șapte ani, cam de când a fost  scos  la vânzare,  în conac  locuiește  o  angajată a
proprietarului. Este vorba despre Geanina Covataru, care are 5 copii și care ocupă 6
dintre cele 37 de camere. De fapt, cele 6 camere sunt singurele cât de cât locuibile.
Restul încăperilor se află de ani de zile în reabilitare. „Să locuiești într-un conac
este și bine și rău. Aici este aer curat și este frumos, dar iarna ne este greu
să ieșim”, ne-a spus femeia.

„Chiar  dacă  este  frumos  și  este învăluit într-o  legendă  unică,  conacul
boieresc de la Salcea nu face parte din lista monumentelor istorice”, a spus
Viorel Blănaru, consilier la Direcția pentru Cultură Suceava. Poate că dacă ar fi fost
inclus printre clădirile de patrimoniu ar fi avut o altă soartă. Povestea conacului de la
Salcea este la fel ca a multor clădiri istorice de care nu se mai interesează nimeni, deși
ar putea atrage foarte mulți turiști, dacă ar fi puse la punct și introduse în circuite
turistice.

„Castelul avea electricitate produsă de o microhidrocentrală, care era amplasată pe
pârâul din Salcea. Avea apă curentă, iar instalația funcționează și în ziua de astăzi”
– primarul Ilie Lungu
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