Dedicație
Pentru trecute și prezente vieți care au
sfințit și sfințesc aceste locuri cu muncă,
demnitate; dragoste față de Neam, Țară,
tradiții, frumos.

MOTTO
Fiecare loc de pe Pământ are o poveste a lui, dar
trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi și
trebuie și un dram de iubire ca s-o înțelegi.
Nicolae Iorga

CUVÂNT ÎNAINTE

Ionel ARSENE
Președintele Consiliului Județean Neamț
Monografia reprezintă etape din viața multiseculară a satelor
comunei Răucești, care au intrat cu succes în constelația așezărilor rurale
nemțene.
În calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț apreciez
efortul autorităților locale de a se ocupa de întocmirea acestei monografii.
Se pare că primii locuitori ai comunei Răucești au fost atrași nu
numai de bogățiile naturale de aici – sol, sare, păduri, forme de relief
prielnice pentru agricultură – dar și de frumusețea locurilor. La rându-le,
aceste priveliști geografice, parcă au stimulat frumosul din chipurile și
faptele localnicilor.
Dumnezeu a binecuvântat această impresionantă uniune dintre
splendoarea naturii și măreția locuitorilor, făcând din satele noastre, odată
cu trecerea anilor, ”un picior de plai” românesc, pierdut în flori, cu vrednici
reprezentanți ai neamului românesc, la sud de apele curate ale Moldovei.
Aducem prin această monografie un omagiu locuitorilor din cele
patru sate, Răucești, Oglinzi, Săvești și Ungheni cunoscuți ca iubitori de
Neam, Țară, credință, datini și obiceiuri strămoșești.
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Dumitru BĂLĂJEL – Primarul comunei Răucești
Autorul și coordonatorul lucrării de față împreună cu distinșii
colaboratori, ca fii ai comunei noastre, s-au preocupat permanent să scoată
din anonimat viața spirituală extrem de bogată a oamenilor locului, fiind o
carte de identitate și de vizită la acest moment istoric dat. De aceea, nu
cred că este exagerat să afirm că monografia este un templu al locului,
construit cu litere și imagini în care ne păstrăm averile morale și credința
noastră nestrămutată în mai bine, ca un interesant mesaj de patriotism local.
Este un dicton latin pe care l-am reținut din școală: ,,Verba volant,
scripta manent”, adică ,,Vorba zboară, scrisul rămâne”. Poți face despre un
sat oricâte emisiuni de radio, televiziune sau adunări aniversare, care se
aud, se văd, dar totul zboară! Numai scrisul dintr-o carte rămâne, pentru
viitorime, ca mărturie peste timp, peste zeci și sute de ani.
Timp de mai mulți ani echipa de colaboratori profesioniști a făcut o
amplă cercetare în teren,asupra obiceiurilor locului, frumusețea costumului
popular, construcția locuințelor, graiul, onomastica, hrana, istoria școlilor și
bisericilor.
De asemenea, s-au străduit să cerceteze arhivele, punând cap la cap
parcursul mai multor secole și chiar milenii, dacă punem la socoteală și
oamenii preistorici al acestor sate, cu o istorie ce face ca puține localități
din județ s-o întreacă sau să-i stea alături.
Cartea este scrisă cu nerv de răscolitor al rădăcinilor istoriei,
înmagazinând date ce se referă la zeci şi zeci de generaţii care au trăit, au
muncit şi au dat cât au putut din munca şi sufletul acestei comunităţi, ca o
probă de mare atașament față de măreția trecutului, bucuria prezentului și
scânteia viitorului, al acestui minunat plai de dor și farmec.
Scrisă în stil curgător, folosind pe alocuri vorbe din popor și chiar
urme ușoare de umor, este accesibilă pentru orice cetățean cititor, știind să
coboare și prin slovă în rândul consătenilor ca să-și retrăiască nostalgicul
odată cu speranța spre mai bine.
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Trebuie să menționăm că în perioada întocmirii lucrării, noi,
primarul, viceprimarul, secretarul comunei și alți funcționari din primărie
au stat tot timpul la dispoziția autorului pentru reușita lucrării.
Mulțumesc autorilor monografiei care au știut să descrie cu mult
respect rolul străbunilor, bunicilor, părinților noștri care și-au iubit țara și
locurile natale, care de-a lungul anilor, cu trudă și sudoare, cu brațe istovite
și cu palme bătătorite au încununat fiecare sat.
În concluzie: fie ca lansarea cărții de față să stea sub sentimentul
bucuriei de a învinge uitarea spre marcarea durabilității unei comune
europene prospere, cu oameni care să o cinstească în muncă, spirit și
condei.
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PREFAȚĂ
I
Comuna Răucești – restituire identitară

Satul românesc rămâne încă locul unde poate fi înțeleasă identitatea
noastră, poate fi o carte de vizită prin care lumea ne cunoaște definindu-ne
ca români.
Satul vorbește despre istoria profundă a țării prin eroii săi, se
regăsește în casa bunicilor sau a părinților, lângă focul din vatră, ascultând
poveștile bătrânilor. Este o binecuvântare o întoarcere în timp care determină
starea emoțională de întoarcere acasă, doar citind cărți, refăcând adesea întru
credință comunitatea de altădată a satului nostru de baștină.
Autorul monografiei, domnul profesor Agafiței Gheorghe, are un
statut bine conturat în amintirea tuturor generațiilor de elevi, care au plecat
spre alte școli. Alături de soția sa, doamna profesor Agafiței Elena, au
investit suflet și energie pentru ca obiectele istorie, geografie și limbă română
să devină lumină și drum pentru fiecare elev al școlii unde au funcționat.
O restituire a identității satelor din comuna Răucești o realizează, în
cel mai recunoscător mod, un fiu al comunei, senior profesor de istorie și ani
de-a rândul director la Școlile din Săvești și Ungheni. Această restituire a
istoriei este un act de generozitate față de comunitate, un act de restituire a
moștenirilor culturale lăsate tinerilor și viitorului. Deopotrivă, iubitorii de
tradiții și tinerii europenizați, care revin la rădăcini, se întâlnesc ACASĂ, în
comuniune.
Monografia comunei Răucești prezintă un tezaur dăruit comunității
bazat pe un set de valori care face parte din tradiția satului românesc,
definind o moștenire educațională: culturală, istorică, religioasă, geografică,
administrativă, moștenită din illo tempore.
Conținutul Monografiei comunei Răucești realizează un demers
complet asupra tuturor aspectelor care pot crea o imagine a unui
”microunivers”, valabil în majoritatea poveștilor despre satul românesc și
chiar al celui universal. Amprenta acestui tip de universalitate se observă din
modul în care logica acestei cărți pornește de la istoria geografică a locului,
comuna Răucești fiind așezată în unitatea de relief care include în cuprinsul
ei Subcarpații Moldovenești și Podișul Moldovei. Detaliile despre relief,
hidrografie, floră și faună pregătesc introducerea capitolului de istorie, un
capitol dedicat unei istorii milenare, care a permis dezvoltarea unui mare
număr de așezări, dintre care unele au dispărut cu timpul. Autorul face
referire la izvorul de informații referitoare la vestigiile aflate în satele
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actualei comune Răucești care sunt datorate ministrului Instrucțiunii,
Alexandru Odobescu, de la sfârșitul sec. al XIX-lea. ”După cum se
cunoaște, ministrul s-a adresat prin Chestionarul său intelectualilor de la
sate pentru a culege datele necesare alcătuirii unei istorii naționale a
României. Un răspuns cuprinzător la chestionarul amintit a fost trimis
pentru satele noastre de învățătorul Gheorghe Bejan din Oglinzi în anul
1873. El menționa că pe teritoriul satului Răucești, punctul Toplița – Izvor
(astăzi, corectat: Săvești – Izvoare – Dealul în Sus) se aflau câte ceva
rămășițu, de la foștii locuitori. Pentru satul Oglinzi se amintește de
stațiunile arheologice de la Cetățuia și Ojicani.” Sunt prezentate cele trei
campanii arheologice efectuate în ultimii 25 de ani de cunoscutul arheolog
dr. Ghiocel Dumitroaia, fost director al Complexului Județean Muzeal
Neamț, la care a contribuit și profesorul Traian Anton de la Școala
Răucești, ocazie cu care au fost descoperite în Stațiunea Arheologică
Răucești - Munteni mai multe locuinţe precucuteniene şi cucuteniene din
fazele A, B şi C, inventarul descoperit cuprinde și ceramică fragmentată sau
întreagă, unelte de piatră și os, vetre de foc ş.a.
Capitolul Biserica și religia satelor din comuna Răucești este
dedicat memoriei locului sacru format sub oblăduirea preoților și întru
cinstirea creștinismului ortodox românesc. Locurile sacralității comunitare,
majoritatea construite prin daniile poporului și străduințele autorităților
rămân axe identitare veritabile prin întoarcerea la rădăcini, acele rădăcini
care te cheamă mereu să aprinzi o candelă a neuitării la mormintele sfinte
ale moșilor și strămoșilor, mormintele eroilor și lângă icoana sub care ai
fost botezat.
Capitolul Eroii și veteranii noștri este închinat memoriei colective și
păstrează parcă din liniștea absolută a înșiruirii literelor din numele
așternute pe crucile eroilor cunoscuți și necunoscuți. Ne mai pot povesti
despre istorie și sacrificiu pentru țară doar câțiva veterani...atât cât au mai
rămas în viață.
Școala și organizarea învățământului în comuna Răucești a ocupat
și ocupă un rol important în politica comunității, unde, din păcate, scăderea
demografică a dus la depopularizarea școlilor și restrângerea acestora în
centrul comunei și în satul Oglinzi. Despre trecut însă, autorul prezintă
oameni și fapte realizând o radiografie realistă și completă a vieții școlare,
mai ales că a fost parte a breslei dascălilor, breaslă care a ridicat prestigiul
satelor din comuna Răucești prin absolvenții săi.
De același interes beneficiază și capitolele dedicate aspectelor
etnofolclorice pornind de la ”vatra satului”, numărul populației, situația
economico-socială, starea materială a locuitorilor, graiul, portul tradițional
purtat în zi de sărbătoare, sărbătorile populare, tradițiile, obiceiurile și
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datinile. O viață culturală menținută vie de către intelectualii satelor și cu
sprijinul unei administrații obștești de bună calitate. Autorul se folosește de
acte vechi, surse care spun că satele au fost conduse la începuturi de
oameni buni şi bătrâni, aleşi de obşte, care reglementau relațiile dintre
săteni ce răspundeau solidar cu ei față de stăpâni și stăpânire și ajunge la o
cronică a primarilor, conducători de obște de la 1864 până în prezent.
Nu au fost neglijate nici aspectele legate de activitățile economice
din satele comunei și nici cei care au dat viață fiecărei fapte: fiii satului.
Indiferent de ritmul de dezvoltare și transformare al satelor comunei
Răucești, constatăm că istoria locului se păstrează în memoria comunitară
datorită unui autor generos, un intelectual care își merită cu prisosință locul
în memoria generațiilor de elevi pe care i-a educat, inclusiv în memoria mea,
datorită anilor de viață pe care i-a dăruit educației, datorită tuturor lucrărilor
de restituire a identității colective. Mentalul colectiv, ca și cel individual, se
transformă, lucrurile nu pot încremeni ab origine, e firesc să lăsăm lucrurile
să curgă, dar este important să știm unde este IZVORUL.
Adresăm cordiale mulțumiri domnului profesor Gheorghe Agafiței
pentru strădania neobosită în munca de restituire a identității comunei
Răucești, pentru modul în care a atras în proiectul domniei-sale colaboratorii
cei mai potriviți și împreună au lăsat CUVÂNTUL să zidească.
Prof. Elena Preda
Inspector școlar disciplina Istorie
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Iunie 2019
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PREFAȚĂ
II
Monografia – o adevărată carte de identitate a comunei Răucești
Când mă uit spre satul meu îmi văd copilăria ca într-o oglindă. Pe
toate uliţele, pe toate câmpiile şi pe toate dealurile aleargă ea, zveltă şi
neastâmpărată ! Iar el, satul, ca un bunic sfătos, spune în fiecare seară
poveştile băştinaşilor, îndulceşte simţurile cu miros de liliac şi ne veghează
noapte de noapte - somnul!
Toţi avem acel sentiment de întoarcere în trecut, toţi suntem robi ai
destinului!
Pe unii viaţa i-a îndepărtat de locurile natale, pe alţii soarta a decis
în locul lor. Oricât de departe am pleca în lume, dorul de locurile natale ne
va urmări mereu!
Pentru fiecare din noi, satul natal e ceva special, de care nu ne
putem despărţi spiritual din simplul motiv că, aici e căsuţa noastră dragă,
unde trăiesc oamenii dragi sufletului nostru, dar şi pentru că ...nicăieri nu-i
ca acasă!
Satul rămâne locul în care ne păstrăm identitatea, tradiţiile, locul în
care ţesem cele mai frumoase vise! Nicăieri, viaţa nu este mai frumoasă ca
acasă, în culoarea aceea simplă a zorilor de la ţară!
Nimeni nu trebuie să-şi nege rădăcinile! Ele sunt acolo, în satul
natal, unde ne-am format caracterul şi crezul! De ele ne leagă amintirile
copilăriei şi ascensiunile vieţii!
Comuna Răuceşti este pentru mine locul care îmi dă cugetările şi
aducerile aminte, unde am venit la 20 de ani, când am primit botezul unui
alt nume, unde am învăţat să educ în demnitate, muncă şi onoare!
Totdeauna am manifestat dragoste şi respect pentru aproapele meu,
pentru copiii satelor comunei, pentru colegii de breaslă din cele patru şcoli,
unde m-a dus soarta.
Sunt departe în timp, asemenea un curcubeu! Primul pas în comună,
ca şi cadru didactic, l-am făcut la Şcoala Săveşti, acum 45 de ani, onorată
sunt acum să răspund cu drag invitaţiei autorului monografiei, d-l prof.
Gheorghe Agafiţei, directorul şcolii, pentru a-mi aşterne câteva gânduri, la
început de carte!
Autorul este o persoană cu multă împlinire intelectuală, capabil ca,
ani de zile, să se supună unui regim aspru de studiu, analiză şi sinteză a
datelor documentare din trecut, de decenii şi chiar secole .
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Grăind însufleţitor, prin vocea autorului, monografia de faţă
exprimă gânduri de sfinţire şi recunoştinţă, care ghidează linia viitorului,
pentru a cinsti memoria înaintaşilor şi a se păstra datinile strămoşeşti.
În rândurile ce urmează m-am mutat cu gândul în satul care m-a
adoptat de 45 de ani, cu întregul bagaj de suflet şi mă pot numi cu mândrie,
fiică a satului!
Am admirat şi preţuit ideea de Monografie a comunei Răuceşti, cu
o înflăcărare venită din toată fiinţa şi pasiunea de locul natal al autorului, cu
dovada responsabilităţii de a reîntoarce cu recunoştinţă ceva din harismele
divine şi binecuvântările personale, cu care a fost alduit.
Cu o înflăcărare venită din toată fiinţa dumnealui, îmi exprim
admiraţia pentru cea de-a doua iniţiativă, în privinţa scrierii de cărţi,
precum şi adeziunea totală, ce a dus la îndeplinirea faptică.
Insistenţele autorului, motiv pentru care, cartea a văzut lumina zilei,
prin strădania dumnealui mi-a creat impresia de competenţă şi seriozitate.
Monografia este cartea de căpătâi a comunităţii, imaginea sintetică
asupra trecutului său.
Aflăm informaţii inedite, despre istoria instituţiilor comunale şi
biografiile oamenilor de frunte care au trăit în această comunitate şi au pus
bazele dezvoltării durabile.
Realizarea Monografiei locale reprezintă o necesitate culturalidentitară, datorată atât evoluţiei aşezării noastre, foarte bine documentată
din punct de vedere geografic, cât şi oportunităţii de a valorifica un material
documentar inedit, cuprins în fondurile arhivistice locale, judeţene şi chiar
naţionale.
A rezultat acest studiu monografic, ce reprezintă sistematic şi
documentat, toate aspectele principale ale evoluţiei comunei noastre,
începând cu cadrul natural şi primele atestări tradiţionale şi documentare.
Prin acest proiect s-a contribuit la scoaterea în relief a valorilor
materiale, cât şi punerea în valoare a diamantelor morale şi spirituale ale
satelor comunei.
Facem cunoştinţă cu sătenii şi cu influenţa lor meritorie în viaţa
satelor. Este şi va rămâne o carte de căpătâi pentru toţi trăitorii satelor.
Autorul a contribuit din plin, cu tot ce a ştiut şi s-a documentat, să
dea localităţii, satului ce-i al lui: cinstea şi onoarea cuvenită, pe care fiii ei
să o sădească în lume ca pe o sămânţă de crez şi slavă.
Prin strădania autorului, monografia a prins aripi şi va pluti pe cerul
lumii, dezvăluind frumuseţea comorilor, care înseamnă fapte eroice, tradiţii
şi obiceiuri, hărnicie şi credinţă.
Autorul a dat sătenilor o carte a neuitării de neam şi ţară, ce
cuprinde repere monografice obţinute din documentările neobosite.
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Monografia este un studiu ştiinţific, amplu, tratat detaliat şi
multilateral din toate punctele de vedere.
Este o lucrare de mare complexitate, ce operează cu date şi cifre, ce
cuprind toate sferele vieţii spirituale şi social-economice ale localităţii, aria
geografică precum şi ale comunităţilor umane.
Încredinţat de valoarea documentarului, cu multă convingere şi
patos, vă îndemn de la mic la mare, pe voi de aici şi de pretutindeni:
- Mândriţi-vă, că v-aţi născut şi aţi crescut în vatra acestui sat,
unde vă petreceţi
copilăria ,adolescenţa ,tinereţea ...!
Monografia de faţă scoate la iveală identitatea satului de la formare
şi până în prezent.
Cartea orientează urmaşii pe calea respectului faţă de valorile
locale, cinstirea eroilor trecutului şi dăruire faţă de neam şi ţară..
Monografia are în vedere redarea tuturor aspectelor legate de viaţa
comunei Răuceşti. S-a încercat şi reuşit să fie cuprinse cât mai mult şi cât
mai corect redate.
Prin această carte se aduce un prinos de recunoştinţă generaţiilor din
trecut, care au sfinţit vatra satului prin eroismul lor, prezent şi viitor.
Consider că localitatea Răuceşti merită acest omagiu monografic
pentru mândria sătenilor, informarea urmaşilor, asupra istoriei localităţii
pentru a nu se pierde urmele strămoşilor noştri; pentru transmiterea către
tineri a modelelor de valori ale satului, educarea lui spre a duce spre noi
realizări şi valori, cât şi pentru păstrarea tradiţiilor locale.
Pentru comuna Răuceşti, lucrarea are o triplă semnificaţie de
omagiu adus celor de ieri, ştiuţi şi neştiuţi, de oglindă a realităţii prezente
pentru cei de astăzi şi nu în ultimul rând de mesaj trimis peste timp
generaţiilor viitoare.
Este o lucrare monumentală cu importante calităţi ştiinţifice, morale
şi spirituale!
Sper în aplecarea spre lecturare a cărţii satului şi pentru promovarea
în rândul copiilor şi tinerilor, a valorilor etice, în scopul dirijării lor, spre o
conduită sănătoasă.
Nutresc speranţa că se va duce mai departe flacăra nemuririi de
neam şi ţară!
Când vă apasă gândurile grele, toată fiinţa vă cere să veniţi negreşit
aici, pentru că aici şi trupul nostru plăsmuit din această humă şi sufletul se
simt ...ACASĂ!
Aici ne este leagănul de dor, aici ne este PATRIA, aici ne este
înveşmântată liniştea!
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Prin această lucrare s-a realizat o adevărată carte de identitate pentru
comuna Răuceşti, în Anul omagial al satului românesc – anul de graţie
2019!
Păstrător al virtuţilor noastre şi al istoriei, leagăn al artei milenare,
satul ne e rădăcina, taina şi temelia.
Învăţătoare DOMNICA VRÂNCEANU
Şcoala Gimnazială Nr 1 Răuceşti
PREFAȚĂ
III
Se prezintă publicului cititor o multașteptată monografie a comunei
Răucești, a celor patru sate. Acestor sate și oamenilor lor le consacră
importante cercetări de istorie locală, sub toate aspectele vieții sociale.
E o lucrare bogată în informații și bine sistematizată. Ea se citește
cu interes și pentru faptul că este completată cu zeci și zeci de ilustrații,
hărți, scheme.
Încă de la început, din primele pagini, îți dai seama că la baza
lucrării stau studii importante, unele foarte vechi.
Cine parcurge această lucrare va remarca, înainte de toate,
multitudinea aspectelor abordate, larga documentare folosită,
meticulozitatea și precizia cu care autorul a selectat datele găsite în arhive,
ori pe cele aflate în decursul timpului de la bătrânii satului, care au știut să
se apropie de istoria satului în care s-au născut și au trăit ori au absorbit
indirect prin strămoșii lor seva acestui colț de pământ românesc, cu oamenii
lui harnici și mândri de istoria locului în care au văzut lumina zilei.
Întreaga lucrare este tratată ordonat și cu mare atenție. Aceasta se
datorează pregătirii temeinice a cunoscutului dascăl de școală răuceșteană,
Gheorghe Agafiței.
Dorința autorului de a menține legături permanente, materiale și
spirituale între generațiile trecute, prezente și viitoare, a constituit motivul
pentru care a conceput această lucrare. Ea se adresează atât tineretului, dar
și vârstnicilor din satele comunei noastre pentru cunoașterea și prețuirea
peisajului natural, a preocupărilor economice și social-culturale ale
locuitorilor acestor meleaguri de-a lungul celor aproape 600 de ani de
atestare documentară.
Aici, subliniază autorul, au trăit, au muncit și au luptat oameni
harnici și pricepuți care, însuflețiți de o puternică dragoste față de patrie, au
“plămădit” acest pământ cu sânge, sudoare și l-au întărit cu oasele lor.
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De fiecare dată, domnul profesor, a prezentat comunicări care au
stârnit curiozitatea, cu multe noutăți deschizând calea discuțiilor prelungite
și deosebit de plăcute, cum ar fi, de exemplu, informațiile referitoare la
vestigiile aflate în satele comunei, care sunt datorate în cea mai mare
măsură, la început, ministrului instrucțiunii Alexandru Odobescu, de la
sfârșitul secolului XIX, când s-a remarcat și învățătorul Gheorghe Bejan din
Oglinzi în anul 1873.
Așadar, monografia comunei Răucești reprezintă un exemplu de ce
se poate face cu pricepere și pasiune.
Profesor VRÂNCEANU VASILE
Tg. Neamț
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INTRODUCERE

Predoslovie (adecă voroavă către cetitoriu): Fost-a gândul meu,
cetitoriule, să fac letopisețul moșiei comunei Răucești, care se împarte pe
patru trupuri: Răucești, Oglinzi, Săvești și Ungheni, din descălecatul lor
cel dintâiul până în zilele trăitoare de azi, că sosise di demult încoace,
complite vremi, dar și valuri de tihnă izvoditoare piste noi, iar noi cu
gândul slobod, le-am așternut cu pana și cu truda cât am putut pe-o carte,
să nu se uite lucrurile și mersul lor, fără de nu am izbutit, iertare rogu-vă și
să nu bănuiți. Voiu să zic că cine va ceti și crede, bine va fi, iarăși cine nu
le va crede, iară va fi bine, că așa fu voia lui.
Sângur Mântuitorul nostru, Domnul și Dumnezeu Hristos, ne
învață, zicându: ”Cercați scripturile care departe lucruri de ochii noștri ne
învață, cu acele trecute vremi să pricepem cele viitoare.”
Cetește cu sănătate această a noastră cu dragoste osteneală, întru
care, pe lângă alte trebi, nu ieste alta și mai frumoasă și mai de folos în
toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților.
Trebuie să facem ceea ce spunea Miron Costin ”Caută-te acum,
cetitorule ca într-o oglindă și te privește cine și de unde ești.”
Iertată să-mi fie îndrăzneala că am folosit vorbire de cronică
costiniană, deoarece am considerat că numai așa, citind cartea, putem
răspunde mai ușor la unele întrebări venite din vremurile de altă dată, și
apoi mărite cititor voit-am să dau răspuns doar la câteva întrebări din trecut
care vă frământă.
Gândul de a scrie o monografie amplă a comunei Răucești m-a
preocupat de mult timp. De fiecare dată când întâlneam în hrisoavele
vremurilor informații privitoare la satele noastre le notam acolo, undeva, cu
intenția de a le folosi, poate, cândva cu următoarele motivații:
 venerația ce o am pentru generațiile trecute, care au sfințit vetrele
satelor prin munca și eroismul lor și dragostea pentru satul care a oferit
tuturor cea mai frumoasă etapă a vieții – copilăria alături de părinți,
frați, prieteni, dascăli. Pentru a nu se uita, de asemenea, cuibul celor
care au fost, a celor care sunt, a urmașilor și urmașilor noștri;
 frica de a nu se pierde sau uita istoria satelor noastre;
 redarea frumuseții trecutului, adevărul prezentului și orizontul viitorului
pentru fiecare sat;
12



de răspuns prin imaginație la întrebarea: Unde-s vremurile de altă dată
cu oamenii săi, care își păstrau cu sfințenie credința ortodoxă
strămoșească, sărbătorile populare, tradițiile, datinile, obiceiurile,
meșteșugurile și câte multe altele?
Ca unul dintre trăitorii mai de demult de pe aceste meleaguri, ajutat
de eminenți colaboratori, am purces să pun în pagină gânduri despre satele
comunei.
Lucrarea s-a scris dintr-un sentiment patriotic local, din civism și
dintr-o datorie morală față de oamenii satelor noastre pentru a nu se uita
istoria locului, a se păstra cât mai îndelungat creațiile populare, de a stârni
nostalgia asupra meleagului natal, care a fost leagănul copilăriei tuturor și
cuibul vieții celor rămași să facă umbră pământului numai cu fapte bune.
Pentru a se evita monotonia înșiruirii unor date și evenimente lipsite
de trăire sufletească am introdus la locul potrivit și mici fragmente literare,
inspirate din viața și activitatea sătenilor. La fel, am procedat la
valorificarea în cuprinsul monografiei a numeroase imagini din comună,
convins fiind că o fotografie vorbește cât o mie de cuvinte.
Informațiile despre așezările comunei sunt așa de numeroase încât
întocmirea monografiei nu a fost un lucru lesne de îndeplinit, tot timpul mai
ai ceva de spus, de îndreptat sau de adăugat, de aceea, o asemenea scriere
nu se poate considera niciodată încheiată. De aceea, acest gen de carte
rămâne o operă vie, deschisă, ce trebuie mereu actualizată, fiindcă, în fond,
ea descrie nu numai o lume trecută ci și una aflată într-o perpetuă
schimbare.
Se cuvine să aducem sincere și calde mulțumiri colaboratorilor
neliniștiți ai spiritului răuceștean, acelor oameni de ispravă, de obârșie sau
adoptați, cadre didactice, preoți, funcționari sau oameni simpli care ne-au
însoțit în cercetarea și documentarea lucrării pentru a începe frumoasa
poveste a celor patru sate a comunei.
În altă ordine de idei, se poate spune că această carte s-a scris la
lumina gândului ce ne-a călăuzit prin mărturiile venite din granitul
trecutului cât mai îndepărtat, în evoluție spre noi cei de azi, ca o expresie a
recunoștinței față de toți fiii comunei noastre, pe care îi invităm la o
drumeție sufletească peste spațiul mirific al satelor, dealurilor și văilor
comunei noastre de la Cărpinișul Oglinzilor, la Moldova lui Andone de la
Ungheni și de la Dumbrava Răuceștilor, la Râșca Săveștilor.
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Generalități
Ne aflăm sus la
462 de metri, undeva în
mijlocul comunei, pe
dealul Cioroiu, un uriaș
blând cu aspect de con
vulcanic, care primește
în diminețile senine
primele raze de soare
mângâietoare.
De aici, cu
Orașul Tg. Neamț cu împrejurimile
mâna streașină la ochi,
ne petrecem privirea
spre zările comunei noastre: în stânga, dincolo de dealul Buburuz, ne
primesc codrii albăstrui de pe stâncile Cetății Neamțului, apoi după ce
înconjurăm ulucul depresionar unde s-a cuibărit legendarul sat al Oglinzilor
și urcăm ușor panta câmpului înverzit de pe Dealul Crucii, traversăm
vechea cale voievodală (azi D.J. 15), de pe care parcă și azi ascultăm
ecourile trapului cailor suitei lui Alexandru cel Bun sau Ștefan cel Mare și a
altor domni vrednici, care mergeau la cetate să pună țara la cale spre binele
norodului.
De pe Dealul Herlea spre miază-noapte și răsărit se deschide larga
priveliște a Șesului Moldovei pe unde zburdă libere, când vânturile
descătușate dinspre Munții de Negură, când crivățul venit din Siberiile
înghețate.
În acest ultim tur de orizont se poate observa cum din zimțuitele
culmi ale Răuceștilor coboară în povârnișuri și terase spre cristalina apă a
Moldovei, un uriaș amfiteatru natural ocupat de sate, toate inundate de
livezi și holde, și la care se adaugă din loc în loc turlele celor 10 biserici ca
niște săgeți scânteietoare asemănătoare unor orgi care cântă imnurile
Dumnezeirii.
În concluzie, străbătând teritoriul descris, varietatea plaiurilor
liniștite îți desfată ochiul, îți încântă sufletul și te face să iubești armonia
naturii satului natal, braț la braț cu fiorul bucuriei.
Comuna Răucești cu o suprafață de 7710 ha și o populație de
aproximativ 7781 de locuitori - 2011, reprezintă unitatea administrativteritorială, care cuprinde populația rurală reunită printr-o comunitate de
interese și tradiții.
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Satele Răucești și Oglinzi, formează împreună comuna Răucești,
încă de la reforma administrativ - teritorială din anul 1864. În anul 1950,
comuna primește de la comuna Drăgănești, satul Săvești, iar de la comuna
Drăguşeni, judeţul Suceava, satele Sârbi şi Ungheni, trecând în acelaşi an la
raionul Târgu-Neamţ, judeţul Bacău. La ultima împărţire administrativ
teritorială din anul 1968, satul Sârbi fuzionează cu satul Ungheni sub
numele de Ungheni, iar comuna Răuceşti a trecut la judeţul Neamţ.
Așezare. Ca poziție pe glob, centrul comunei cu altitudinea de 325
de metri se află la intersecția paralelei de 47°15'05’’ latitudine nordică cu
meridianul de 26° 26'29’’ longitudine estică. Așezarea pe latitudinea
amintită face ca teritoriul studiat să primească o cantitate de căldură solară
mai modestă decât localitățile din sudul țării, iar așezarea în longitudine
face să se resimtă influența climatului continental excesiv.
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În cadrul județului nostru, comuna Răucești ocupă o poziție
marginal-nordică, care față de reședința județului, municipiul Piatra Neamț,
se află la o distanță de 50 de km, iar de orașul Târgu-Neamț la 5 km, de
Fălticeni și Pașcani la 30 de km, de Suceava la 55 de km, de Iași la 90 de
km și de București la 410 km, pe căi rutiere.

Demografie
Conform recensământului din 2011 populația se ridică la 7781 de
locuitori din care 97,85% sunt români. Confesional 78,78% sunt ortodocși
cu o minoritate de 16,37% care sunt pe stil vechi.
Politică și administrație
Primarul comunei Dumitru Bălăjel PNL - 2016
Viceprimar - Ioan Manolache PSD - 2016
Secretarul comunei - Vieru Vasile
Contabil - Obreja Georgiana și Cozma Maria
Consiliul local -15 membri din care: PNL - 7, PSD - 6, ALDE - 1,
PMP - 1
Dintre atracțiile turistice din comună: muzeele satelor Răucești,
Oglinzi și Săvești, Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din satul
Răucești de jos, ctitoria lui Mihail Kogălniceanu, Stațiunea
balneoclimaterică Oglinzi cu ape cloruro-sodice, fântânile de slatină de la
Oglinzi etc.
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Vecini. Comuna noastră se învecinează cu altele după cum urmează:
la nord cu comuna Drăgușeni, județul Suceava prin hotarul natural al râului
Moldova pe o lungime de 5 km, la vest cu comunele Drăgănești și Brusturi,
la sud cu orașul Târgu Neamț, la sud-vest cu satele comunei Vânători și în
final, la est avem comuna Timișești.
Comuna Drăgănești se află la nordul județului Neamț, la granița cu
județul Suceava, pe malul drept al râului Moldova și este formată din patru
sate: Drăgănești (reședința), Șoimărești, Orțești și Râșca.
Conform
recensământului din 2011,
populația comunei Drăgănești
era de 1389 de locuitori, în
scădere față de recensământul
din 2002, când avea cu 256 mai
mult.
Din monografia satului
Drăgănești,
întocmită
de
Școala Drăgănești construită
profesorul Vasile Predoaia,
în stil Spiru Haret
aflăm că prima atestare
documentară a așezării datează din timpul domnitorului Iancu Sasul, în anul
1582, iar numele vine de la un comandant de oști, Drăgan, devenit apoi
boier, stăpânul satului.
Satul Șoimărești are o amplă monografie, întocmită de soții Vasile și
Coca Preotu, din care reiese că satul este atestat în anul 1533, din timpul
domnitorului Petru Rareș, iar numele vine de la vestitul căpitan de oști,
Șoimaru.
Prima școala din satul Drăgănești funcționează oficial din anul
1864, având ca învățător pe Alexandru Ștefănescu. Din aceeași monografie
a satului Drăgănești, mai aflăm că în anul 1882, construcția școlii era într-o
avansată stare de degradare. Apelându-se la revizorul școlar al județului
Neamț, dramaturgul I. L. Caragiale, situația arătată a fost rezolvată
favorabil în scurt timp.
Din personalitățile instituției primăriei: Ion Nichifor - primar,
Posmoșanu Constantin - viceprimar, Găină Cristina - secretar, Gorcea
Loredana - inspector.
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Orașul Tîrgu-Neamț.
La sud, comuna Răucești se mărginește cu orașul Târgu-Neamț, care
are în componență mai multe cartiere: Blebea, Condreni, Humulești,
Humuleștii Noi, Pometea, Țuțuieni, multe din timpul lui Ion Creangă.
Istoria localității este plină de evenimente,
mai ales și pentru existența Cetății Neamțului, care a
rezistat nu atât ca puternică în apărare contra
dușmanilor săi, cât mai ales contra timpului ruinător
de ziduri.
Peste populația locală, de-a lungul anilor, s-au
așezat și alte neamuri: sași, evrei etc. Recensământul
din anul 2002, a înregistrat în oraș 20.225 români, 241
țigani, 12 evrei, 3 italieni, 2 ruși - lipoveni.
Orașul a cunoscut o puternică dezvoltare în
perioada 1960-1990, când s-au construit blocuri în locul vechilor
maghernițe, căsuțe tip vagon, evreiești, lipite una de alta. Au apărut apoi și
câteva fabrici: de cherestea, de mobilă, de volvatir etc, care atrăgeau o
puternică forță de muncă și din comuna noastră. După anul 1990 toate s-au
desființat, rămânând ruine, iar lucrătorii-șomeri și-au luat lumea în cap
plecând spre căutare de lucru și trai mai bun spre ţările occidentului.
Astăzi, așezarea se mândrește mai mult cu obiective turistice:
Cetatea Neamțului, Muzeul de Istorie, Casa memorială Ion Creangă, Casa
memorială Veronica Micle, Monumentul Vânătorilor de Munte (foto).
Pentru turismul local, oaspeții au la îndemână: hoteluri, moteluri, pensiuni
cu garoafe după preferinţă.
Comuna Timișești este aflată în răsăritul comunei noaste, fiind
formată din satele: Dumbrava,
Preutești,
Timișești
(reședința),
Plăieșu și Zvoronești. Este așezată de
malul drept al râului Moldova,
străbătută de râul Ozana, șoseaua
națională D.N. 15B și calea ferată
care leagă Tîrgu-Neamț de Pașcani cu
halte la Timișești, Dumbrava și
Schitul Sf. Mina.
Prima atestare a satului Timișești este datată printr-un hrisov emis
pe 7 ianuarie 1407, de către Cancelaria Mitropolitului Iosif al Moldovei,
prin care se încredințează Mănăstirii Neamț stăpânirea a două sate, numite
Timișești și Cârstești (Plăieșu de azi). Satul Dumbrava, vecin cu satul
Răucești, o vreme a purtat numele de Grași. După 1960 revine la numele de
azi, ca sat renumit prin vestita herghelie de cai cu rădăcini din timpul lui
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Ștefan cel Mare (1457-1504), după cum ne informează Mihail Sadoveanu
în romanul Frații Jderi. Astăzi, la Depozitul de Armăsari cu 70 de capete
din 8 rase diferite se practică cu succes turismul ecvestru, care constă în
plimbări călare, plimbări cu trăsura, lecții de călărie pentru toți turiștii,
inclusiv cei din Răucești.
Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei
se ridica la 3412 locuitori, în scădere față de anul 2002 când avea 4032. Din
acești locuitori, 98,11% erau români, iar din punct de vedere confesional
97,88% sunt ortodocși.
În altă ordine de idei, comuna este binecuvântată cu o bogată rețea
hidrografică, constând în principal din râurile Moldova și Ozana, cât și din
afluenții acestora, care au creat o pânză freatică de mari dimensiuni, captate
de acum 115 ani pentru alimentarea cu apă a municipiului Iași, apoi a
orașului Pașcani, iar în prezent a numeroase alte localități.
Personalități ale instituției primăriei: Mărculeț Vasile - primar,
Stoianovici Dumitru - viceprimar, Nistor Corina - secretar, Trofin Iulian administrator public.
Personalități științifice: Mihai Todosia (1927-1996) - profesor
universitar, Niculae Asandi(1928-1991) - inginer chimist, membru
corespondent al Academiei Române.
Comuna Vânători. Este vecina de nord-vest a comunei noastre
formată din patru sate: Vânători - Neamț (reședința), Nemțișor, Lunca și
Mănăstirea Neamț. Este străbătută de râul Neamț și șoseaua națională DN
15 B, care leagă orașul Târgu-Neamț de Coada Lacului-Izvorul Muntelui.
Satul Vânători-Neamț exista cu mult timp înaintea zidirii Cetății
Neamțului, altfel nu avea cine munci la ridicarea ei, poruncindu-le apoi să o
apere de dușmani, care n-au întârziat să apară. Plaiurile din jurul Cetății
Neamțului, erau păzite de plăieși- apărători înarmați, atât din satul Vânători,
cât și din Oglinzi și Răucești.
Cel mai vechi document scris,
cunoscut, este din 20 octombrie 1585,
prin care Domnitorul Petre Șchiopu
întărește învoiala dintre vânătoreni și
Mănăstirea Neamț.
- Puține locuri din țară se pot
mândri cu atâtea evenimente, oameni și
fapte istorice demne de amintit cum
sunt cele de la Vânători - Neamț.
- Autorul amplei monografii a comunei, distinsul dascăl al Școlii
Vânători, Nicolae Florian, ne spune printre altele: Comuna Vânători este un
loc dăruit de Dumnezeu cu peste 40 de biserici și mănăstiri, mai vechi sau
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mai noi. Toate la un loc sunt demne de cartea recordurilor și nu degeaba
zona se numește Ierusalimul românesc.
- Biblioteca comunală cu vechime de peste 100 de ani a simțit o
dezvoltare importantă după anul 1948, când cunoscutul bibliotecar Ion
Oancea a ajuns custode timp de 57 de ani. Pentru munca lui, a primit
diferite premii de unu și doi pe țară, iar pragul instituției a fost călcat de
diferite personalități: Mihail Sadoveanu, Grigore Vieru, fostul președinte al
țării Ion Iliescu, regele Mihai și alții. Astăzi biblioteca este condusă cu
multă pricepere și eficiență de doamna Coșofreț Maria.
- Casa Memorială Mihail Sadoveanu, fosta reședință de vacanță a
scriitorului de la Vovidenia;
- Muzeul de istorie al comunei;
- Rezervația de Zimbri și Faună Carpatină Dragoș Vodă (foto),
înființată în anul 1968 cu câteva exemplare de zimbri aduși din Polonia.
Astăzi sunt peste 20 de zimbri. Pe parcurs, rezervația s-a populat și cu
cerbi, căprioare, mufloni, fazani etc, fiind vizitată de foarte mulți turiști;
- Personalități din instituția primăriei: Petrariu Maria - primar,
Coșofreț Vasile - viceprimar, Jianu Clara - secretar.
Comuna Drăgușeni este formată din satele: Drăgușeni (reședința),
Broșteni și Gara Leu. În anul 2011, populația comunei era de 2242 de
locuitori, față de anul 2002 când avea 2686.
Despre aceste sate avem multe
știri cuprinse în Monografia comunei
Drăgușeni, scrisă de muzeograful și
profesorul localnic, Gavril Luca.
Astfel, de aici știm că prima mențiune
documentară a satului Drăgușeni
datează din anul 1480, când
Domnitorul Ștefan cel Mare întărea ca
mai multe sate să aparțină unor
conducători de oști. Numele satului vine de la un astfel de căpitan,
Dragoș.
Moșia Drăgușenilor este străbătută de șoseaua E 85 și de albia
meandrică a râului Moldova.
Din aceeași monografie amintită, am mai aflat că în perioada 1960 1975 în satul Drăgușeni a funcționat un liceu teoretic, unde au învățat și
elevi din localitățile ”de peste baltă”: Săvești, Sârbi și Ungheni.
Câteva obiective turistice:
- Biserica de lemn din Drăgușeni, monument atestat în anul 1780;
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- Hanul Drăgușeni (foto) - construit între anii 1832 - 1841 de către
beizadeaua Alexandru Callimachi și restaurat în a doua jumătate a secolului
al XX-lea;
- Mănăstirea Broșteni înființată în anul 2001.
Dintr-o lungă listă de realizări ale Primăriei Drăgușeni, din ultimul
timp, am ales doar câteva: podul peste apa Moldovei, trotuare pavate, apa
curentă în locuințe etc.
Personalități ale primăriei: Cepoi Vasile - primar, Trofin Valeria viceprimar.
Comuna Brusturi este situată în partea de N-V a județului Neamț,
la granița cu județul Suceava și este
alcătuită din patru sate: Târzia, Brusturi
(reședința), Groși și Poiana, toate
așezate pe panta dealurilor din culmea
Pleșu și pe prima platformă a râului
Râșca.
Despre unele dintre aceste sate
există documente de atestare, iar pentru
altele vin din legende și prin viu grai.
Despre satul Brusturi, legenda spune că ar fi întemeiat de către răzeșii
moțocești pe la anul 1359, când a descălecat Dragoș din Maramureș. Primul
document scris care amintește de satul Brusturi este cel din anul 1518,
decembrie 26, în care se amintește că satul Brusturi se dăruiește Mănăstirii
Neamț de către Ștefan Vodă, fiul lui Ștefan cel Mare.
În anul 2011, populația comunei era de 4.002 locuitori, majoritatea
era de religie ortodoxă, dintre care un sfert erau pe stil vechi.
Pentru interes turistic se consemnează Mănăstirea Sfânta
Cruce(foto) din satul Poiana, ridicată ca omagiu adus celor 14.000 de ostași
români și ruși căzuți în ”Valea Morții” în anul 1944, Biserica Sfinții
Voievozi din satul Groși, sfințită în anul 1806, Biserica de lemn de la Poiana
cu o arhitectură interesantă, ctitorită în anul 1924, Schitul Acoperământul
Maicii Domnului din satul Groși, ș.a.
Personalități ale instituției Primăriei Brusturi: Lozonschi Daniel –
primar, Moțoc Dorel – viceprimar, Dîrloman Viorica – secretar.
Fizionomia satelor comunei Răucești.
Vetrele satelor sunt amplasate pe văile, dealurile de costișă, lângă
ulițele direcționate sau întortocheate, alături de maluri de pâraie etc. Au
tipul de fizionomie răsfirat și doar pe alocuri sunt de tip geometric:
Răucești - nord, Ungheni - nord și Săvești – est.
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Principalele porți de intrare:
DN 15 C – dinspre Piatra Neamț. Tg. Neamț - Dealul Buburuz satul Oglinzi – spre șoseaua E 85 - Fălticeni;
DJ 157 G – dinspre Tg. Neamț - Băile Oglinzi – Oglinzi – Răucești
de Jos;
DJ 155 B (drum voievodal) Roman – Ungheni ( Andone) – Baia;
Vechiul drum Șleahul Botoșanilor – Tg. Neamț - Săvești Șoimărești – peste râul Moldova – Oniceni, cu răspântii spre Suceava,
Bacău, Iași, Botoșani;
Drumuri comunale:
- Dinspre Târgu-Neamț spre Răucești - pe imașul Târgului;
- Dinspre Dumbrava spre Răucești - pe drumul Gării;
- Dinspre Târgu Neamț spre Oglinzi
- pe drumul de costișă al
Băilor Oglinzi;
- Dinspre Brusturi spre Săvești - pe drumul lui Mălian;
- Dinspre Șoimărești spre Săvești - peste Râșca;
- Dinspre Drăgănești spre Săvești - pe Dealul în Sus;
Atestarea documentară și explicația denumirii satelor

Comuna Răucești - vetrele satelor – 2018
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Satul Răucești. În anul 1437 Ilie Voievod dăruiește o moșie de pe
acest meleag unui conducător de oști, devenit boier, cu numele Răucea, sat
de la care şi-a luat numele. Numele actual, Răucești, și-l capătă în anul
1625.
Satul Oglinzi se află în același document de atestare cu satul
Răucești, 1437, iar numele, se spune că ar veni după numărul mare de
iazuri din localitate care luceau în lumina soarelui, văzute de pe dealurile
din jur, în vremuri medievale.
Satul Săvești cu numele lui de început, Săliște, se află din timpul
voievodului Alexandru cel Bun, din anul 1424. Numele lui vine de la
boierul Savu.
Satul Ungheni. În timpul domniei lui Ștefan cel Mare, 1482. Își are
numele după suprafața de teren închisă în unghiul format de pârâul Sarata
cu râul Moldova.
Satul Sârbi. Din anul 1636, din timpul boierului locului, Petru
Sârbu, de unde își ia numele.
Deci, deocamdată, cel mai vechi sat, cu acte în regulă, este satul
Săvești (1424).
Specificul locuitorilor actuali. Răuceștenii sunt vestiți în zonă ca
fiind foarte harnici și gospodari, bun economiști (zgârciți, în sens pozitiv,
după unii), adepți ai lucrului bine făcut, respectă legile țării și cuvântul dat.
Ies în relief și prin ocupațiile venite din vechime în domeniile pomiculturii,
apiculturii, creșterii animalelor. Sunt iubitori de folclor și de tradiții locale.
Oglinzenii, pe lângă lucrul pământului, creșterea animalelor și
apicultura, sunt vestiți ca străluciți făuritori și continuatori ai tradițiilor
populare. Deși terenul agricol nu-i prea fertil, majoritatea locuitorilor nu șiau părăsit satul și au rămas să păzească glia, coliba, ramul, graiul, portul și
neamul care vor dăinui prin veacuri, tot mai mulți și mai puternici. Satul
este cunoscut în țară atât prin băile tămăduitoare, cât și prin inegalabilele
obiceiuri de Anul Nou și nu numai.
Săviștenii sunt harnici, veseli, spirituali, iubitori ai tradițiilor și
obiceiurilor locale. Dacă nu sunt lăudați de alții, se fălesc singuri cu satul
lor, care are cel mai mare număr de intelectuali pe m² dintre toate satele
zonei. Sunt de asemenea, excelenți truditori ai pământului, chiar dacă pe
alocuri nu-i prea darnic.
Unghenarii sunt celebri agricultori pe pământurile lor mănoase,
cunoscuți ca fiind prietenoși și ospitalieri, cu caractere lăudabile, continuate
și de la coloniștii din Drăgușeni și Sârbi, care au repopulat satul la
împroprietărirea din anul 1921.
Sârbenii se potrivesc în tot și în toate cu locuitorii din satul Răucești
de unde mulți au descălecat pe la începutul secolul al XVII-lea.
23

Numele satelor noastre în geografia altor județe și țări. Numele
de Săvești mai apare ca sat în județul Dâmbovița, cartier în municipiul
Petroșani și stradă în orașul Brașov; cel de Ungheni poartă numele unor
comune din județele Mureș și Iași și chiar a unui oraș din Republica
Moldova. Numele de Oglinzi și Răucești sunt unice în România și poate
chiar în lume.
Resurse naturale existente. Ca resurse, amintim de soluri, care în
general sunt de calitate pentru diverse culturi; un rol important îl au
pădurile, folositoare ca ambianță, lemn de foc și de prelucrat, iar împreună
cu balastierele formează materii prime pentru construcții. De asemenea,
importante sunt și apele subterane cu pânza freatică la adâncimi
convenabile în diferite exploatări, apele minerale tămăduitoare de boli ș.a.
Toponimia. Toponimia este o disciplină care se ocupă în primul
rând cu studiul numelor de locuri dintr-un areal și reflectă legătura între om
și natură, dintre om și loc, precum și imaginația populară. Este formată ca
un limbaj al pământului și folosește ca orientări geografice și evocă natura
și însușirea locului, nume de persoane sau ocupația lor, istoria satelor, și
este considerată istoria nescrisă a unui popor, ca o adevărată arhivă unde
se păstrează amintirea unor evenimente, fapte petrecute de-a lungul
timpului și au impresionat sufletul popular al băștinașilor. (V. Ioniță,
Nume de locuri, Editura Facla, pag.6, 1982)
Explicații ale unor toponime. Cătune: Rugina - de la culoarea
ruginie a apelor și a unor plante din mlaștinile din jur; Filipeni - de la
întemeietorul Filip venit din Oglinzi la începutul secolului al XIX-lea (o
perioadă a fost sat); Dumbrava - numele vine din limba slavă( pădure tânără
de stejar), azi este suprafață agricolă și cătun; Puriceni - nume devenit prin
transformare de la numele impus la
întemeiere (1865) - Aprodul Purice,
a fost sat până în anul 1950; Munteni
– fost sat de pe un deal din sudul
satului Răucești de Jos; Cărpiniș fostul sat Lingurari din vestul satului
Oglinzi, azi este cătun așezat pe
locul unei foste păduri de carpen.
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Alte topice
În Răucești: Ciritei - loc de pădure, unde creștea arbustul cu același
nume; Bahnă - loc mlăștinos, acoperit cu iarbă și smârcuri; Hățaș - drumul
pe unde se duceau vitele la islaz; Nimaș - raclă unde a fost islazul
mănăstiresc; Poarta Țărnii - poarta îngrăditurii de nuiele sau răslogi care
separa în vechime vatra satului de moșia cultivată; Huci - pâlc (desiș) de
arbuști și copaci mici; Curătură-doborâre de suprafață a copacilor în
vederea obținerii de teren agricol; Făgețel - numele vine de la fosta pădure
de fag, supusă împroprietăririi din anul 1921; Delnițe - ogoare înguste și
lungi împărțite în fâșii egale din afara satului, obținute prin tragere la sorți;
Bondrea - după numele unui cioban al locului.
În Oglinzi: Dealul Rotunda - o prelungire deluroasă la nord de
Băile Oglinzi. Numele vine de la forma oarecum rotundă a dealului;
Poienile Slatinei - de la izvoarele sărate și Timuș de la numele ginerelui
domnitorului Vasile Lupu (fost proprietar al locului), Maria Veselă, topic
descris mai jos:
Bătrânii spuneau că în Oglinzi la intersecția drumurilor care duc în
patru direcții, mai demult se afla o crâșmă cu o crâșmăriță numită Maria
Veselă. Supranumele l-a căpătat prin faptul că fața ei era întotdeauna
veselă, flutura permanent un zâmbet șăgalnic precum și un neastâmpăr în
mlădioasele ei mișcări, care atrăgeau privirile bărbaților localnici,
voiajorilor și chiar haiducilor care hălăduiau prin preajmă. Întâi pentru
întâlnire vizuale cu îndrăgita Maria Vesel și apoi pentru gustatul vinului de
Cotnari.
După ce s-a măritat a apărut grija pentru soț și copii, iar pașii ei
spre crâșmă au dispărut treptat, și odată cu ea și clienții s-au împuținat.
Numele ei a rămas în toponimia locului.
În Săvești: Săliștea - lot agricol mănos, deoarece a fost vatră de sat
și dispărut din cauza deselor inundații; Grind - o fâșie de teren
neinundabilă; La Arini - areal unde a fost o pădure de arini; Ghilitoare - loc
unde femeile întindeau la uscat pânzele ghilite (albite); Dealul în Sus - un
areal mai înalt aflat pe aceeași terasă din vestul satului; Ierugă - loc
inundabil etc. La Săvești, lângă râul Râșca, este toponimul Cotu Boului.
Bătrânii anilor 60 spuneau că bunicii lor îl numeau Cotu Bourului. Să fie
vreo legătură cu bourul din legenda lui Dragoș Vodă?!
În Ungheni: Lot Zmeești - teren agricol rămas după desființarea
satului cu același nume; Negrilești – suprafață agricolă de pe locul fostului
sat Negrilești; Bahna Stihii – după numele foștilor boieri din familia Stihii
(sec. XVIII-XIX) ș.a.
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Vedere de pe Dealul Munteni spre Valea Moldovei
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CARACTERISTICI FIZICO-GEOGRAFICE
ALE COMUNEI RĂUCEŞTI

Introducere
Acest ţinut al comunei Răuceşti este foarte puţin cunoscut doar prin
lucrări generale referitoare la întreg teritoriul ţării, al Moldovei sau prin
lucrări privind doar anumite caracteristici din aria Subcarpaţilor Moldovei
sau a Podişului Moldovei, motiv pentru care am decis să elaborez această
lucrare care să evidenţieze, în special, particularităţile fizico-geografice ale
comunei Răuceşti. De asemenea, motivaţia alegerii acestei teme se
datorează şi locuirii în apropierea comunei precum şi unei simpatii aparte
faţă de această zonă cu un peisaj aparte, care se întinde de la poalele Culmii
Pleşu până în albia râului Moldova. Prin această lucrare mi-am propus să
fac cunoscută mai bine această comună şi să scot în evidenţă specificul
geografic al zonei, prin analiza principalelor componente fizico geografice care au atras încă de timpuriu elementul uman: condiţii
geografice variate şi resurse diferite precum suprafeţele acoperite cu livezi,
solurile fertile, balastierele şi apele minerale cum sunt cele de la Oglinzi

Comuna Răucești - vecini si sate componente
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(„Băile Oglinzi”), sat component al comunei alături de alte trei aşezări:
Ungheni, Săveşti şi reşedinţa comunei - Răuceşti.
Conţinutul acestei lucrări se bazează pe informaţiile din bibliografia
referitoare la zona
studiată şi pe utilizarea datelor de la diverse instituţii, în limita
posibilităţilor obţinerii acestor date:
Staţia Meteorologică Târgu Neamţ, Primăria comunei Răuceşti și
Biblioteca „Mihail Kogălniceanu”- Răuceşti. Exprim pe această cale
mulţumiri celor care m-au ajutat în elaborarea acestei lucrări. Menţionez
că astfel, conţinutul lucrării se bazează şi pe cercetări personale efectuate în
teren, în zona comunei Răuceşti, şi din acest punct de vedere, dimensiunile
reduse ale comunei reprezintă un avantaj important, pe parcursul elaborării
lucrării toate locurile din cadrul zonei au fost străbătute în repetate rânduri
în vederea observării anumitor procese, cum sunt cele geomorfologice, de
exemplu, precum şi alte observaţii, măsurători de teren, etc. Ulterior, toate
aceste date şi informaţii culese de la diverse instituţii şi persoane din zonă
au fost prelucrate şi prezentate într-o serie de tabele, materiale grafice,
hărţi, fiind apoi interpretate, interpretare care s-a bazat pe bibliografia
existentă studiată.
Lucrarea „Caracteristici fizico-geografice ale comunei Răuceşti,
judeţul Neamţ” este structurată în şase capitole care urmăresc după o ordine
bine stabilită principalele caracteristici fizico-geografice ale acestei zone
aşa cum reiese şi din titlul lucrării.
Primul subcapitol pune în evidenţă individualitatea geografică a
comunei Răuceşti prin aşezarea sa, limitele şi vecinii săi, fiind prezentat şi
un scurt istoric al cercetărilor geografice care au adus contribuţii importante
la cunoaşterea zonei.
Al doilea subcapitol pune accent pe substratul geologic al zonei, cu
principalele caracteristici petrografice din zona de studiu, structura
geologică şi tectonica de ansamblu a zonei. Următorul subcapitol are drept
scop de a scoate în evidenţă principalele caracteristici morfometrice şi
morfografice ale reliefului, tipurile genetice de relief precum şi procesele
geomorfologice actuale din zona respectivă.
Subcapitolul al patrulea se referă la aspectele climatice ale comunei,
unde sunt prezentaţi factorii genetici ai climei, circulaţia generală a
atmosferei, principalele elemente şi fenomene climatice.
În penultimul capitol sunt analizate principalele caracteristici
hidrografice asociate apelor de suprafaţă şi apelor subterane. Tot aici sunt
abordate şi izvoarele minerale cu ape cloruro-sodice de pe teritoriul
comunei, resursă importantă utilizată şi în prezent de către localnici.
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Ultimul subcapitol prezintă câteva aspecte legate de vegetaţia şi
fauna locului şi sunt redate principalele clase, tipuri şi subtipuri de soluri
precum şi domeniile în care sunt utilizate acestea. Tot în cadrul acestui
capitol este pus în evidenţă modul de utilizare al terenurilor, în funcţie de
diversitatea condiţiilor naturale din comuna Răuceşti.
Analiza acestor elemente de geografie fizică de pe parcursul celor
şase capitole a dus la conturarea clară a unor caracteristici asupra
specificului geografic al comunei Răuceşti din judeţul Neamţ.
Cunoașterea caracteristicilor elementelor cadrului natural este de o
mare importanță pentru înțelegerea mediului înconjurător, dar mai ales
pentru stabilirea și aplicarea măsurilor pentru protecția acestuia.
Rezumat
Lucrarea „Caracteristici fizico-geografice ale comunei Răuceşti,
judeţul Neamţ” urmăreşte problemele geografice privitoare la condiţiile
cadrului natural (geologie, relief, climă, hidrografie, vegetaţie, faună,
soluri) care prezintă anumite particularităţi pe teritoriul comunei în cauză.
Astfel, titlul lucrării este concludent, punând în evidenţă faptul că este
vorba despre un studiu care abordează doar elemente ale geografiei fizice,
nu şi de geografie umană.
Despre comuna Răuceşti nu au apărut până în prezent lucrări
geografice speciale, detaliate, cu privire la cadrul natural, existând doar
unele lucrări generale. Acest aspect m-a determinat să redactez un studiu
amplu de geografie fizică asupra comunei Răuceşti.
Geografic, comuna Răuceşti este situată într-un cadru natural
aparte, la contactul dintre
Subcarpaţii Moldovei şi Podişul Moldovei, poziţie geografică care îi
conferă anumite particularităţi ale componentelor sistemului fizicogeografic. Astfel, pornind de la aşezarea geografică, pe parcursul lucrării
sunt relevate caracteristici importante ale geologiei, reliefului, climei,
hidrografiei, vegetaţiei, faunei şi solurilor, toate aflate în relaţie de
interdependenţă.
Scopul principal al lucrării este de a scoate în evidenţă cele mai
importante caracteristici fizico-geografice prin care se remarcă comuna
Răuceşti. Acest lucru a fost posibil prin aplicarea unei metodologii precise
începând cu studiul bibliografiei existente. Ulterior, s-a recurs la
investigaţia în teren, unde au fost observate, fotografiate, cartografiate şi
analizate fenomene, procese, elemente, care au dus la redarea unor trăsături
importante pentru zona de studiu. Aceşti paşi au fost completaţi de
culegerea de date de la instituţiile administrative din zonă precum şi de la
localnicii comunei Răuceşti.
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Aşa s-a ajuns la o serie de rezultate concrete asupra specificului
geografic al comunei
Răuceşti. Pe baza analizei şi sintezei a fost delimitat aspectul fundamental
al comunei Răuceşti. Prin poziţia şi caracteristicile sale fizico-geografice,
comuna Răuceşti se integrează armonios zonei de contact dintre Podişului
Moldovei şi Subcarpaţii Moldovei. Toate aspectele mediului natural
(structura geologică, relieful mai înalt la contactul cu Subcarpaţii şi mai
coborât spre nord şi est, climatul modelat de apropierea de zonele mai înalte
şi de deschiderea spre Valea Moldovei, distribuţia vegetaţiei de la cea
forestieră la silvostepă, etc.) accentuează acest aspect fundamental.
În concluzie, lucrarea se bazează pe contribuţii de cercetări
personale în teren şi spre deosebire de lucrările vechi aduce un fond de
material cartografic nou, lucrat în programele GIS (TNT Mips). Pe viitor,
datorită progresului tehnologiei, lucrarea ar putea fi continuată cu un studiu
asupra elementelor de geografie umană de pe teritoriul comunei, astfel ar
putea fi realizată o lucrare complexă de geografie asupra comunei Răuceşti.

Vederea de ansamblu asupra satului Răucești, Neamț

Alcătuire geologică
Din punct de vedere geologic teritoriul comunei Răuceşti este situat
la contactul dintre pânza pericarpatică şi Platforma Moldovenească. Ca
suprafaţă, depozitele de platformă se află răspândite pe cea mai mare parte
din teritoriul comunei Răuceşti, ocupând cca. 7 500 ha din totalul de 7 824
ha al comunei. Restul depozitelor revin zonei miocene subcarpatice (cca.
380 ha). După cum se ştie, în partea de vest Platforma Moldovenească se
afundă sub depozitele de Orogen carpatic. Aria subcarpatică miocenă
aparţine Orogenului carpatic, caracterizat printr-o structură în pânze de
şariaj, care încalecă succesiv de la vest la est, peste zona de molasă
pericarpatică şi peste cea de platformă. Astfel Pânza pericarpatică este
30

încălecată la vest de unitatea marginală şi şariată spre est peste Platforma
Moldovenească de-a lungul unei falii numită „falia pericarpatică”.
Aria de molasă pericarpatică este reprezentată de depozitele care
aparţin versantului nord-estic al Culmii Pleşului printr-o serie de etaje
geologice care aparţin Paleogenului (Eocen şi Oligocen) şi Neogenului
(Miocen). Priabonianul este alcătuit din fliş şistos şi intercalaţii grezoase şi
este prezent pe o suprafaţă foarte redusă pe teritoriul comunei Răuceşti (9,2
ha), în partea vestică. Următorul etaj este Lattorfian-Chattian, care este
prezent tot pe o fâşie îngustă (17,8 ha) în aceeași zonă cu Priabonianul şi
este format din fliş grezos cu intercalaţii şistoase. Burdigalianul este alcătuit
din conglomerate cu elemente de şisturi verzi dobrogene, cunoscute sub
denumirea de Conglomerate de Pleşu şi ocupă o suprafaţă de 161,0 ha în
extremitatea vestică şi sud-vestică a comunei. Ultimul etaj care aparţine
acestei unităţi de orogen este Tortonianul, format din marne, argile, gips şi
sare, ocupând 183,5 ha din totalul suprafeţei comunei sub forma unei fâşii
înguste la poalele Culmii Pleşu. Astfel, depozitele tortoniene au avut şi au
importanţă pentru această zonă, cuprinzând lentile de sare gemă şi argile cu
sare, care generează izvoarele de ape cloruro-sodice din satul Oglinzi,
valorificate în scop balnear în trecut, iar în prezent slatina încă mai este
folosită de localnici pentru conservarea alimentelor. Culmea Pleşu este bine
individualizată sub forma unei culmi anticlinale care încalecă peste
depozitele tortoniene amintite mai sus, depozite care la rândul lor sunt
împinse peste Platforma Moldovenească în lungul faliei pericarpatice.
Dintre depozitele de platformă de vârstă sarmaţiană, Basarabianul
apare pe o suprafaţă foarte mare în jumătatea vestică a comunei, ocupând
locul al doilea ca suprafaţă (2 809,2 ha) după depozitele deluvial-proluviale
care aparţin Pleistocenului Superior. Depozitele de vârstă basarabiană sunt
formate din marne argiloase cu intercalaţii de nisipuri. Depozitele
cuaternare sunt prezente în jumătatea estică a zonei, cu predominanţa
etajului Pleistocen Superior şi se întind pe cea mai mare suprafaţă din zona
studiată (4 379,2 ha). Pleistocenul superior este format din depozite
deluvial-proluviale cu nisipuri şi pietrişuri, cuprinzând majoritatea teraselor
Moldovei. Holocenul este prezent în depozitele din lunca Moldovei fiind
format din aluviuni, tot cu pietrişuri şi nisipuri. Holocenul ocupă 264,6 ha
din suprafaţa totală a comunei.
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Suprafaţa depozitelor geologice de pe teritoriul comunei Răuceşti*
Unitatea
litostratigrafică
Priabonian (pr)
Lattorfian-Chattian
(if+ch)
Burdigalian (bd)
Tortonian (to)
Basarabian (bs)

Fliş şistos grezos

Perioada
geologică
Eocen

Suprafaţa
(ha)
9.2

Fliş grezos

Oligocen

17.8

Miocen

161

Miocen

183.5

Miocen
(Sarmaţian)

2809.2

Alcătuirea geologică

Conglomerate cu
elemente de şisturi
verzi
Marne, argile, gips şi
sare
Marne argiloase cu
intercalaţii de nisipuri
Depozite deluvialproluviale
Aluviuni

Pleistocen
Pleistocen
4379.2
Superior (qp3)
Holocen (qh2)
Holocen
264.6
Suprafaţa totală a
7824.5
depozitelor
*Date obţinute în urma prelucrării hărţii geologice a României, scara 1:200 000.
Depozitele de platformă prezintă un caracter piemontan. Aceste
depozite piemontane sunt de fapt o serie de acumulări fluvio-deltaice de
vârstă sarmato-pliocenă, care s-au format cu precădere în dreptul râurilor
care proveneau din aria carpatică (Moldova, Ozana), ducând la formarea
unei unităţi de tranziţie numită Podişul Piemontan al Moldovei, care se
remarcă şi pe teritoriul comunei Răuceşti. În structura acestor forme de
relief piemontane abundă pietrişurile şi nisipurile în care sunt prezente şi
gresii, argile. Peste aceste depozite piemontane s-au depus o serie de
depozite care aparţin teraselor Moldovei şi care sunt alcătuite tot din
pietrişuri şi nisipuri, astfel delimitarea dintre cele două este mai greu de
făcut. Acest lucru apare foarte clar mai ales în zona Mălini-BrusturiTimişeşti (Barbu N.,1980). Interfluviile sunt afectate de eroziune şi prezintă
depozite eluviale, luto-nisipoase şi luto-argiloase.
În concluzie, aspectul general al zonei studiate și caracteristicile
sale morfostructurale sunt rezultatele interacțiunii permanente dintre
factorii interni si externi ai regimului geotectonic diferențiat în timp și
spațiu și a evoluției subaeriene. Unitățile geologice studiate fac parte din
orogenul Subcarpaților Moldovei și al vestului Platformei Moldovenești
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1. Unitatea de orogen este reprezentată de nord – estul Culmii Pleșu
cu formațiuni acumulate în depresiunea geosinclinală precarpatică, care în
miocen au trecut prin faze de lacuri cu apă dulce, cu apă salmastră sau
lagune cu apă sărată.
2. Unitatea de platformă a fost acoperită cu ape marine până în
sarmațian, când râurile care veneau din Carpați (Moldova, Ozana ) au
colmatat și această regiune înaintând prin delte, cu o sedimentare ritmică în
alternanțe de argilă și nisip. În final, după retragerea apelor Mării Sarmatice
a rămas o câmpie piemontană, care se înclină spre exterior.1
Alcătuirea geologică ușurează înțelegerea reliefului, iar cea
litologică arată prezența unor resurse cum ar fi: depozitele de prundișuri,
nisipuri, ape subterane care pot fi valorificate economic. Tot de geologie
este legată și explicarea prezenței izvoarelor sărate miocene de la Oglinzi .

Secțiune geologică regională

Relieful
Unitățile mari de relief care includ în cuprinsul lor părți din comuna
Răucești sunt Subcarpații Moldovenești și Podișul Moldovei.
Relieful actual are un aspect variat, cu interfluvii colinare și
deluroase, care se etajează în altitudine între 250 m la nord-est în Lunca
Moldovei, până la aproape 700 m în Culmea Pleșu. Altitudinea medie este
de 430 m, iar energia este cuprinsă între 80 - 150 m.
În funcția de geneza formelor de relief și de procesele
geomorfologice, pe teritoriul studiat există relief structural în zona Culmii
Pleșu, sculptural în unele zone ale culmii amintite și ale Piemontului, dar și
de acumulare fluvio-deluvial de vârstă cuaternară în șesul Moldovei, pe
terasele fluviatile și pe glacisuri .
1. Subcarpații Moldovenești se desfășoară pe teritoriul studiat prin
versantul nord-estic al Culmii Pleșu.Ca frați mai tineri și mai scunzi, dar cu
factură de munte au constituit o adevărată cetate la care oamenii de demult
au privit întotdeauna ca la un refugiu sigur la vreme de primejdie din calea
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invadatorilor. Acest anticlinal cu spinarea alcătuită din conglomerate
burdigaliene, văzut de pe apa Moldovei, se înfățișează ca un munte bine
împădurit cu rășinoase și făgete. 2.
La nord-est se află satul Oglinzi, care geomorfologic este un uluc
depresionar perisubcarpatic, cu urmări importante asupra climei,
hidrografiei, vegetației și nu în ultimul rând asupra activității umane .
În depozitele lagunare apar formațiuni miocene din care se ivesc la
suprafață izvoare sărate cu calități terapeutice, cum sunt cele de la Oglinzi.
2. Podișul Moldovenesc, Este reprezentat printr-un sector al unității
piemontane, cuprinde circa 92 % din suprafața comunei. Teritoriul este
format din dealuri cu înălțimi peste 450 m printre care dealurile Crucii 467 m și Cioroiul - 465m și o câmpie larg desfășurată, ce cade spre nord în
trepte, până la Lunca Moldovei. În pliocen, și mai ales în cuaternar,
piemontul avea ca suport atât pliocenul subcarpatic cât și sarmațianul de
platformă. El a fost, însă, puternic fragmentat și subțiat prin eroziuni și
denundație pe direcțiile de drenaj hidrografic.

Dealul Cioroiu (465 m), satul Răucești

34

Dealul Crucii (467 m), satul Oglinzi

În cadrul reliefului fluviatil, terasele constituie una dintre cele mai
elocvente aspecte geomorfologice referitoare la evoluția cuaternară a
unității studiate. Principalele terase din lungul Moldovei pentru sectorul
studiat are următoarele altitudini relative : 2-3m, 4-5m, 15-20m, 50-60m,
120m, 140m, 150m și terasa de 160- 170m3.
Perfecționarea continuă a metodelor și mijloacelor de studiu ale
reliefului va contribui la cunoașterea mai amănunțită a teraselor care conțin
numeroase aspecte practice .

Geografia fizică a comunei Răucești - hartă
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CLIMA
Sub aspect climatic, zona studiată se află la marginea estică a
provinciei climatului de munte, în climatul continental. Existența Văii
Moldovei face ca teritoriul studiat să se afle într-un veritabil culoar de
circulație atmosferică.
1. Temperatura aerului
Din datele extrase din Atlasul climatologic al României, coroborate
cu măsurătorile Staţiei Meteo Târgu Neamţ (la 5km distanţă de satul
Răucești), reiese că mediile lunare de temperatură oscilează între -4 C şi 3,4 C, în luna ianuarie, şi 19 C și 19,3 C, în lunile iulie și august. Iarna, în
Şesul Moldovei, temperaturile sunt mai scăzute decât pe terasele mai înalte
din sud datorită fenomenelor de descendență, care pe calm atmosferic și cer
senin se produc așa numitele inversiuni termice, specifice zonei noastre
climatice.
Brumele de toamnă încep obişnuit în octombrie, iar cele de primăvară
continuă până la sfârşitul lunii aprilie. Fenomenul de îngheţ apare, de
regulă, în a doua jumătate a lunii noiembrie şi ţine până la sfârşitul lunii
februarie.
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Temperatura medie lunar
ă la staţia Târgu Neamţ
(1891-2008)
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2. Precipitaţiile atmosferice
Datorită fenomenelor de descendenţă specifice ţinutului climatic,
cantităţile de precipitaţii sunt relativ îndestulătoare (în medie 509,7mm/an,
iar în sezonul rece sunt 244,9mm/an) cu următoarele tipuri: ploi în averse,
în general, de front rece; ploi în averse care se produc vara din cauza
insolaţiei puternice care fac să apară nori cumulus ş.a. cu descărcări
electrice și uneori cu căderi de grindină. Ploi abundente,cu revărsări de ape,
au produs semănăturilor distrugeri la fel de mari ca si seceta. Într-un raport
4
al Isprăvniciei Neamț din 11 iulie 1829 arată că în Ocolul de sus, satele
Răucești și Oglinzi au fost mâlite.
Pe de altă parte, anii cu căderi de precipitații insuficiente sunt
adesea menționați în unele documente scrise, cât și în spusele oamenilor.
Un document din anul 1834 arată că în ținutul Neamț mai multe sate,
printre care și Răucești, din pricina secetei popușoii au început a se suci și
nici un fel de nădejde nu iaste.5Cea mai mare secetă din ultima sută de ani a
fost cea din anul 1946, care a avut consecințe grave deoarece a urmat după
alt an, tot secetos, 1945. Fenomenul s-a datorat deficitului de precipitații cu
un număr mare de zile tropicale (temperaturi peste 30 de grade C) și cu
nopți la fel de tropicale (peste 20 de grade C). Pe întreg teritoriu al zonei
noastre, recoltele au fost compromise, iar foametea s-a instalat în multe
case. Totuși, in general, aceste fenomene nu sunt prea aspre în zonă,
deoarece pădurea din apropiere, mai ales pentru satul Oglinzi, domolește
uscăciunea atmosferei.
Ninsorile abundente se produc pe
timp de iarnă, în lunile decembrie,
ianuarie şi februarie, dar nu miră pe
nimeni dacă se produc şi în lunile
noiembrie sau la sfârşitul lunii
martie. Adesea ninsorile sunt
însoţite de vânt, care produc viscole
cu depuneri de troiene, de multe ori
peste 2 m, înălțime.
Peisaj de iarnă la Oglinzi
În perioada rece a anului,
ceţurile sunt destul de frecvente. Anual se înregistrează peste 40 de zile cu
acest fenomen, mai numeroase în lunile decembrie şi ianuarie – (8-10 zile
pe lună).
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Cantităţile medii lunare şi anuale de precipitaţii (mm) la staţia Târgu
Neamţ
(1896-2008)*
Staţia
Târgu
Neamţ
(388 m)

Luna
I

II

III

IV

V

VI

Anual
VII

VIII IX

X

XI

XII

24,3 22,2 28,5 56,2 88,5 103,5 97,4 79,5 55,9 38,9 33,6 25,7 654,2

*date preluate de la staţia meteorologică Târgu Neamţ.
Cantităţile medii anuale şi semestriale de precipitaţii (mm) la postul
pluviometric Răuceşti
Postul
Răuceşti

Anual
754,6

Semestrul rece
244,9

Semestrul cald
509,7

3. Vânturile
Din cauza aşezării Carpaţilor (direcţia nord-sud) canalizarea
curenţilor din Şesul Moldovei se face, în general, pe direcţia nord-vest,
sud-est sub influenţa celor patru centri barici: anticiclonii Azoric şi
Siberian, în alternanţă cu ciclonii Islandez şi Mediteranian, cu o dinamica
atmosferică moderată (0,1-3m/sec) la stațiile meteorologice Tîrgu-Neamț și
Răucești. Poziţia lor determină vânturi din sectoare diferite grupate în tipuri
de circulaţie, fiind răspunzătorul caniculei.
Frecvenţa (%) medie anuală a vântului pe direcţii la staţia
Târgu Neamţ (1965-2002)*
Staţia
Târgu
Neamţ
(388 m)

Calm

Anual
N

NE

E

SE

S

SV

V

NV

18,4

1,5

1,4

3,3

11,1

6,5

5,4

11,1

41,3

*date preluate de la staţia meteorologică Târgu Neamţ.
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Unele vânturi neregulate, cu intensitate temperată din comuna
noastră sunt: Polarul care bate de la nord , cu perioade foarte reci iarna și
răcoroase vara; Groelandezul de la nord-vest cu viscole și temperaturi
scăzute iarna; Atlanticul de la vest cu ploi calde vara și ninsori bogate cu
vânt calm iarna; Crivățul de la nord-est cu geruri și viscole iarna; Austrul,
dinspre sud, care aduce primăvara; Băltărețul sau ,traistă goală, vânt care
bate vara dinspre sud-est aducând secetă; Tropicalul – frecventează vara,
dar și iarna când ”înmoaie” frigul.
Așadar, comuna noastră se află la răscrucea celor șapte vânturi care
ne-au bătut continuu din diferite direcții și din toate timpurile din punct de
vedere geografic, dar și istoric și politic.
Topoclimatul Oglinzi are un caracter de adăpost, atât față de
circulația vestică, cât și față de pătrunderea crivățului de nord-est.
Fără a neglija prognozele date de meteorologi, oamenii noștri, încă
din vechime, au învăţat să prevadă vremea, respectând în primul rând
proverbul: ziua bună se cunoaşte de dimineaţă. Astfel va fi vreme bună
când dimineţile de vară sunt răcoroase, cu cer senin şi vânt slab fără direcţie
precisă sau când vântul va bate mai tare dinspre sud.
Mai adăugăm că ploaia ar veni şi atunci când vrăbiile se scaldă în
colbul drumului, când luna are ,ţărcălan des, când buratecul orăcăie, când
ţârâitul greierului este prelung şi nu intenționăm să înșiruim toate semnele.

Cele șapte tipuri de mase de aer care circulă în țara noastră
(după I. Sârcu, Geografia fizică a României, Buc. 1971)
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4. Hidrografia
Ca element esenţial al peisajului, hidrografia reflectă rezultatele
interdependenţei celorlalţi factori geografico-fizici: clima, relieful, solul,
cărora li se alătură tot mai impetuos omul cu activitatea sa directă sau
indirectă.
Formele de prezentare ale hidrografiei sunt apele subterane şi de
suprafaţă.
a. Apele subterane
În zona studiată se află o reţea bogată de ape subterane, unde rolul
cel mai important în viaţa omului îl au cele freatice. Când pânzele freatice
sunt intersectate la suprafaţa topografică, apa acestora iese la zi sub formă
de izvoare şi alimentează pârâurile. Din punct de vedere hidrochimic, apele
freatice din comună fac parte din grupa apelor bicarbonatate constituind o
bogată sursă de apă potabilă pentru populaţie.
Apele subterane libere sunt reprezentate printr-un sistem de pânze
acvifere dispuse etajat și orientate stratigrafic. Rezerva de apă subterană
este legată de prezența unei terase mai înalte, care joacă un rol de
regulator și de orientare a apelor către pânzele subterane. 6
La Oglinzi, în saliferul miocen apar ape freatice clorurate, care
cândva erau folosite în scop terapeutic.

La una din fântânile cu slatină - Oglinzi

b. Apele de suprafață formate din apele curgătoare și
stătătoare.
Apele curgătoare
- Întreaga rețea hidrografică ce drenează teritoriul studiat este
tributară râului Moldova cu principalii săi afluenți: Râșca și Sarata.
Râul Moldova (205 km) are izvoarele în Obcina Mestecăniș
( jud. Suceava ), culege în special afluenți de pe partea dreaptă (
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Moldovița, Suha, Râșca ) și se varsă în râul Siret cu un debit de 26,2 m3 /
sec .
Râul
Râșca,
(după
slavonescul recika = pârâoaș)
afluent al Moldovei , izvorăște din
zona subcarpatică, Pădurețu,
aparținând comunei Râșca, jud.
Suceava, trece în continuare prin
satele Bogdănești și Boroaia, după
care, la Bărăști, același județ, este
Râul Moldova de la granița
deversat în râul Moldova, apoi
cu satul Drăgușeni
doar cu apele ce vin din flancul
drept, intră pe teritoriul comunei noastre și se varsă în râul Moldova lângă
satul Ungheni.
Râul Sărata izvorăște din rama nordică a Culmii Pleșu, șerpuid sfios
prin satele Oglinzi, Răucești, Ungheni până la vărsare în râul Moldova.
În afara celor trei râuri amintite, satele comunei sunt udate și de alte
cursuri de ape mai mici cum ar fi : Pârâul Morii , Brustura, Toplița,
Puriceni, Arini, Mălian și altele.
Studiind regimul nivelurilor şi debitelor râurilor, rezultă că cel mai
mare volum de apă se scurge prin reţea în perioada primăverii. Situaţia se
datorează suprapunerii unor perioade ploioase peste cele de topire ale
zăpezilor, care mai persistă încă în zona înaltă. Uneori, viiturile create
produc inundaţii ce acoperă unele culturi şi chiar sectoare din nordul satului
Săvești.
Regimul de scurgere cel mai mic are loc, uneori, în timpul secetelor
de vară şi în anotimpul friguros.
Apele stătătoare
În ceea ce privește apele
stătătoare,
caracteristicile
morfolitologice locale au avantajat
formarea lacurilor artificiale de
mici dimensiuni în fiecare sat.
Acestea
sunt
construcții
alimentate din apa pârâurilor
barate sau a izvoarelor subterane,
ca de exemplu: Iazul Tei, Iazul
Lacul Hellon - Săvești
Mihai - Gorea, Mihai - Sofronia,
Cozmescu și altele.
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În concluzie, se poate spune că apele comunei pot fi folosite cu
succes pentru alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor, pentru piscicultură,
irigații, iar apele minerale în scopuri terapeutice.
FLORA
Vegetaţia este influenţată în special de relief, climă şi soluri, astfel
diversitatea formelor de relief şi condiţiile pedoclimatice existente pe
teritoriul comunei Răuceşti au favorizat dezvoltarea unei vegetaţii dispusă
în etaje corespunzător altitudinii reliefului. În ultimul timp omul are o
influenţă tot mai mare asupra vegetaţiei naturale, deoarece acesta aduce
numeroase modificări asupra spaţiului geografic în care trăieşte printr-o
serie de acţiuni precum extinderea construcţiilor şi terenurilor agricole în
detrimentul pădurii, înlocuirea vegetaţiei naturale cu una controlată,
utilizarea unor fertilizanţi chimici, etc.. Prin intermediul acestor modificări
induse
la
nivelul
vegetaţiei, omul contribuie
şi la modificarea faunei,
solului,
cantităţii
şi
calităţii apei.
Așezarea
pitorească cu variate
forme de relief a făcut ca
și vegetația locului să fie
tot atât de bogată și
frumoasă. Așa se face că
pădurile care acoperă de la poale până pe culmi se îmbină armonios cu
verdele câmpiei. Dealul Gol, așa cum i se spunea Dealului Pleșu de azi, a
fost împădurit cu brad și molid între anii 1921-1928 de elevii din Târgu
Neamț și Oglinzi pentru a opri rostogolirile dese de bolovani sau a ploilor
care formau viituri periculoase pentru locuințe. Paralel cu această acțiune
patriotică s-a amenajat și parcul din jurul Băilor Oglinzi (V. Vrânceanu,
Monografia orașului Târgu Neamț).
În continuare, alături de fagul obișnuit sunt prezente și alte specii:
carpenul, teiul, mărul pădureț, etc. Pădurilor amestecate de fag și gorun au
fost bine reprezentate pe arealele Cioroiu, Arini, Făgețel, Dealul Crucii,
Herlea și Bondrea. Dar cea mai mare parte a lor, dovadă solurile forestiere
de azi, au fost defrișate și înlocuite cu pajiști secundare și culturi agricole.
În culoarul Moldovei, vegetația este formată în majoritate de culturi
agricole, doar în unele areale de lângă cursul apelor întâlnim sălcișuri și
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răchitișuri, independente sau în amestec. Vegetația palustră este formată din
rogoz, papură, stuf, cucuta de baltă.
Se mai găsesc în asociații vegetale, plante din care multe sunt
medicinale, descrise la capitolul Sănătatea.
Pe pășuni și fânețe întâlnim, de asemenea: păiuș, păpădie, mohor,
negară, brusture (captalan), troscot etc. Multe din ele dau de lucru
agricultorilor deoarece înierbează culturile prășitoare.
Vegetaţia naturală este importantă pentru teritoriul comunei
Răuceşti, deoarece pădurile reprezintă sursa principală de lemn pentru
încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă, pentru construcţie şi pentru alte
sectoare ale economiei. De asemenea, sunt valorificate fructele de pădure
(fragi, mure, coarne, etc.) cât şi ciupercile comestibile. Importanţă majoră
are şi vegetaţia secundară reprezentată de pajişti care este valorificată
pentru hrana animalelor cu menţiunea că aceste suprafeţe ocupate de pajişti
sunt în general supuse eroziunii (fiind situate pe dealurile cu pante mari).
Astfel, în ultimele decenii autorităţile din comună au luat măsuri privind
păşunatul excesiv prin raţionalizarea acestuia, fertilizarea cu substanţe
chimice, însămânţarea cu specii noi de plante adaptabile la condiţiile
respective.

Păducelul

Brânduşa de toamnă

Fauna
Lumea animală este răspândită şi ea în funcţie de relief, condiţii
climatice, soluri şi este influenţată de activitatea omului care determină
dispariţia sau restrângerea anumitor specii, mai ales acolo unde au loc
defrişări sau acolo unde solul suferă numeroase modificări. Pe teritoriul
comunei Răuceşti sunt prezente pe lângă speciile cunoscute de mamifere şi
avifauna, ichtiofauna precum şi fauna de interes cinegetic.
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Așezarea geografică a zonei studiate, diversitatea formelor de relief
și a nuanțelor climatice fac să se răsfrângă și asupra repartiției teritoriale a
faunei.
În vremurile de demult, defrișările nejudicioase a numeroaselor
areale de pădure și a vânătoarei neorganizate au făcut să dispară de pe
aceste locuri bourul (înscris în stema Moldovei ), antilopa de stepă și altele
a căror prezență în acea vreme (începutul secolului al XVIII-lea ) a fost
pomenită de cărturarul domnitor al Moldovei, Dimitrie Cantemir.
Dintre mamiferele din zona pădurilor întâlnim căprioare al căror
număr din păcate scade datorită braconajului, vulpea, țeposul arici rezistent
la toxine (mănâncă vipere cu plăcere), iepurele care se apără prin fuga lui
cu 70 km/h și altele. În migrație, întâlnim lupul, ursul, porcul mistreț și
altele.
Păsările care trăiesc tot anul pe
meleagurile noastre sunt: gureșa vrabie,
vedeta
de
cinema-ciocănitoarea,
pițigoiul, coțofana (țarca), stăncuța și
altele. Iarna, multe păsări fac plajă în
țările calde: cucul, țâfnosul nagâțstrăjerul bălților, pitulicea de stuf,
gingașa rândunică și barza, care-și face
cuibul cu predilecție, pe stâlpii E-ON etc. (foto)
Batracieni și reptile: broasca râioasă, broasca brună, brotăcelul,
salamandra, șarpele de casă etc.
Rozătoare: popândăul, hârciogul etc.
Apele curgătoare sunt populate cu diferite specii de pești: clean,
păstrăv, mreană, porcușor, boiștean.
Pentru comunitate este importantă fauna piscicolă din iazuri mai
ales şi cea de interes cinegetic (vânătoarea de iepuri), însă trebuie menţinut
un anumit control în ceea ce priveşte vânatul şi pescuitul pentru a se asigura
menţinerea speciilor.
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Solurile
Pentru localnicii comunei Răuceşti, solul reprezintă cea mai
importantă resursă a naturii încă din timpuri vechi. Solul se află în legătură
cu celelalte componente ale mediului geografic studiate în capitolele
anterioare. Având în vedere condiţiile fizico-geografice de care dispune
comuna Răuceşti solurile sunt destul de variate, întâlnindu-se atât soluri
zonale cât şi soluri azonale. Caracterizarea învelişului pedologic are la bază
studiul hărţii solurilor României, scara 1:200 000, precum şi propriile
investigaţii de teren. Pentru clasificarea solurilor s-a folosit nomenclatura
Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS, 2012).
Astfel, dintre solurile care corespund zonalităţii altitudinal latitudinale sunt prezente următoarele clase: Cernisoluri, Luvisoluri şi
Cambisoluri, cele mai predominante fiind Luvisolurile mai ales pentru
jumătatea vestică a comunei. Dintre solurile cu caracter azonal sunt
prezente clasele Hidrisoluri, Antrisoluri şi Protisoluri care se întâlnesc mai
ales în jumătatea estică a zonei studiate. Pe suprafaţa culmilor s-au format
soluri evoluate şi profunde datorită reliefului deluros care prezintă
interfluvii sculpturale prelungi. Solurile sunt degradate pe versanţii
dealurilor despăduriţi iar acolo unde este prezentă vegetaţia de fag aceasta a
favorizat procesele de podzolire şi debazificare a solului, în paralel cu
efectele alunecărilor de teren şi a eroziunii de pe versanţi.
Aşa se explică măsurile de reîmpădurire şi plantaţiile de salcâmi a
unor suprafeţe de pe principalele dealuri ale comunei.
Cernisolurile ocupă suprafeţe importante pe terasele medii şi
inferioare ale comunei (20 m,
5-7 m) din satele Săveşti şi Ungheni,
predominând faeoziomurile cu subtipurile argic, cambic şi stagnic.
Cernoziomurile sunt de tipul argic şi ocupă o suprafaţă mică în nordul
satului Săveşti, pe una din terasele medii (20 m) ale Moldovei.
45

Faeoziomurile cu subtipurile argic, cambic şi stagnic ocupă aproximativ 50
% din terenul agricol al comunei şi sunt cultivate predominant cu pomi
fructiferi şi cereale. Cernisolurile formate pe pe marne argiloase au o
feritilitate mai scăzută datorită faptului că drenajul este insuficient,
permeabilitatea este redusă, afânarea este slabă, structură este bulgăroasă
iar activitatea biologică este redusă, toate fiind influenţate de argilozitatea
materialului parental. De asemenea, pe versanţi sunt necesare măsuri de
fertilizare pentru a preveni eroziunea.
Clasa Luvisolurilor cuprinde pe teritoriul comunei Răuceşti tipurile
Preluvosol şi Luvosol şi ocupă cele mai mari suprafeţe. Astfel, în vestul,
nord-vestul şi sud-vestul comunei, respectiv pe versantul nord-estic al
Culmii Pleşu şi pe o parte din piemontul moldav sunt prezente luvosolurile
albice care la altitudini mai ridicate au un grad ridicat de podzlire. Se găsesc
şi în partea centralsudică a comunei pe dealurile Cioroiu, Poiana Lungă,
Munteni precum şi partea central-nordică pe o suprafaţă redusă din dealul
Herlea. Sunt soluri mezobazice (grad de saturaţie în baze 50-80 %) cu
reacţie chimică moderat spre puternic acidă ( pH cuprins între 5-6).
Preluvosolurile tipice sunt prezente pe culmile dealurilor (dealurile
Căprăriei, Neamţului, Rotăriei, Târâţa, Munteni, etc.). Preluvosolurile
stagnice sunt foarte răspândite în partea centrală a comunei pe terasele mai
înalte ale râului Moldova, respectiv pe dealurile Herlea, Rotăriei, Zăneasca,
Munteni. Aici procesele de pseudogleizare au apărut datorită excesului de
umiditate crescut şi regimului aerohidric nefavorabil. În general, aceste
soluri sunt folosite pentru păşuni şi fâneţe.
În zonele cele mai înalte ale comunei (Dealul Afinişului, Vârful La
Cerdac) sunt prezente soluri de tipul districambosolurilor din clasa
Cambisoluri. Eutricambosolurile apar în centrul comunei Răuceşti, sub
forma unei fâşii în lungul râului Sărata şi pe alocuri în jumătatea estică a
comunei. Diferenţierea la nivel de tip se realizează în funcţie de gradul de
saturaţie în baze (peste 53% în cazul eutricambosolurilor şi sub 53 % la
districambosoluri).
Clasa Hidrisoluri face parte din categoria solurilor azonale şi sunt
soluri condiţionate de excesul de umiditate. Această clasă este reprezentată
de gleiosoluri molice care se găsesc cu precădere pe terasa de 20 m a râului
Moldova pe teritoriului satelor Săveşti şi Ungheni. Pe dealurile Herlea,
Cioroiu, Munteni afectate de eroziune sau transformate prin activităţi
antropice (desfundare pentru plantaţiile pomicole în dealul Cioroiu şi
Munteni) sunt prezente Antrosolurile erodice (nou introduse în SRTS,
2012) care fac parte din categoria solurilor azonale. Dintre solurile cu
caracter azonal cea mai mare pondere o deţine clasa Protisoluri cu tipul
aluviosol care ocupă suprafeţe mari pe terasele de luncă ale Moldovei,
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precum şi în lungul râului Sărata. Aluviosolurile din această zonă sunt
condiţionate de panta mică a şesului aluvial şi de o textură fină.
Au fost efectuate o serie de studii de către specialiştii din cadrul
primăriei comunei Răuceşti şi astfel au fost stabilite opt clase de
pretabilitate în folosirea solurilor de pe respectivul teritoriu. În principal s-a
analizat suprafaţa de teren arabil, ce caracteristici prezintă acesta şi în
funcţie de acestea care sunt restricţiile de cultivare şi ce măsuri necesită.
Clasa I cuprinde terasele medii ale Moldovei cu faeoziomuri şi aluviosoluri.
Această clasă deţine cca 1380 ha de teren arabil care nu impune restricţii de
cultivare. În perioadele de uscăciune această clasă necesită însă irigaţii.
Clasa a II-a impune restricţii mici în cultivare şi deţine o suprafaţă de
aproximativ 1300 ha teren arabil. Cuprinde terasele de luncă ale Moldovei
şi glacisurile coluviale de pe teritoriul comunei. Aici sunt prezente
procesele de pseudogleizare şi sunt necesare măsuri de evacuare a excesului
de apă şi lucrări ale terenurilor de afânare adâncă. Clasa a III-a cuprinde
vestul sectorului deluros, nord-estul satului Săveşti precum şi suprafeţe
însemnate situate de o parte şi de alta a râului Sărata. Suprafaţa acestei clase
este de 1650 ha teren arabil şi impune restricţii mijlocii în cultivare. Aici
sunt necesare lucrări de coborâre a nivelului freatic precum şi plantarea
unor specii de plante cu rădăcini abundente. Clasa a IV-a ocupă 203 ha
teren arabil şi impune restricţii mari în ceea ce priveşte cultivarea terenului.
Este vorba de zonele cu pante mari, peste 15º unde eroziunea solurilor este
accentuată. Astfel, măsurile necesare pentru atenuarea eroziunii sunt date de
cultivarea de plante furajere cu rădăcină adâncă sau lucrări de terasări cu
benzi înierbate. Clasa a V-a cuprinde terenurile de pe dealurile Munteni,
Cioroiul şi sud-estul comunei unde întâlnim soluri pretabile pentru cultura
pomilor fructiferi (meri, pruni). Clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a cuprind
suprafeţele ocupate cu păşuni, fâneţe şi păduri (inclusiv plantaţiile de
salcâmi de pe terenurile afectate de alunecări de teren şi de eroziune). Prin
măsuri de ameliorări radicale multe din terenurile din ultimele 3 clase pot
trece la alte tipuri de utilizare a terenului, respectiv la alte clase de
pretabilitate a solurilor.
În rezumat, solurile reprezintă pentru spaţiul locuit din vremuri
străvechi, o principală bogăţie pusă la dispoziţie de elementele naturii
pentru asigurarea hranei tuturor.
Aşa cum rezultă din cartarea executată de forurile agricole locale, în zona
studiată există cernoziomuri levigate pe areale extinse şi cu un grad potrivit
de fertilitate. De asemenea, pe areale întinse se află și sol brun de pădure,
iar pe alocuri chiar soluri podzolice.
Pe areale dispersate se găsesc soluri pseudogleice și turbogleice
apărute din cauza excesului de umiditate şi a regimului aerohidric
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nefavorabil. În anul 1992, în punctul Arini Săvești, pe o arie de aproximativ
100 m2, un fragment din acest sol cu un conţinut mai mare de turbă a luat
foc.

.

Zonarea fizico - geografică
Pe fondul general al peisajului său se înscrie o diversitate de
aspecte, rezultate din interacțiunea și particularitățile locale ale factorilor
naturali. Pentru comuna Răucești s-a avut în vedere, în primul rând, rolul
polarizator deosebit de evident al reliefului, care a creat funcționalitatea
subunităților existente. Alături de relief, reține atenția și vegetația, care se
înscrie direct și pregnant în peisaj. Deci, pentru delimitarea subdiviziunilor
s-a făcut apel la caracteristicile geo-fizice și mai ales geomorfologice, care
sunt cele mai concludente. Astfel, în cadrul zonei studiate distingem
următoarele subunități.
a) Subcarpații. Individualitatea geografică a Subcarpaților ca o
subunitate pericarpatică, este evidențiată, în teritoriul studiat, în primul rând
de altitudinile sale absolute mult mai moderate decât întreaga Culme a
Pleșului. Aceasta le dă aspectul de treaptă de peisaj distinctă, în care
culmile deluroase alternează cu depresiunile joase, larg extinse. Clima,
vegetația și solurile întrunesc, în general, caractere asemănătoare atât din
podișul alăturat, cât și celui din Carpați.
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Prin poziția ei, zona subcarpatică studiată poate fi considerată,
astfel, ca o subunitate de tradiție.
Structura ei cutată, pe de o parte,aspectul peisajului și
funcționalitatea sa, pe de altă parte, mult asemănătoare dealurilor propriuzise îi definesc caracterul de interferență geografică. Spre exterior, limita
corespunde periferiei dealului cutat, monoclinal și faliat, estompat parțial de
piemont. Unitatea a luat naștere prin tectonizarea sedimentelor Depresiunii
Pieicarpatice începută în timpul orogenezei stirice și a fost definitivată în
timpul orogenezei valahe din cuaternarul inferior. Sunt alcătuiți din
depozite de molasă miocene (argile, marne, nisipuri, pietrișuri,
conglomerate).
Caracteristic este și prezența cutelor diapire.
Condițiile climatice, litologice și de relief au imprimat caractere
distincte rețelei hidrografice: o mare densitate a cursurilor torențiale,
debitele solide apreciabile, arii de convergență hidografică corespunzătoare
depresiunilor, etc. Solurile brune, luvice (podzolite) și a luvisolurilor alvice
domină întregul areal descris. Caracteristicile climatice diferențiate în
raport cu altitudinea, relieful și alte elemente situează zona subcarpatică
studiată în arealul pădurilor de fag. Stratul de ierburi formează pajiști
secundare. Exploatarea intensă a terenurilor a cauzat declanșarea proceselor
de degradare a peisajului într-un ritm accelerat de eroziune torențială,
alunecări etc., ceea ce a impus, în ultimele decenii, măsuri ample de
amenajare și protecție a terenurilor.
b)Dealurile piemontane. Înălțimile de aici sunt constituite din
depozite psamitice, reprezentând și ele niște vestigii ale vechilor depuneri
sarmatice ale râurilor. În acest sector, peste depozitele piemontane, care
îmbracă adesea și baza versantului estic al culmilor sucarpatice, s-a
suprapus acumulativul teraselor înalte ale Văii Moldovei, formate tot din
prundișuri și nisipuri greu de diferențiat de substrat și care coboară până la
nivelul luncilor actuale. Acest lucru apare foarte clar în Dealul Crucii Oglinzi, 467 m, Cioroiu - Răucești, 464m și altele.
Dealurile piemontane din zonă sunt secționate de Pârâul Sarata cu
afluenții săi. Constituția, structura, grosimea și celelalte caracteristici ale
depozitelor piemontane, condiționează, în mare măsură, regimul și
distribuția apelor subterane și de suprafață. De obicei, până la 10-30m, se
poate identifica un strat acvifer principal, cu ape de bună calitate și debite
relativ constante.
Pe lângă cele potabile, utilizate în mod curent de populație reține
atenția și apariția la contactul cu miocenul subcarpatic a unor ape subterane
mineralizate prin spălarea formațiunilor salifere din depresiunea de contact
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Oglinzi. Chiar și râul Sarat, care secționează piemontul, cu afuenții săi, este
mineralizat. În componența apelor se remarcă frecvent clorul și sodiul.
c)Culoarul Moldovei. Acest sector extracarpatic din zona studiată
îmbracă trăsături caracteristice câmpiei piemontane, fiind legat strâns de
întreaga evoluție a regiunii de contact cu orogenul de la vest. Poziția sa
geografică, lărgimea până la 6 km, abundența aluviunilor formate mai mult
din pietrișuri și nisipuri, cu grosimi până la 12-15 m, albiile largi cu
caracter fascicular—deltaic, separate de ostroave, alături de două terase
joase, bogăția apelor subterane etc., îi conferă calitatea incontestabilă de
câmpie piemontană. Lunca și terasele inferioare ale Moldovei dispun de
bogate strate acvifere subterane, care pot asigura satisfacerea, în cele mai
bune condiții, a unor necesități practice.
Pe luncă domină solurile aluviale, slab și moderat humifere cu
vegetație mezofită. Ochiurile mlăștinoase și solurile hidromorfe sunt relativ
puține. Pe podișurile de terasă domină solurile cernoziomoide (protoziom
sau cernoziom levigat).
În încheiere, putem afirma că comuna Răuceşti se remarcă prin
complexitatea caracteristicilor fizico-geografice şi că pe parcursul celor şase
capitole au fost puse în evidenţă aceste caracteristici, acesta fiind şi
obiectivul principal al lucrării. Acest teritoriu, în care se îmbină armonios
condiţii geografice variate şi resurse diferite a atras de timpuriu elementul
uman – dovadă sunt vetrele istorice încă din epoca pietrei, mergând până la
cea modernă, cu aşezările trainice şi pitoreşti de astăzi.

Ponderea categoriilor de folosinţă a terenurilor în comuna
Răuceşti
45%

50

Suprafețe…

Pășuni cu…

2% 1% 1%
1%

Aluviuni

4% 2%

Tufărișuri

16%
16%
7% 6%

Terenuri aribile
Pășuni
Păduri
Grădini
Localități
Fănețe
Livezi

50%
40%
30%
20%
10%
0%

*Date obţinute în urma vectorizării hărţii topografice, scara 1:25 000.

Suprafaţa (ha)

Denumirea
Suprafaţa totală

7824

Suprafaţa agricolă

5261

Terenuri arabile
Păşuni

3509
1251

Fâneţe

327

Livezi

173

Suprafaţa fondului forestier

1277

Alte suprafeţe

1022

Grădini
Localităţi

514
428

Păşuni cu tufărişuri

51

Suprafeţe acvatice
Vegetaţie higrofilă

28
1

*Date obţinute după vectorizarea hărţii topografice, scara 1:25 000.
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CONSIDERAȚII ISTORICE
Noțiuni de arheologie. Poziția geografică,
variatele forme de relief, pădurile, solurile fertile,
resursele de apă potabilă și nu în ultimul rând
bogăția de sare alimentară au favorizat
sedentarizarea comunităților pe aceste locuri. Toate
acestea au permis, dezvoltarea unui mare număr de
așezări, dintre care unele au dispărut cu timpul, dar
toate la un loc au fost supuse cercetărilor arheologice și arhivistice.
Gândurile noastre s-au îndreptat undeva cât mai departe în trecut, cu multe
crâmpeie istorice cât mai interesante de luat în vedere.
Primele informații referitoare la vestigiile aflate în satele actualei
comune sunt datorate, ca și în cazul altor regiuni ale țării, ministrului
Instrucțiunii, Alexandru Odobescu, de la sfârșitul sec. al XIX-lea. După
cum se cunoaște, ministrul s-a adresat prin Chestionarul său intelectualilor
de la sate pentru a culege datele necesare alcătuirii unei istorii naționale a
României. Un răspuns cuprinzător la chestionarul amintit, a fost trimis
pentru satele noastre, de învățătorul Gheorghe Bejan din Oglinzi în anul
1873. El menționa că pe teritoriul satului Răucești, punctul Toplița – Izvor
(astăzi, corectat: Săvești – Izvoare – Dealul în Sus) se aflau câte ceva
rămășițu, de la foștii locuitori. Pentru satul Oglinzi se amintește de
stațiunile arheologice de la Cetățuia și Ojicani.
Aceste informații s-au uitat, nemaifăcându-se după aceea cercetări
aproape 100 de ani, când s-au efectuat unele periegheze. Imediat după
aceea au început și cercetările arheologice moderne în toate satele
comunei, dovedind că istoria te întâmpină la tot pasul.
În cele trei campanii de săpături efectuate în ultimii 25 de ani, sub
directa îndrumare a cunoscutului arheolog, prof.dr. Ghiocel Dumitroaia,
fost director al Complexului Județean Muzeal
Neamț și al profesorului Traian Anton de la Școala
Răucești au fost descoperite în Stațiunea
Arheologică Răucești Munteni mai multe
locuinţe precucuteniene şi cucuteniene din fazele
A, B şi C. Inventarul descoperit cuprinde și
ceramică fragmentată sau întreagă, unelte de piatră
și os, vetre de foc ş.a.
Ceramica este lucrată din pastă de calitate şi
reprezintă castroane, cupe bitron – conice precum
Statuetă antropomorfă
și o statuetă antropomorfă foarte interesantă. (foto)
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Cercetările și descoperirile de la Răucești – Munteni (foto) au
îmbogățit Muzeul de Arheologie de la Piatra Neamț cu valoroase piese ce
aparțin Culturii Cucuteni.
Coborând în straturile moarte ale arheologiei, ajungem la epoca bronzului
reprezentată îndeosebi de cultura Noua. La Trofineşti, Silişte – Ungheni şi
Izvoare (Dealul de Sus) – Săveşti au fost găsite fragmente de ceramică cu
pastă grosieră de culoare brună – neagră, unele unelte de bronz și a unui
celt din același metal care face parte din varianta răsăriteană a tipului
transilvănean.
În perioada corespunzătoare provinciei romane – Dacia (sec. II-III
e.n.) teritoriul nostru de astăzi n-a fost provincie romană, dar viaţa a
continuat pe aceste meleaguri sub
o puternică influenţă a ei, prin
cultura Carpica aparținând dacilor
liberi. O serie de vase şi fragmente
de vase din pastă lucrată la roată
descoperite la Trofinești, Topliţa –
Izvoare şi în Dealul Herlea1
Sit arheologic Munteni
demonstrează acest lucru.

Harta cu principalele stațiuni și puncte arheologice preistorice din comuna Răucești:
Satul Oglinzi: 2-Cetățuia (Starcevo - Criș, Cucuteni - epoca bronzului); 4 - Băi I
(Precucuteni);5 – Băi II (Starcevo - Criș);
6- Fața Slatinei I (Cucuteni);
7- Fața Slatinei II (Noua); 12- Rădea (Epoca Bronzului).
Satul Răucești:13- Bâtca Cioroi (Cucuteni); 14 – Cioroi (Costișa, Noua); 15- Munteni
(Cucuteni, Noua); 19- Iaz (Noua).
Satul Ungheni: Arămăscu (Noua); 18- Saivane (Noua).
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Satul Săvești: Izvoare-Dealul în Sus (Noua)

Fusaiolă și ceramică fragmentată
de la Ungheni - Saivane și
Ungheni – Siliște

Ceramica Noua de la Săvești Izvoare
– Dealul în Sus

Materiale arheologice de la Răucești și
Ungheni Saivane

Ceramica Noua de la Oglinzi
– Fața Slatinei

55

Lumea în evoluție a marcat istoria cu diferite aspecte, printre care
formarea statului geto-dac, transformarea Daciei în provincie romană și
romanizarea ei, invazia popoarelor migratoare, când peste 1000 de ani nu sa putut clădi piatră pe piatră, formarea poporului român și a limbii române,
întemeierea statelor feudale românești, luptele lor împotriva încercărilor de
dominație străină conduse de voievozi legendari. Dar toate sunt fără un
eveniment precis sau personaj anume legat de meleagurile satelor noastre
până la atestarea documentară a fiecărui sat.
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ISTORIA MEDIEVALĂ A SATELOR COMUNEI RĂUCEȘTI
Introducere. Legenda spune că Dragoș din Maramureș, considerat
primul descălecător a venit pe plaiurile Moldovei de astăzi la o vânătoare
de zimbri, și dacă i-a plăcut ținutul, a rămas pe loc dându-i numele de
Moldova, după numele câinelui său de vânătoare, Molda.
Istoricii ne descriu că Moldova s-a format în mai multe etape și a
depins de factori interni (dezvoltarea economică și socială, apariția unor
mari personalități și a fenomenului descălecat) precum și apariția unor
împrejurări externe (criza dinastică din Ungaria și decăderea puterii
tătarilor, care adesea invadau ținuturile Moldovei).

Dragoș I

Petru Mușat

Bogdan I

Alexandru cel Bun

O primă etapă în formarea Moldovei a fost în anii 1352- 1353 când
regele maghiar Ludovic I va organiza o marcă pentru a opri atacurile
tătarilor. Marca condusă de Dragoș, cu capitala la Baia, era fidelă Ungariei.
A doua etapă de formare a Moldovei începe
în anul 1359 când voievodul Bogdan, tot din
Maramureș, alungă urmașii lui Dragoș și
organizează Moldova, respingând în mai multe
rânduri atacurile oștilor maghiare, făcând posibilă
unificarea teritorială a Moldovei de la Carpați la
Nistru și Marea Neagră.
Stema Moldovei
După moartea lui, în anul 1365, urmează
medievale
domnitori ca: Lațcu (1368-1375), Petru Mușat
(1375-1391), Roman I (1391-1394), Ștefan I (1394-1399).
În anul 1400 ajunge domnitor Alexandru cel Bun ( bunicul lui
Ștefan cel Mare) care a avut o politică internă foarte bună pe măsura celei
externe.
După moartea domnitorului Alexandru cel Bun(1432), în anul 1435,
fiii săi, Ilie și Ștefan, aflați în conflict pentru tron au ajuns la înțelegerea să
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domnească amândoi în Țara Moldovei. Astfel, Iliaș (Ilie) în Țara de Sus,
din care făcea parte și Ținutul Neamțului cu satele de atunci, și Ștefan al IIlea în Țara de Jos.
X
X

X

Pentru o mai ușoară și bună înțelegere a unor date din monografie și
pentru a evita căutarea de explicații prin diferite dicționare vom reda mai
jos, în mod explicativ, câteva cuvinte și funcții folosite în epoca feudală:
- Uric - document, act între două sau mai multe părți.
- Sfatul domnesc - compus din reprezentanții marii boierimi.
- Dregătorii - ocupau funcții principale ale domniei. Erau împărțiți
prin ținuturile, târgurile și satele țării.
- Logofătul - șeful cancelariei domnești. El se ocupa de documentele
domnitorului și era ajutat de grămătici.
- Hatmanul - comandantul armatei sau al cetății.
- Vornicul - conducătorul curții, adică a slugilor domnești, dar avea
și atribuții judecătorești, hotarnic etc. Vornicii erau răspândiți și în țară, unii
moșieri aveau vornici proprii. Funcția a fost deținută și de conducătorii
obștești (actualele funcții de primar).
- Postelnicul - dregătorul cel mai apropiat al domnitorului. El
deținea secretele de stat, trebuia să știe mai multe limbi străine pentru vizite
și corespondență.
- Vistiernicul - avea în grijă veniturile țării. El trebuia să dea bani
curții și armatei. Avea în subordine strângătorii de biruri și dijme.
- Spătarul - persoana de încredere a domnului care îi ducea sabia
când pleca la lupte sau la petreceri cu poporul.
- Paharnicul, pivnicerul, cuparul - aveau îndeletniciri cu pivnița de
băuturi a domnului, umplerea cupelor cu vin, gusta din vin să nu fie otrăvit,
servea la masă.
- Stolnicul - se ocupa de bucătăria domnitorului, avea în grijă
cămările curții, gusta din mâncare să nu fie otrăvită.
- Comisul - șeful grajdurilor, aprovizionarea cu fân.
- Clucer - supraveghea aprovizionarea curții cu de toate.
- Pitarul - se îngrijea de prepararea pâinii.
- Slugerul - supraveghea aprovizionarea cu carne.
- Armașul - executa sentințele domnești care conțineau pedepse
corporale, dar și pedeapsa capitală.
X
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Atestare și evoluție
Primele documente de atestare ale satelor comunei Răucești sunt
tranzacții care sunt datate începând cu secolul al XV-lea. Analizând aceste
procese continui, se subînțelege că atestarea documentară nu coincide cu
vechimea satelor respective, acestea existând anterior anilor consemnați,
deoarece nimeni nu a spus că a bătut țărușul pentru înființarea unui sat cu
câteva familii.
Satul Răucești. În zarea timpului, meleagul satelor Răucești și
Oglinzi intră prima dată împreună în istoria scrisă, din anul 1437, martie,
122:
Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie Voievod, domn al Țării Moldovei,
facem cunoscut că această adevărată slugă (...), pan Ion Țolici ne-a slujit
cu dreaptă slujbă (...) și l-am miluit și i-am dat Văraticul lui Giurgiu (...),
iar hotarul acestui loc să fie la hotarul lui Ravici ( azi Răucești) și până la
hotarul lui Boloș, pe Neamț, și până la hotarul tătărăsc al lui Manea și
până la hotarul lui Oglindă (azi Oglinzi), numai să asculte de Cetatea
noastră, Neamț. A scris Pașca grămătic, la Suceava în anul 6945 (1437)2.
În același timp, din alte surse reiese că același domnitor, Ilie Voievod,
dăruiește unui fost căpitan de oști, Răucea din Bucovina, o moșie pe
meleagurile Răuceștiului de azi, de unde și numele satului.
Sub numele de azi, Răucești, apare mult mai târziu, la începutul
secolului al XVII-lea (1625) din timpul domnitorului Radu Mihnea3 , într-o
perioadă când în Moldova au loc mai multe tranzacții de teren și ispisoce de
întărituri domnești, etc., printre care:
1625 august 18, Hârlău
Io Radu Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Moldovei.
Iată domnia mea am dat și am întărit boierului nostru, Radu vornic
de gloată și fratelui său Simion postelnic, fii lui Gheorghie fost hatman,
dreapta lor ocină și dedină, satul anume Răuce*, ce este în ținutul
Neamțului, de ocolul Tîrgului Neamț și cu vad de moară pe râul Sarata
din ispisoace de danie și miluire ce a avut tatăl lor Gheorghie fost hatman
de la Eremia Moghilă voievod și de întărire de la însăși domnia mea și din
întâia noastră domnie și din a doua de asemeni.
Pentru acesta, ca să fie lor și copiilor lor și răstrănepoților și de la
domnia mea dreaptă ocină și dedină și danie și miluire și uric și întărire cu
tot venitul, neclintit niciodată în veci. Și altul să nu se amestece.
Domnul a poruncit.
Pe foaia a doua se află același text cu Răucești în loc de Răuce.4
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După doi ani, la 22 martie 1627 domnitorul Miron Barnovschi
dăruiește la Iași, uric logofătului Arsenie (...) satul Răuce(ști) Neamț cu iaz
de pește și mori. În continuare, în anul 1634, Nastasia, jupâneasa lui
Arsenie, fost logofăt, vinde satul Răucești boierului Gheorghe Boțul cu 250
de galbeni.
În timpul domnitorului Vasile Lupu (1638) are loc următoarea
rezolvare a unei probleme de hotar5:
Adică au vinit înnaintea domnii miale sluga noastră Ghiorghii Boțul
și s-a jeluit, cu mar(e) jalobă, cum să i să împresoar(ă) hotarul satului
Răuceștilor despre târgul și despre alte sate. Deci domnea mea și cu tot
svatul domnii meli dac-am vădzut atâta jalob(ă), domnia mia am ales pre
slugili domnii miale, Marco de Neamțu, ce au fostu șoimar și pre Toader
diiacul și i-am trimis acolo, să strângă oameni buni bătrâni și megiiaș(i) de
prin pregiur. Din Sârbi, și Nichifor de colea, și Condea de Zmeești, și
Simion de acolo, și Gherghii Loghin și Dumitru cel Bătrăn din Borcești, și
Toader de acolo și Thodor călugărul, ce au fost de Oglindești, și alți mulți
oameni buni. Și au mărsu acolo, la sat Răucești și a ales tot hotarul
Răuceștilor despre alte hotare, cum au aflat ei mai cu direptul, cu sufletele
lor.
Pre aicea au ales hotarul și au pus și semne(…) și de la dumnea
mea încă am dat și am întărit slugii noastre lui Ghiorghi Boțul, ca să ție
hotarul satul Răuceștilor, pe unde spun aceste semne cu tot vinitul5”1638
februarie 1, Iași6
Adică au vinit înaintea domnii miale sluga noastră Ghiorghii Boțul
și s-eu jeluit, cu mar jalobă, cum i să împresoar(ă) hotarul satului
Răuceștilor despre târgul și despre alte sate. Deci domnea mea și cu tot
svatul domnii meli dac-am vădzut atâta jalob(ă), domnea mia am ales pre
slugili domnii miali, Marco de Neamțu, ce au fostu șoimar , și pre Toader
diiacul de Stănislăvești și i-am trimis acolo, să strângă oameni buni
bătrâni, megiiaș(i) de prin pregiur. Deci ei au strânsu oameni buni, anume:
Ihnat din Sârbi, și Nichifor de acolea, și Cârstea de acolea, și Condrea de
Zmeești, și Simion de acolea, și Florea de acolea, și Calistrat de acolea, și
Mihail cel bătrân din Mănești, și Ștefan de acolo, și Gheroghii Loghin, și
Dumitru cel bătrân din Borcești și Toader de acolea, și Theodor călugărul,
ce au fost de Oglindești, și alți mulți oameni buni din prin pregiur. Și au
mersu acolo, la sat la Răucești și au ales tot hotarul Răuceștilor despre alte
hotar(e), cum au aflat ei mai cu direptul, cu sufletele lor.
Și se începe hotarul cel bătrân pre unde au fost de veac: din podul
Sârbilor, direptu preste câmpu, în cornul dumbrăvei, de acolea în capul
făgetului, unde au fostu ariile Sârbilor; de acolea prin pădure la lozăle
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Băloșenilor, de acolea pre drum, prin dumbrav(ă) până unde să adun(ă)
hotarul Mănilor cu a târgului, de acolea la deal până în drum ce lovește în
capul Poenei Lungi; de acolea pe lângă poian(ă) la dealu, în porumbul
vornicul(ui), de acolea prin pădure, în valea Sărăței, în Vadul Corchizului;
de acolea în gios, într-un bolovan, de acolea direptu preste câmpu în
izvorul Toplițăi, Toplița în gios până în podul lui Gherasim, unde au fostu
drumul cel mar(e) , drumul în gios, unde se închee hotarul, în podul
Sârbilor.
Pre aicea au ales hotarul și au pus semne.
Pentr-acea, domnea mea și cu tot Svatul domnii meli, dac-am
vădzut mărturie de la acei oameni buni, așea scriendu și mărturisindu, cum
au ales hotarul Răuceștilor, domnea mea am credzut și de la dumnea mea
încă am dat și am întărit slugii noastre, lui Ghiorghi Boțul, ca să-ș(i) ție
hotarul satului Răuceștilor, pre unde spun aceste semne, cu tot vinitul.
Este demn de remarcat că în anul 1646, domnitorul Vasile Lupu
cumpără și face danie bisericii Sfântul Nicolaie din Cetatea Neamțului,
satul Răucești și o parte din cel al Oglindeștilor7.
După câteva decenii, în anul 1680, Constantin, mare postelnic, se
învoiește cu Ioan, egumenul Mănăstirii Secu, și cu Partenie, egumenul
Mănăstirii Cetatea Neamțului, să facă schimb: dând satul Răucești pe apa
Saratei cu curți gata (...) cu locuri de mori, de prisăci și 200 de stupi, drept
pentru care primește satul Brătiani, Ținutul Suceava.
Într-un document venit de la Constantin Cantemir, din anul 1691,
arată că domnitorul întărea Mănăstirii Secu, pe bază de martori, ocinile
răposatului domnitor Vasile Lupu, daniile de la Oglindești și Răucești.
În scurta domnie a lui Dimitrie Cantemir (1710-1711), satul
Răucești apare în mai multe rânduri, astfel la 6 mai 1711 judecă pricina
dintre călugării Mănăstirii Neamț și cu cei de la Cetatea Neamțului pentru
schimbul cu satul Brătiani, Ținutul Suceava, ca după două luni, la 11 iulie,
același domnitor să întărească lui Iorest, egumenul Mănăstirii Secu,
stăpânire peste satul Răucești, după următorul ispisoc:
Io, Dimitrie Cantemir, adecă înaintea domniei
noastre și înainte tuturor boierilor noștri a mari și a
mici, a venit Iorest egumenul și cu tot soborul de la
Sfânta Mănăstire Zosim ( ce se cheamă Secul) și de la
Sfânta Mănăstire a Cetății Neamțului, jăluind precum
dresă și ispisoce ce au avut mănăstirea pre satul
Răuceștii, ce au avut schimbătură de la Constantin
biv. vel. (...) și s-au rugat domniei mele ca să le fac
Dimitrie Cantemir
ispisoc de întăritură pe acel zapis, acel sat Răucești ca
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să fie sfintelor mănăstiri drept ocină și moșie a lui Ureche Vornicul ce au
făcut Mănăstirea Secului.8
Moșiile de la Oglinzi au intrat în stăpânirea mănăstirii Neamț, iar
cele de la Săvești au fost date Mănăstirii Probota. Proprietățile răzășești
rămân în continuare în stăpânirea lor, dacă aveau un act de proprietate. Cu
toate acestea, unele documente istorice ale vremii ne arată că au rămas
câțiva boieri ca stăpâni pe unele suprafețe mai mici, precum: Nicolaie
Drossu (fost primar al Iașului și deputat), Costache Lazu, Dimitrie Racoviță
( generalul victorios din Războiul din 1877) și mulți alții.
Numele de Răucești Făgețel apare atestat în Catagrafia din 1774,
după care se desface în anul 1787, când cătunul Făgețel este înglobat în
satul Sârbi.
Satul Suseni, comuna Răucești, Plasa de Sus - Mijlocul, Județul
Neamț, apare documentar în anul 1871 când se face o nouă împărțire
teritorială 9.
Satul și-a format vatra pe malurile pârâului Sarata, dintre sudul
Dealului Bâtca Cioroi și Dealul Herlea, ajungând cu timpul un sat mare cu
biserică și școală. În anul 1954 se unește cu Răucești de Jos formând satul
Răucești de astăzi.
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Din Tezaurul Toponimic al României - Moldova vol.1
Hotarnică din 1774 a moșiilor Mănăstirii Secu

SATUL OGLINZI
Numele satului Oglinzi intră pentru prima dată în istoria scrisă
împreună cu satul Răucești, în anul 1437, martie, 12 10:
Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie Voievod, domn al Țării Moldovei,
facem cunoscut că această adevărată slugă (...), pan Ion Țolici ne-a slujit
cu dreaptă slujbă (...) și l-am miluit și i-am dat Văraticul lui Giurgiu (...),
iar hotarul acestui loc să fie la hotarul lui Ravici ( azi Răucești) și până la
hotarul lui Boloș, pe Neamț, și până la hotarul tătărăsc al lui Manea și
până la hotarul lui Oglindă (azi Oglinzi), numai să asculte de Cetatea
noastră, Neamț”. A scris Pașca grămătic, la Suceava în anul 6945 (1437).
În aceeași zi, din alt document, reiese că Ilie Voievod a donat un act
de danie pentru boierul Ion Ravici și hotărăște ca boierul pan să stăpânească
satul lui Oglindă, devenit apoi Oglindești, Oglinzele etc., ca din anul 1844
să devină Oglinzi.
Din alte surse11 reiese că numele satului Oglinzi s-ar afla încă din
timpul domnitorului Petru Mușat (1376-1390) cu numele de Oglindești,
când un conducător local cu numele de Oglindă ar fi fost în suita
voievodului care a mers la un congres al unor reprezentanți din unele țări
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europene. În timpul domnitorului Petru Rareș, după una din bătăliile sale
din Ardeal (1529), printr-un hrisov domnesc dăruiește boierului Ion Roșca,
satul Oglindești cu tot cu moșii, drept răsplată pentru vitejia acestuia în
luptă.
După ce curge destulă apă pe Sarata, pe scena istoriei satului
Oglinzi se remarcă tot mai puternic Mihăilescu Uricar și fiul său Vasile
Mihăilescu,care probabil ar fi avut obârșia în zona noastră.
În anul 1574, martie, 31, Iași, găsim următoarea știre:
Ion Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Moldovei, am
dat această carte slugii noastre, Mihăilescu Uricar. Pentru aceasta, el să
fie tare și puternic cu această carte a noastră să ție de Oglinzi, toată partea
fratelui său, Isac (...), pentru că au răscumpărat-o de la dânsul cu bani
gata.12
În continuare, uricarul intră într-un șir de conflicte cu locuitorii
satului Toplița, dovadă este cartea din 29 mai 158013:
Io Iancu Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Moldovei,
scriem slugii noastre credincioase, Golâie pârcălab de Neamț, cum vei
vedea această carte tu să te duci în sat la Oglinzi, care este a lui
Mihăilescu Uricar și să-i lepezi acei stâlpi, pe unde tu ai hotărnicit acelor
ungureni din Topliță, pentru că ei s-au pârât iarăși înaintea noastră, de
față cu Mihăilescu Uricar și i-a rămas pe dânșii și i-o îndreptat. Așa să știi.
Altfel nu faci. Domnul a spus.
Urcând în timp, ajungem la domnia lui Vasile Lupu (1634-1653) cu
o vie activitate economică și socială legată și de satul Oglinzi. Astfel, chiar
de la începutul domniei, în anul 1634, cumpără părți din satul Oglinzi,
poienile Slatina și Timușul de la vornicul Gheorghe Roșca și le face danie
bisericii Sfântul Nicolaie din Cetatea Neamțului ca semn de pioșenie. În
același an, un ispisoc al domnitorului amintit, întărește lui Vasile
Mihăilescu Tălmaci, fiul lui Mihăilescu Uricar, să primească și el giumătate
din satul Oglinzi.14
În același an, domnitorul dă un ispisoc special pentru Oglinzi ca să
aibă a-și ținea satul pentru căci i-au fost lui direaptă ocină și moșie, (…)
așijdere oameni ce vor hi fugiți din Oglinzi să aibă a-i lua cu toate bucețele
lor, hie unde-i vor găsi în țara domniei mele și să-i aducă înapoi, să-și
plătească cisla.
Din timpul domniei lui Vasile Lupu apar și alte documente despre
satul Oglinzi, dintre care am ales unul din anul 1636.15
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În anul 1646,același domnitor întărește lui Gheorghe Roșca
Vistiernic cealaltă jumătate din satul Oglinzi cu câmp și apă, cumpărate de
la logofătul Nestor Batiște.
Se ubo az (iată deci eu) Nistor Batiște i cneaghina moia (și prințesa
mea) scriem și mărturisim cu acest ispisoc al nostru de nime nevoiți (...) am
vândut a noastră dreaptă ocină și moșie giumătate de sat de Oglinzi (...) și
din tot venitul ce se va alege aceea am vândut dumisale, lui Gheorghe
Roșca ce au fost vistiernic dirept (...) am scris către acest adevărat zapis și
am fost la tocmeala lor ca să se știe. 16
Printre alte acte de danie ale voievodului
Vasile Lupu se remarcă o poruncă dată în 1652 la 17
mai Pârcălabului de Neamț ca satul Oglinzi să nu fie
supărat cu nici o dare, iar cine le va supăra să fie
pedepsit.
De o anumită importanță în istoria vremii este
și porunca dată la Iași, în 10 ianuarie 1662, când
Eustratie Dabija Vv dă voie Mănăstirii Neamț precum
Domnitorul
și dregătorului și vătămanului său din Oglindești,
Vasile Lupu
Ținutul Neamț, să strângă oameni din țări străine
turcească, leșească și alte părți având slobozie pe un an, de la domnie să
fie scutiți de dajde (...) poruncind să nu-i supere nimeni cu nimic.17
Prin ispisocul emis de Cancelaria domnească la 1711 și întărit cu
pecetea mare a Țării Moldovei și cu iscălitura domnitorului Dimitrie
Cantemir, toate moșiile domnești cu clăcașii lor trec în stăpânirea
mănăstirilor subordonate Mitropoliei Moldovei. Cu această ocazie satul
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Oglinzi împreună cu locuitorii săi trec în stăpânirea Mănăstirii Neamț până
la reforma agrară din 1864.
SATUL SĂVEȘTI
Satul Săvești intră în istoria documentară, cu numele arhaic, Săliște,
aflat în dreapta pârâului Brustura.
Unul din cele mai vechi documente care se referă la un sat , satul
Săliște din Ținutul Suceava, Ocolul Baia - Fălticeni, datează din 4
septembrie 1424 prin care domnitorul Alexandru cel Bun face danie ca să
fie cu uric cu tot venitul unui schit unde locuiau călugării care se stabilesc
în acest loc, veniți de peste apa Moldovei, fugiți din calea tătarilor ce
prădau mănăstirile și treceau prin sabie slujitorii bisericii și a
credincioșilor 18.
După ce călugării au primit o parte din moșia lui Dragoș Viteazul
unul din dregătorii de frunte, pârcălabul de Neamț, la sfârșitul secolului al
XV-lea din timpul lungii domnii a lui Alexandru cel Bun, au lucrat
pământul, au ridicat chilii noi, case de rugăciuni și au înconjurat schitul cu
garduri înalte. Când au terminat toate lucrările i-au dat acestui loc numele
de Schitul ” Săliștea Crucii” (…). Și tot atunci pe dâmbul din apropiere au
înălțat o cruce mare din lemn de stejar unde urma sa se ridice o biserică
pentru oamenii din satul Săliștea.19
După un timp, cu ocazia unor inundații puternice, când apele
râurilor Râșca și Moldova s-au unit, locuitorii satului Săliștea s-au urcat pe
terasa imediat superioară din nord, pe moșia boierului Savu de la care s-a
luat numele noului sat, Săvești.
Satul intră în istorie cu noul nume de Săvești în anul 1551, în timpul
lui Ștefan Voievod Rareș (1551-1552) după cum reiese dintr-un act
domnesc emis la 22 mai 1586:
+ Petru Voievod, (…) domn al Țării Moldovei facem cunoscut cu
această carte a noastră (…) că a venit tot soborul de la Mănăstirea
Probota și au pârât pe sluga noastră Petru Sârbul și pe fiul lui Pavel
Slujnicer (…). Dar ei ne-au arătat ispisoace de danie cu inelul mic din anul
1551 de la Ștefan Voievod Rareș (1551-1552), și de la Alexandru Voievod
(1564-1568), și de la Bogdan Voievod (1568-1572), și de la alți domni care
au fost după dânșii ca și de la domnia mea. De aceea, domnia mea, când
am văzut atâtea îndreptări n-am vrut să luăm de la dânșii acest sat: una, că
a fost dat de Ștefan Vodă, alta, că a dat domniei mele 40.000 de aspri, în
treaba țării. De aceea, satul să fie a sfintei mănăstiri cu uric și ocină,
neclintit niciodată în veci.20
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Satul Săveşti este menţionat apoi într-un document din anul 1582,
din timpul domniei lui Iancu Sasul. Actul este păstrat la Arhivele Naţionale
şi provenit de la Mănăstirea Probota:
Iată, eu Vartic Postelnicul, cu carte de la Domnul nostru, Iancu
Sasul, am strâns oameni buni şi bătrâni, anume: Sava, Alecsa şi Flore din
Săveşti, şi de dinpregiur: Chiril şi Dimitrie din Borceşti, şi anume: Fărtat
şi Nichifor din Oglindeşti am pus stâlp moşiei Mihăilescului Uricar peste
Satele Săveşti, Borceşti şi Oglindeşti cu tot venitul lui, şi copiilor lui (...)
neclintit niciodată.
Iași, 12 septembrie 1582”20

Mănăstirea Probota

În alt act din 1586, emis tot la Iaşi , ne arată că satul Săveşti a fost
oferit ca danie Mănăstirii Probota în schimbul satului Târpeşti, aşa după
cum consemnează traducerile din Colecţia de documente privind Moldova
în secolul al XVI-lea21:
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Domnitorul
Ieremia Movilă

După cinci ani, domnitorul Ieremia Movilă
a venit personal la Săvești să rezolve o problemă de
hotar, între mănăstirea Probota și vornicul Nistor
Ureche.
În continuare, în anul 1711, prin ispisocul
domnitorului Dimitrie Cantemir, moșia Săvești
rămâne tot în stăpânirea mănăstirii Probota până în
anul 1864 din timpul secularizării averilor
mănăstirești, desfășurându-se apoi împroprietărirea
țăranilor.

Planul moşiei Săveşti, ţinutul Neamţului, cu vecinătăţile (1830-1840).
1840, August, 14, Iaşi

SATUL UNGHENI
Înainte de anul 1968 existau două sate separate, Sârbi și Ungheni,
care fuzionând se cheamă Ungheni, dar locuitorii folosesc încă cele două
denumiri, poate și pentru faptul că au două biserici pe stil nou cu enoriași
proprii.
Numele i se trage, probabil, de la forma de unghi a locului dintre
apa Moldovei și râului Sarata.
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Satul apare deocamdată, atestat în anul 1482, mai, 9, când satul
Dvorinești (azi Zvoronești – Timișești) este pomenit că vine așezat lângă
Timișești, Preutești și Ungheni.22
După ani23, așezarea revine într-o atenție mai mare în anii 16011602 când Luca Stroici logofăt, care stăpânea Stroieștii de peste apa
Moldovei, a cumpărat de la boierul Ionașco jumătate din Ungheni cu 180 de
taleri. Se pare că la acea dată Ungheniul era doar o moșie, nu sat de locuit,
deoarece acei care-l stăpâneau erau din alte sate.
Peste trei ani (1605), partea dinspre Moldova a fost făcută danie
Mănăstirii Secu de către vornicul Nestor Ureche, iar moșia dinspre hotarul
Sârbilor și Zmeeștilor este schimbată mai târziu de vistiernicul Ștefan Boul
în anul 1628. 24
În derularea timpului, ajungem în anul 1647, când Ionașcu Grecul
din Săcuieni cumpără jumătate din Ungheni cu țarini, livezi, vaduri de mori
pe Râșca cu 190 de zloți.
După aproape două secole, în Condica Vistieriei Moldovei din anul
1816, apare ca boier în satul vecin Preutești, Nicolaie Stihii pitar, care avea
48 de birnici și doi scutiți, de unde se poate trage concluzia că ar fi atras
locuitorii din moșia Unghenilor la Preutești și satul s-a depopulat. Așa se
face că în toponimia locului, actualul Făgețel are o raclă cu numele de
Moșia lui Stihii. 25
În jurul anului 1870, pe locul fostelor sate Ungheni și Zmeiești a
reapărut un mic cătun, Ungheni, care în Dicționarul lui Frunzetti ținea de
comuna Timișești. În anul 189526 se arată că Unghenii era un sat cu 25 de
suflete în șase familii și o văduvă. Numărul vitelor erau de 48 de capete.
Adevărata populare a satului s-a făcut după împroprietărirea din
anul 1921 cu coloniști din Drăgușeni și însurăței din Sârbi, trecând din acel
an la comuna Drăgușeni, iar între anii 1926-1930 în comuna Săvești, ca din
anul 1950 să se afle pe teritoriul comunei Răucești.
Muzeul de Istorie Piatra Neamț se află în posesia a 15 documente
referitoare la moșia satului Ungheni. Majoritatea lor se încadrează în
perioada 1794-1839și cuprind rezolvări de pricini dintre protopopul Gavriil
și răzeșii care erau împotriva lui Neculai Stihi de unde prezentăm un
fragment:

69

Fragment de hotărnicie – 17 martie 1838

SATE FUZIONATE
SATUL SÂRBI
Așezarea este fuzionată cu satul Ungheni din anul 1968. Numele
satului apare prima dată în anul 1635 alături de cel al Muntenilor într-o
carte de la Vasile Lupu și își trage numele , probabil, după un anume Petre
Sârbul, fiul lui Petru Slujnicer, boieri ai satului.27

După ispisocul dat de domnitorul Dimitrie Cantemir în anul 1711,
moșia sârbenilor a intrat în stăpânirea mănăstirii Secu, ca în anul 1747 satul
să apară ca o moșie a Mănăstirii Râșca, vecin cu satele Răucești, Săvești și
Ungheni.
Populația satului28 a început să crească mai mult după anul 1800,
odată cu stabilirea unor locuitori veniți de pe moșia Răucești și Munteni. În
anul 1806, la 20 iulie, satul se afla tot în stăpânirea Mănăstirii Râșca, când
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starețul Antonie trimite o scrisoare starețului Chezarie a Mănăstirii Secu, cu
următorul conținut: Să nu se ia dijmă de la locuitorii ce sunt peste linia ce
trece de la moșia lui Epure prin dreptul podului Sârbilor.
În anul 1834, satul Sârbi înglobează satul Făgețel luat de la Răucești
și formează un sat mai puternic cu 51 de familii și 192 de locuitori.
În anul 1894 satul avea 41 de case, 46 de capete de familii, 191 de
suflete dintre care 83 de bărbați și 108 de femei cu 25 de contribuabili.
Vatra satului o ocupa șapte fălci iar locuitorii sunt bunișori gospodari.
Are o biserică din lemn fără preot. Școlile din Răucești și
Drăgănești deservesc acest sat.29
SATUL MUNTENI
Este așezat pe dealul din sudul
satului Răucești, lângă vârful Steagul și
lacul Rogina. Este pomenit pentru prima
dată în anul 1635, octombrie 24 într-o
problemă de hotar împreună cu satul
Sârbi. Din diferite surse, locuitorii
provin din Muntenia istorică (probabil
de aici se trage și numele satului), din
zona Râmnicului Sărat . Lor li s-au
adăugat și românii veniți din Țara
Satul Munteni
Oașului, nordul Transilvaniei, după anul
1800.30
Satul mai apare și într-un document scris în anul 1636, în timpul lui
Vasile Lupu, împreună cu satul Sârbi.
+ Io Vasile voievod(…) domn al Țării Moldovei am dat această
carte slugii noastre, lui Ștefan Boul clucer, pentru aceea ca el să fie tare și
puternic, să stăpânească o parte de ocină din satul Munteni în ținutul
Neamțului, partea lui Ciocârlie, fost pârcălab, pentru că el a fost dator
tatălui său, cu 40 de ughi galbeni și patru boi, și patru vaci și un cal bun. Și
de asemenea să fie puternic, să stăpânească ocina lui din satul Sârbi,
pentru că el de asemenea a fost dator tatălui său.31
Dealul Steagului din apropierea satului era folosit ca loc de
observație pentru străjeri, de unde se dădea șfară în țară, când se apropiau
năvălitorii, ziua cu fum, noaptea cu foc.
În anul 1857, satul avea 58 de familii cu o populație de 272 de
locuitori, ca după șapte ani, în anul 1864 să fie înglobată în așezarea
Răucești.
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SATUL APRODU-PURICE32
Satul Aprodu Purice și-a format vatra prin destrămarea satului
Toplița cu familii de toplițeni rămași (Grigoraș, Costache), cu coloniști din
Păstrăveni, Davideni, Țibucani (familii: Oboroceanu, Băhneanu,
Vrânceanu), cu locuitori din satul Suseni, precum și băștinași urmași ai
țiganilor dezrobiți în anul 1844 și din alte părți cu nivel de civilizație diferit.
Numele satului l-a dat un locuitor înțelept, care știa numele
legendarului oștean, Purice, care a salvat viața voievodului Ștefan cel Mare
într-o luptă cu turcii din anul 1486.
Toți au fost împroprietăriți în anul 1864 cu câte două hectare și 12
prăjini în țarnă și 28 de prăjini în sat.
Satul îndeplinea condițiile conform legilor vremii să devină centru
de comună, dar din pricina unor strămutări de populație, au rămas doar 19
familii și ocazia s-a pierdut, rămânând sat până în anul 1968, când a
fuzionat cu satul centru de comună, Răucești.
Astăzi fostul sat are toponimul de Puriceni.
SATE DISPĂRUTE
TOPLIȚA
Într-un suret din 11 iulie 1575 se arată că locuitorii satului Toplița33
disputa o poiană din hotarul satului Oglinzi cu Mihăilescu Uricar, stăpânul
moșiei vecine, a satului Săvești, unde câștig de cauză a avut ultimul. În
continuare disputele dintre ungureni și Mihăilescu Uricar au mai durat mult
timp chiar dacă toplițenii pierdeau de fiecare dată.
Micul sat a fost format în majoritate din români ( ungureni) veniți
din Ardeal. Numele ar putea veni de la pârâul care curgea prin sat, Toplița
sau de la locul de unde au venit din Ardeal, din localitatea Toplița( județul
Harghita, de azi).
Fiind nemulțumiți tot timpul de felul cum li se rezolvau reclamațiile,
deși de multe ori nu aveau dreptate, pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea,
mulți locuitori au plecat pe alte moșii, pierzându-și urma. Unii din ei au
urcat pe terasa de sud formând un nucleu care s-a înglobat mai târziu în
satul Aprodu Purice, moșia lor fiind împărțită între locuitorii din Săvești și
Borcești.
Numele rezistă în toponimia și hidronimia locului.
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BORCEȘTI ( BORCILEȘTI)34
Așezarea este atestată printr-un document emis de Cancelaria
domnitorului Petru Voievod din 15 august 1445 care întărește printr-un act,
comisului Petru, satul Borcești cumpărat de la fiii lui Negrilă cu 60 de zloți.
Ajungându-se în anul 1579, locuitorii satului erau în dispută cu
ungurenii din Toplița pentru a se rezolva unele probleme de hotar.
În anul 1638 se întărește Mănăstirii Secu satul Borcești cu tot cu
hotar.35

După aproape 50 de ani, satul pare să se fi depopulat din moment ce,
într-un document din 19 august 1649, domnitorul Vasile Lupu poruncea
pârcălabilor de Neamț36să oprească locuitorii din Răucești să mai lucreze
ca până acum Săliștea Borcești, deoarece mitropolitul Varlaam și-a adus
oamenii lui. Deci, mitropolitul a repopulat satul și lasă cu limbă de moarte
ca satul să fie dotat cu încă o prisacă și un heleșteu.
După anul 1700 satul se depopulează și locuitorii satului Săvești cât
și cei din Oglinzi stăpâneau fără de nici un cuvânt tot câmpul Borceștilor,
rămânând Mănăstirii Secul numai codrul.
Majoritatea populației s-a retras în nordul dealului Cioroiu formând
cătunele: Măriuțeni,Cosăieni, Chișcăreni, Obrejeni și altele, care au
constituit mai târziu satul Suseni. Cei rămași s-au așezat între râul Sarata și
dealul Herlea, alcătuind o perioadă cătunul Borcești, alăturându-se mai
târziu aceluiași sat. De aici vine prin istorie familia Borcilă din Răucești de
Sus.
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NEGRILEȘTI37
Într-un act de danie din anul 1605 pentru mai multe sate, din partea
lui Nestor Ureche către Mănăstirea Secu este menționat și satul Negrilești
de lângă apa Moldovei.
Numele vine de la un cunoscut boier al vremii, Negrilă, stăpân al
moșiilor de la nord – vestul satului Ungheni de azi, între râurile Râșca și
Moldova.
La 14 august 1699 Teodor Caraiman, fost postelnicel, vinde
logofătului V. Pleșca satul cu vaduri de mori pe apa Râșcăi, cu țarini și cu
fânaț și cu locuri de prisăci cu 250 de lei bătuți.
După anul 1800, așezarea dispare treptat, rămânând prin anii ,30,
secolul trecut, un cătun cu numele de Trei calici, apoi s-a chemat Prundul
Moldovei cu oameni renumiți ca specialiști în fabricarea rachiului din sfecla
de zahar, dar și ca puternici consumatori alături de nelipsiții musafiri din
timpul Colectivului.
În anul 1985, ultimii locuitori se mută în satul Drăgușeni, deoarece
apa Moldovei prin erodare le ajunsese la talpa caselor.
Numele rezistă în toponimia locului.
ZMEEȘTI38
Este atestat documentar la 1 februarie 1638, printr-o hotărnicie care
menționează că satul Zmeești este megieș al satelor Răucești, Săvești și
Ungheni.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în acest sat răzășesc are loc o
adevărată burzuluială cu împresurări de hotare: o parte s-a unit cu satul
Ungheni în anul 1768, iar ceilalți, răzeșii,au plecat în 1786 în fața Divanului
pentru ieșirea din devălmășie și alegerea părților cuvenite.
În jurul anului 180039 moșia satului dispare fiind acaparată de unii
boieri din satul Drăgușeni, Ținutul Suceava.
Memoria fostului sat mai este păstrată de o raclă de pe moșiile
satelor Drăgușeni și Ungheni.
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ISTORIA MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ A COMUNEI
RĂUCEȘTI
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Țările
Române s-au desfășurat mai multe evenimente politice, printre care și
Unirea Moldovei cu Țara Românească de la 24 ianuarie 1859 (foto). Noul
domn ales, Alexandru Ioan-Cuza (foto) a făcut mari schimbări în
rânduielile învechite ale noului stat, reușind să declanșeze procesul de
modernizare al țării. Cea mai importantă realizare pentru țăranii satelor
noastre a fost Legea Agrară, care la articolul 10 arată că se desființează
odată pentru totdeauna și în toată întinderea României următoare: claca
(boierescul), dijma, podvezile, zilele de meremet, carele de lemne și alte
asemenea sarcini, datorate stăpânilor de moșii sau în natură sau în bani.

Unirea Principatelor 1859

Această lege a fost adevărata rezolvare a durerilor sătenilor prin
înzestrarea lor cu pământ.
La Oglinzi40, înaintea secularizării proprietăților Mănăstirii Neamț,
în anul 1859, Mihail Kogălniceanu a adus opt familii de țigani pe care i-a
așezat în vestul satului, loc numit astăzi Poiana lui Dăilă. Aceste familii au
fost împroprietărite în anul 1864 cu câte 12 stânjeni pătrați, pe locul de azi,
dintre biserică și cătunul Cărpiniș. Înmulțindu-se, treptat au format în jurul
anului 1900 satul Lingurari (cătunul Cărpiniș de astăzi) care a fuzionat cu
satul Oglinzi.
Din însemnările notarului local Gheorghe Tănase, luate după
spusele bunicii sale, Catrina Răchierița, rezultă că locuitorii satului Oglinzi
au fost împroprietăriți în moșia secularizată a Mănăstirii Neamț, după
numărul de vite. Astfel, cei cu patru boi au primit patru fălci de loc, cu doi
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boi au primit 2,5 fălci, iar cei fără vite, numiți pe atunci ”nevolnici” sau
”fără căpătâi” primeau și ei câte 12 stânjeni pătrați. Printre cei 128 de
împroprietăriți apar unele nume ca: Grigore Motfai, S. Pântea, T. Craiu,
Vasile și Ilie Apostoae, și alții. Pe parcurs, s-au mai împroprietărit însurățeii
din sat pe unele moșii din Belcești și Coarnele Caprei din județul Iași, iar în
anul 1879 s-au făcut împroprietăriri pentru participanții la Războiul de
Independență din 1877. În anul 1893 au venit câteva familii de țigani și au
fost împroprietăriți și ei pe locul numit Rugina (azi cătunul Rugina, sat
Oglinzi).
La Săvești, în anul 1865, partea Mănăstirii Probota este împărțită
foștilor clăcași tot în funcție de numărul vitelor de lucru, încât fruntașii care
aveau patru boi primeau 4 fălci, mijlocașii care aveau doi boi primeau 2,5
fălci, iar pălmașii o falce. Prezentăm câțiva proprietari de atunci: Vasile
Maftei, Nicolae Hrițcu, Vasile Olaru, Gheorghe Bărăscu, D. Jăhăleanu și
alții.
În satul Răucești prin secularizarea proprietăților Mănăstirii Secu,
aproape 200 de familii au fost împroprietărite fiecare cu patru fălci și 11
prăjini. În anul 1878 au venit coloniști din satele Păstrăveni, Davideni și
Țibucani, care fiind împroprietăriți au format satul Aprodu Purice alături de
alți locuitori.
Războiul de Independență din anul 1877-1878
Dominația otomană împiedica dezvoltarea și prosperitatea țării, de
aceea independența era dorită de toți românii. Parlamentul României
proclamă independența națională față de Turcia la 9 mai 1877 și imediat
armata română, împreună cu trupele rusești și voluntari români din țară și
din provinciile românești din afara granițelor, conduse de principele Carol I
al României, câștigă toate luptele cu turcii. În final, toate țările Europei
recunosc independența României. În cumplitele lupte au căzut la datorie doi
eroi din satul Oglinzi: la Grivița 2 caporalul gornist Tărâță Vasile, iar la
reduta Rahova, soldatul Răcheru V. Ion. Acoperiți de glorie, se întorc acasă
la Oglinzi peste zece veterani. La acest război au participat și mulți
luptători din celelalte sate ale noastre.
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Primul Război Mondial
Pe teritoriul comunei Răucești nu există sat în care să nu fie
monumente sau cruci memoriale închinate eroilor căzuți în primul război
mondial, ceea ce demonstrează că au fost ani grei în acea perioadă (19161918) când marea majoritate a românilor au participat, pe diverse căi, la
efortul de înfăptuire a României Mari.

Trupele Romane la Mărășești, 1917

Sunt cunoscute faptele de arme ale militarilor români pe toate
câmpurile de luptă și mai ales pe cele de la Mărăști, Mărășești și Oituz
împotriva dușmanilor, din vara anului 1917, având ca deviză ”Pe aici nu se
trece!”.
Primul război mondial a avut un final fericit pentru România,
deoarece la 1 Decembrie 1918, toate teritoriile românești s-au unit cu patria
mamă.
Întregul an 1918 este un an deosebit de important pentru istoria
românilor, bogat în evenimente care ne-au marcat destinul: încheierea
Primului Război Mondial, susținerea din partea aliaților tradiționali Franța,
Anglia și Statele Unite în vederea realizării unirii, reintrarea în război
alături de Antantă, precum și unirea provinciilor cu România. Procesul a
fost etapizat, programat și dus la îndeplinire cu multă pricepere, necesară în
navigarea prin apele tulburi ale contextului internațional.
În anul 2018 am comemorat 100 de ani de la evenimentul politic
major al anului 1918: desăvârșirea statului național român, realizată prin
unirea provinciilor românești cu România. La început a fost unirea
Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu
România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului,
Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918).
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Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918, iar în
2018, la 100 de ani de la acele evenimente, s-a sărbătorit CENTENARUL
MARII UNIRI.
O scurtă privire aruncată asupra hărții României anului 2018 și a
celei din 1918 ne arată că bucuria Centenarul Marii Uniri nu poate fi
deplină. România nu mai arată ca acum 100 de ani, după Marea Unire. În
28 iunie 1940, în urma Pactului Ribbentrop-Molotov, România este
sfâșiată, din nou, și pierde Basarabia, Bucovina și Ținutul Herței. Umbra
acelei zile, tragice pentru România, este încă resimțită de întreaga suflare
românească. Comemorarea Centenarului României, pe lângă o sărbătoare
plină de bucurie, trebuie să fie și un motiv de reflecție, dar mai ales de
conștientizare că e de datoria noastră să refacem ceea ce au pus în operă
românii în ziua de grație 1 decembrie, a anului 1918.

Harta României Mari - 1918

REFORMA AGRARĂ
Una din promisiunile făcute de regele Ferdinand al României în
anul 1917, în teatrul de război, a fost și reforma agrară, care s-a aplicat în
toate satele noastre.
La Săvești, prin decesul fără urmași ai foștilor proprietari din familia
Drossu, obștea satului a primit 316 de ha care s-au împărțit la 60 de familii.
În satul Oglinzi, care mai fusese împroprietărit în mai multe rânduri, au luat
pământ doar orfanii, văduvele și invalizii de război. Tot pentru sat s-a dat
însă și o suprafață însemnată din pădurea statului (la Bolătău, Zăneasca,
Bondrea) pentru a-și face islaz. Cei fără pământ erau orientați să muncească
pe moșiile unor boieri din județul Iași ( Podul Iloaiei, Ioan Neculce, Târgu
Frumos, etc.). Satul Sârbi a fost împroprietărit în anul 1923 în racla III
Făgețel cu loturi de 3-4 hectare pentru fiecare familie. Tinerii însurăței din
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Sârbi și Drăgușeni au fost împroprietăriți și ei pe teritoriul fostului sat
Ungheni, încât satul Ungheni a fost reînființat.
Cu toate imperfecțiunile sale, reforma agrară din anul 1921 a lăsat
urme pozitive în viața satelor contribuind la redresarea situației materiale a
țărănimii.
Haiducia a fost o formă de manifestare a nemulțumirii populare față
de stăpânire. Haiducii erau firi curajoase, care nu agoniseau pentru ei ca să
se îmbogățească, ci doar pentru a împărți celor săraci și deznădăjduiți. Unul
din ei este și Toader Pantelimon.
Haiducul Toader Pantelimon ( a Dumitroaiei)
Se naște în anul 1870 în satul Răucești de Jos unde își face câteva
clase primare, după care în iureșul ocupațiilor agricole
ajunge flăcău în toată puterea cuvântului. Apropiindu-se
Paștele s-a dus la Făgețel și a tăiat un stejar pentru
nelipsitul scrânciob. Fapta nelegală a ajuns la urechile
jandarmilor și de frica lor a fugit din sat. La început,
acționa ca un simplu găinar, dar imediat întâlnește alți
răzvrătiți și devine haiduc, frate cu codru care dădeau
lovituri mai consistente, adică ușurau de bani pe boiernașii
vremii, funcționarii hapsâni prin cele mai năstrușnice metode. Prada
căpătată era împărțită în mare parte la nevoiași. De aceea și țăranii din zona
operațiunilor lui, îi luau apărarea ferindu-l din calea poterilor. Prins cu greu
este judecat la București în anul 1914 unde, apărat fiind de mari avocați ai
vremii, este achitat, fiindcă nu făcuse omoruri sau vărsare de sânge.
Eliberat, rămâne o vreme la București ca portar la ziarul Dimineața,
dar neplăcându-i viața de la oraș, revine la Răucești unde se căsătorește cu
Maria Bradu din Drăgușeni. Cu banii împrumutați de la bănci își cumpără
șapte hectare de pământ și se stabilește la Ungheni, unde ajunge un
gospodar fruntaș. Moare în anul 1929 și este înmormântat în cimitirul
bisericii satului.
În testamentul care l-a întocmit scria că lasă moștenire urmașilor
gospodăria și șapte hectare de pământ.
În zona noastră circulau mai multe cântece și povestioare legate de
numele și isprăvile lui, dintre care am ales doar câteva:
1. Prin acea pădure deasă
Stă Pantelimon la masă
Și cum sta și ospăta,
C-o mașină se trezea.
- Bună ziua, măi cucoane!
-Mulțumesc Pantelimoane!
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Pe ce mă cunoști cucoane?
Pe mutră, Pantelimoane
Și pozele din ziare.
L-a luat în tot felul
Și i-a săltat portofelul.
Banii care i-a luat
Toți la săraci i-a dat.
La orfani și la vădane
Să nu moară nime, de foame.
2. Pantelimon, deghizat în colonel
Zarvă mare la curtea prințului Caragea de la Grumăzești. Haiducul
Pantelimon îi trimisese un
bilețel să-i închipuie 20.000 de lei pentru acea seară. Știind de ce-i în stare
haiducul, prințul cere ajutor de la un regiment din Piatra Neamț, ca să-i
trimită o gardă pentru pază. În seara respectivă, apare un colonel în trăsură
care atenționează garda să fie cu ochii-n patru. Caragea aude și îl cheamă în
casă la o cafea. Imediat ce intră, Pantelimon îi arată pistoalele și-i ordonă
să-i dea banii ceruți. Ia banii, îl leagă burduf, îi pune un cartof sub cap
spunându-i că e o grenada și iese afară strigând la gardă: fiți atenți, că mie
îmi c-am miroase că Pantelimon e pe aproape, și dispare iute-n noapte.
3. Într-un sat din Tutova
Unei femei sărmane îi murise soțul
care era tatăl a cinci copii mici. La urechile
lui Toader a ajuns știrea că popa din sat i-a
cerut pentru înmormântare o sumă mare de
bani ca să aibă el cu ce merge la băi.
Pantelimon îi trimite femeii bani pentru
înmormântare, dar și pentru a-și cumpăra o
vacă să aibă lapte la copii.
La săptămâna, când hapsânul popă a plecat în voiaj, haiducul cu
aliații lui îi face o vizită de unde se încarcă cu de toate, spre marea bucurie a
sătenilor.
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4.

Bine te-am găsit cucoane!
Foaie verde de alun,
Ascultați ce-am să vă spun.
O poveste-adevărată
Mai demult întâmplată,
O poveste haiducească,
Cine ascultă să trăiască.
Într-o seară-ntunecată
De furtună tulburată
Haiducul Pantelimon
Stă ascuns într-un șopron
Și când noaptea s-a lăsat
Și slugile s-au culcat,
Intră la boier în casă
Într-o odaie frumoasă.
-Bine te-am găsit, cucoane!
-A, tu ești, Pantelimoane?
-Ce dorești, de ce ai venit
Pe la mine nepoftit?
-Ce doresc o știi prea bine,
Nu-ți pune mintea cu mine
Scoate punga cu parale,
Ai de plătit angarale
Ți-ai bătut joc de sărmani,
Nu le-ai plătit de trei ani
Nu ai milă de calici,
Hai, pune punga aici!
Dacă nu, uite cuțitul,
Una- două îți tai gâtul!
-Vai, de mine, măi creștine,
Ai și tu milă de mine
Nu am bani că n-am vândut
Grâul de anul trecut.
Vino peste-o săptămână
Și-ai să vezi banii în mână.
-Cucoane mă crezi tâmpit,
Crezi că nu știu ce-ai chitit?
Dar te iert și îți promit
Că mă întorc negreșit.
Dar să nu faci păcatul
Să dai vestea în tot satul.
La jandarm nu spui nimic
Stai cuminte, taci chitic.
Că de nu, chiar în ogradă
Te fac praf cu o grenadă!
-Nu spun nimic, măi copile,
Vino peste șapte zile
Și-o să-ți dau de-a gologani,
Să-ți ajungă pe mulți ani.
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Îți dau bani pe săturat
Și cu vârf și îndesat!
A plecat haiducul iute
Pe cărări de el știute
Prin pădurile vecine
Unde se ascund jivine.
Când s-a împlinit sorocul,
El și-a încercat norocul.
În ofițer îmbrăcat,
Dichisit și aranjat
A venit la inspectat
Paza ce s-a-nființat.
Ies jandarmii din cotloane,
După garduri și obloane.
-Să trăiți, domn colonel,
Strig-un sergent subțirel!
-Așa, bravo, măi băieți,
Că sunteți tare isteți.
Prindeți pe bandit în plasă!
Eu merg la boier în casă.
-Ei, cucoane, cum stă treaba?
Sper că n-am vorbit degeaba
Dă punga la mine, hai!
De ce tremuri? Nu te tai
Culcă-te pe pat cuminte,
Fii atent și ia aminte,
După cap ai o grenadă,
Nu te mișca să nu cadă,
Nu vorbi că face poc
Și mâine de ai noroc,
Te salvează cei de-afară.
Am plecat. Mai vin la vară!
Dup-o noapte de-așteptat,
Când jandarmii au intrat,
Boierul stătea-n pat
Mut și palid, ne-mișcat
Și pe pernă, ce să vadă?
Un cartof cât o grenadă
Pus la ceafă frumușel
Ca să-și bată joc de el.
(Prelucrare de prof. Ionel Obreja după o variantă de la tatăl său, Ion Obreja, 1969)
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5. Pantelimon în presa franceză
În Journal de voyages – 1914, se relata cum Pantelimon s-a deghizat
în preot și a convins un negustor, care trecea prin munți cu marfă, să-i dea
lui banii să-i păstreze, că hoții n-au curaj să-l atace.
După ce a luat banii, a sărit din căruță și s-a urcat pe calul lui.
Râzând, i-a spus negustorului: Nu haina îl face pe popă!
Haiducii secolului XXI nu mai stau în păduri pentru a ataca
victimele. Pădurile sunt rărite de stat, pe care le-a vândut și de hoții care leau furat. Așa că s-au aciuat la oraș de unde dau tunuri sau țepe prin
diferite metode moderne: aruncă în aer bancomatele cu dinamită și culeg
banii, pun la cale accidente rutiere, pană la mașini, atacă cu pistolul sau
cuțitul casierele de la unitățile comerciale ș.a.
De asemenea, inspectează vilele îmbogățiților plecați la distracție în
țări exotice.
În plus, se dau știri la TV. că haiducii români fură bancomate și prin
alte țări din Vestul Europei.
Spre deosebire de haiducii clasici care ajutau pe cei nevoiași, cei de
astăzi sunt foarte zgârciți și egoiști.
LEGEA ELECTORALĂ
Constituția din anul 1923 numită și Constituția Unificării, de după
marea unire, consolidează regimul politic democratic, prin acordarea
votului universal.
În cadrul satelor noastre principalele partide politice naționale
aveau organizații locale ale Partidului Național Liberal, Frontul Plugarilor
și ale Partidului Național Țărănesc. Nu lipsea nici Partidul Legionarilor ai
căror membri erau remarcați doar printr-un patriotism mai zgomotos.
În timpul campaniilor electorale, lupta pentru acapararea puterii,
căpăta unele aspecte pitorești, pe undeva asemănătoare cu cele din zilele
noastre, în privința mituirii alegătorilor de către candidații la diferite funcții.
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
În perioada interbelică în țara noastră a fost o oarecare stabilitate
politică, ceea ce a făcut ca viața economică a României să se revigoreze, iar
multe gospodării din satele noastre să prospere. Dar, abia trecuseră 20 de
ani de la terminarea războiului de făurire a României Mari când, din nou, în
Europa au apărut alți nori negri de război.
După începerea celui de-al Doilea Război Mondial (1 septembrie
1939), aliații vestici ai României ( Franța și Anglia) se aflau în mare
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pericol. Atunci țara noastră a rămas izolată, fapt pentru care în anul 1940,
unii vecini hrăpăreți au trecut la răpirea unor teritorii românești cu populație
preponderent românească. Astfel, URSS a ocupat Basarabia și nordul
Bucovinei, Bulgaria a luat Cadrilaterul (două județe din sudul Dobrogei) și
în fine Germania și Italia au obligat România să cedeze Ungariei,
Transilvania de Nord.

Harta României la sfârșitul anului 1940

De aceea, România s-a aliat la atacul Germaniei asupra URSS-ului
din 22 iunie 1941 pentru a ne recupera teritoriile pierdute. În bătaia
clopotelor, bărbații născuți între anii 1900 – 1923, prin mobilizare generală
au plecat cu ranița în spate la comandamentele unde erau în evidență, și de
aici pe front. Într-o lună (27 iulie 1941) au ajuns pe linia Nistrului,
recuperând teritoriile răpite. Continuarea ofensivei antisovietice alături de
germani, dincolo de Nistru, a fost și este controversată.
Împinsă în continuare în război, armata română a participat apoi la
operațiunile militare antisovietice, în special de la Odessa, Crimeea,
Stalingrad, dar desfășurarea războiului se dovedește contrară voinței
invadatorilor. Sovieticii ajutați material de englezi și americani pornesc
contraofensiva, ajungând în primăvara anului 1944 și în satele noastre
întrebând kuda Berlin? ( încotro e Berlinul?) . Au urmat zile de jaf, groază
și frică deoarece armata eliberatoare împușcau oile de prin curți sau de pe
câmp si le aruncau în cazane la fiert, cu tot cu clopot, spuneau sătenii.
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Pentru orice împotrivire sătenii puteau fi împușcați pe loc, iar de frica
urmașilor lui Ivan Turbincă, femeile tinere se îmbrăcau în haine băbești, iar
pe față se rumeneau cu urme de cenușă sau tăciune să nu provoace interes
etc.

Soldați din comuna Răucești

Cu toate acestea, la Săvești în special, s-au auzit și voci omenoase,
venite de la unii soldați ruși, care probabil aveau și ei copii rămași acasă și
chemau copiii noștri la ei cu: Idi siuda malicic!, în limba rusă (Vino
încoace, copile!), să le dea bomboane și biscuiți.
În satele Răucești și Oglinzi, mai ales, au continuat lupte grele, fapt
pentru care locuitorii au fost nevoiți să se evacueze începând cu 8 aprilie
1944 în zona Pipirigului. Aici, neavând de lucru și nici de mâncare s-au
răspândit prin diferite sate începând de la Grumăzești până la Almaș. Cei
din Sârbi au fost refugiați la Vorona, județul Botoșani, iar Săveștii, la
Tulbureni în același județ.
Când războiul s-a mutat din zona Neamțului, au apărut condiții
pentru reîntoarcerea lor din evacuare. Ajunși acasă, toamna, au rămas
înmărmuriți de ce au găsit: casele erau distruse, holdele compromise,
curțile invadate de buruieni și în plus erau multe terenuri minate care
ulterior au produs multe victime printre locuitorii din satele noastre.
Peste cele descrise se adăugau și știrile devastatoare venite de pe
front: al lui cutare e rănit, al lui cutare a căzut prizonier sau mai grav că e
căzut la datorie. Foarte mulți morți apăreau zilnic în sat și din cauza unor
cumplite boli, în special de tifos exantematic, tuberculoză, etc. Pentru cei
răpuși, clopotele nu aveau odihnă toată ziua, producând jale și deznădejde
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printre oameni, mai ales că erau amestecate cu bocetele sfâșietoare care
răsunau de prin toate satele.
Din comuna Răucești s-au mobilizat un efectiv de 884 de soldați și
premilitari. Din aceștia, 211 de fii ai satelor noastre au devenit eroi. Totuși,
pierderile omenești sunt mult mai mari dacă se ține cont de cei uciși acasă
din cauza bolilor și a foametei. În luptele de apărare a locurilor natale au
căzut și doi eroi dun satul Răucești:
Sergent erou Trofin I. Vasile,
căzut în luptele din Pădurea Făgețel în
aprilie 1944 din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial (foto1)
Sergent erou Dumitroaia Ion din
Răucești, nepotul haiducului Pantelimon,
căzut eroic pe imașul de la Bondrea la 21
mai 1944.(foto 2)
Trofin I. Vasile
Dumitroaia Ion
Alte consecințe ale războiului din
Sergent
Sergent
1941-1945:
Despăgubirile de război în favoarea URSS au îmbrăcat multe forme,
dar cel al vitelor a fost cel mai dramatic, când sute de vite din satele noastre
erau adunate și mânate pe jos, fără mâncare, spre trenurile cu bou-vagon de
la Pașcani, ca de acolo să fie duse peste Prut.
Pentru preluarea pe nedrept a bogățiilor țării (cereale, lemn, țiței
etc), s-au înființat societăți sovieto-române Sov-Rom, în care beneficiile
erau luate de partea sovietică. Constrângerile la consumul populației au fost
foarte mari și de durată pentru a se crea stocuri în vederea exportului către
URSS. Astfel după anul 1945 s-a introdus sistemul de consum pe cartelă,
primite numai de cei angajați și veterani de război care au luptat pe frontul
de Vest. Și îmbrăcămintea și încălțămintea se dădeau pe bază de cartelă, așa
se făcea că pentru un an aveai voie să cumperi o pereche de bocanci și un
costum de haine. Cartelă era și pentru pâine, ulei și zahăr, repartizate pentru
o zi.
În concluzie, au fost prea multe jertfe pentru înfrângerea din est, și
prea multe jertfe pentru victoria din vest.
Perioada postbelică
Sub pasivitatea puterilor occidentale, sovieticii cu ajutorul
comuniștilor români au format la 6 martie 1945 un guvern pe placul lor,
condus de doctorul Petru Groza. Acest guvern acaparează în scurt timp,
prin alegeri generale măsluite, toate pârghiile puterii de stat și politice: au
obligat pe regele Mihai I să abdice, au îndepărtat din viața politică forțele
democratice, încât mulți oameni nevinovați au fost trimiși în închisori și
lagăre de unde puțini au scăpat cu viață, s-a lichidat în mare parte
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proprietatea particulară, s-a înfăptuit colectivizarea agriculturii și multe
altele.

Harta României

În perioada anilor 1965 – 1975, la începutul conducerii ceaușiste, sa întrezărit o rază de speranță, prin acțiunea de eliberare a deținuților
politici, s-au redeschis multe mănăstiri, se vorbea ceva mai liber, etc. Dar,
în urma unor vizite de după 1975, în țările comuniste din estul Asiei, cuplul
Ceaușescu a copiat modelul lor, în special prin instituirea cultului
personalității și astfel regimul comunist a revenit la vechile practici.
Populația comunei noastre, alături de cea a întregii țări a trebuit să
suporte privațiunile vremii comuniste prin lipsa alimentelor, a carburanților,
a iluminatului și a liberei circulații peste granițele țării. De aceea românii
revoluționari au ieșit în stradă cu tricolorul fără stema comunistă, strigând:
Vom muri și vom fi liberi! Și cu mare spirit de jertfă s-a cucerit libertatea,
democrația, adevărul.
Evenimentele din decembrie 1989 au deschis calea spre revenire la
democrație, punând capăt dictaturii comuniste. Constituția nouă
democratică, prevede măsuri de înnoire a țării, economie de piață, alegeri
cu mai multe partide și s-a declanșat procesul de deschidere a României
spre lumea exterioară.
În zilele noastre, după ce am scăpat de comunismul ateu, alături de
multe fapte bune am dat însă și de noi duhuri ale iadului, venite din
Occident, precum: drogurile, indiferentismul religios și chiar satanismul. Pe
lângă toate acestea au luat amploare, din nefericire, și unele apucături mai
vechi: prostituția, alcoolismul și altele.
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În acest context la 29 martie 2004, România aderă la alianța
Atlanticului de Nord (NATO)- o organizație politico-militară înființată cu
scopul de a asigura libertatea și securitatea tuturor membrilor săi, iar la 1
ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene (EU).
În anul 2019, în perioada ianuarie-iunie, România va prelua pentru
prima dată Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
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EROII ȘI VETERANII NOȘTRI
Poporul român, de-a lungul timpului a fost credincios idealului său
de a fi independent, să-și trăiască viața în pace fără amestecul altora în
treburile țării, ideal transmis din generație în generație. Cu toate acestea na fost scutit de cotropitori, fiind nevoie de lupte cu jertfe de vieți omenești
pentru a-i alunga din țară.
După o scurtă statistică făcută de istorici, observăm că numărul
acțiunilor de atac mai importante împotriva teritoriilor românești au fost
următoarele: ungurii au năvălit de 9 ori, polonezii ne-au călcat țara de 20 de
ori, tătarii de 16 ori, turcii de 40 de ori, rușii de 12 ori. Invazii au mai fost și
din partea austriecilor, cazacilor, bulgarilor și nemților. De fiecare dată,
românii conduși de vrednici conducători s-au opus prin rezistență eroică.
Din satele comunei noastre au plecat mulți fii la luptele de eliberare
și de întregire a neamului, mai ales începând cu Războiul de Independență
din anul 1877, de când sunt statistici, urmat de primul și al doilea război
mondial, de unde unii nu s-au mai întors. Ei au căzut la Grivița, Rahova,
Plevna, în Balcani, Mărășești, Mărăști, Oituz, în Basarabia, Bucovina de
Nord, Stalingrad, la Făgețelul nostru local, Oarba de Mureș, în Munții Tatra
și multe alte locuri, după tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
x

Satul

Oglinzi
Răucești de
Sus
Răucești de
Jos
Săvești
Ungheni
Sârbi
TOTAL

Total
eroi

1877-1878

Războiul
de
Independență
134
2
94
-

191619411989
1919
1945
Primul
Al Doilea Revoluția
Război
Război
Română
Mondial
Mondial
48
84
48
46
-

95

1

58

35

1

45
12
16
397

1
4

23
4
181

22
12
12
211

1*

(După D. Stan - Război blestemat)
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Sublocotenent (post-mortem) Vasiliu V. Vasile (1*)
din satul Răucești, căzut la 22 decembrie 1989 în timpul
Revoluției Române pentru o țară liberă și democrată.
De aceea eroii și veteranii de război sunt pomeniți și
respectați de popor, fiindcă ei au înălțat cu demnitate patria
și au netezit calea pentru o viață în pace, într-o Românie
unită.
În fiecare an, la bisericile satelor noastre, cu ocazia
prăznuirii Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos se comemorează cu multă
recunoștință eroii Neamului, care simbolizează culmea jertfei și gloriei
noastre.
Cântec de război - Tăticul meu
E liniște în codrul verde
Și în satul meu.
Tata-i dus de multă vreme
Și-l aștept mereu.
Tăticul meu s-a dus la război
De când aveam un an sau doi
Și n-a mai venit înapoi,tăticul meu.
Și mama plânge în năframă
De atunci mereu
Și din durerea ei de mamă
Am crescut și eu. (...)
Și acum bătrân ce sunt
Când seamăn în pământ
Grâu și ovăzscior,
Îmi arde inima de dor,
Tăticul meu.
O inegalabila strofă dintr-o scrisoare găsită în buzunarul tunicii unui
soldat de pe front, înainte de a deveni erou:
Nu plânge maică Românie
Că o să mor neîmpărtășit
Un glonț pornit spre pieptul tău
Cu pieptul meu eu l-am oprit.

91

Pe această temă, în anul 2002, veteranii, urmașii eroilor locali,
precum și alți oameni plini de respect față de eroii din satele noastre, au pus
bazele primei filiale a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria,
care este condusă de ec. Dumitru Stan.
În memoria ostașilor căzuți pe câmpurile
de luptă în cele două războaie mondiale s-au
ridicat mai multe opere comemorative de război:
monumente, troițe, cruci memoriale. Dintre ele
amintim:
Monumentul din Parcul Primăriei
comunei Răucești a fost ctitorit în anul 1998 prin
grija unui comitet de acțiune format din: veteran
Obreja Vasile, ec. Humă Vasile, prof. Ionescu
Constantin, Stan Dumitru, frații Stelian și Lorică
Luca, preotul Mihai Vrânceanu, preotul
Constantin Iacob și alții.
Există Cruci memoriale la Făgețel, la Dealul Crucii, la Cărpiniș și
la bisericile din fiecare sat.
Troițe avem în toate satele comunei noastre.

Troița Biserica
Răucești de Jos

Cruce memorială
Biserica Săvești

Crucea de la Făgețel

Cruce memorială
Biserica Sârbi
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Troița
Răucești de Sus

Cruce memorială
Biserica Ungheni

Majoritatea veteranilor din ultimul război s-au stins din viață, rând
pe rând, încât la nivelul anului 2018 au rămas doar câțiva. Toți au văzut
moartea cu ochii și doar printr-o minune dumnezeiască au ajuns la cei
dragi, mulțumiți că vor muri peste ani în patul lor de-acasă.
Veterani de război în viață la 1 ianuarie 2019
 Zavaliche Dumitru (100 ani)
 Armenia Gheorghe (98 ani)
 Obreja Il. Ilie (98 ani)
 Apostol V. Vasile (95 ani)
 Ciubotaru Toader (95 ani)
Cei mai în vârstă veterani de război la 1 ianuarie2019
 Luca V. Gavril (94 ani)(primii trei)
 Moșu Gheorghe Ion (93 ani)
 Obreja Gheorghe Neculai (95 ani)
 Popa N. Neculai (95 ani)
 Popa V. Gheorghe (96 ani)
 Preda I. Ion (94 ani)
 Sava Bucur Gheorghe (94 ani)
 Stan G. Toader (93 ani)
 Tănasă M. Mihai (92 ani)
 Tătaru I. Gheorghe (97 ani)
 Trofin G. Dumitru (94 ani)
 Vindireu V. Dumitru (95 ani)
Primii veterani de război la 15 septembrie 2019:

Obreja Ilie
98 ani
Răucești

Zavalichi Dumitru
100 ani
Sârbi
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Armenia Gh.
98 ani
Săvești

Văduve de veterani de război în viață la 1 ianuarie 2018: Odae
V. Maria (96 ani), Pintilie Elisabeta (96 ani), Amihăilesei Anica, Cristei
Ileana, Arămăscu Maria, Baston Maria, Bobric Elena, Chiper Zoița, Cozma
I. Ana, Cozmescu Paraschiva, Dediu Ana, Enea Elena, Faloș Silvia, Filip
Maria, Filimon V. Ileana, Gomoană Ileana, Grigoraș Maria, Grigore
Elisabeta, Grigoroșoaia Maria, Horea Frăsina, Ioniță Jenița, Istrate Elena,
Lazăr Maria, Licău Veronica, Luca D. Anica, Manolache C. Eleonora,
Melinte Maria, Mihăileasa Maria, Obreja Aneta, Sburlea Anica, Obreja V.
Maria, Odaie V. Maria, Olaru Frăsina, Pintilii Elena, Preda Maria, Preda N.
Maria, Predoaia Vergina, Răchieru Ana, Răchieru Paraschiva, Răchieru
Maria, Samoilă Maria, Sârghi Elena, Tănasă Ecaterina, Tricolici Maria,
Ungureanu Elena, Vasiliu Maria, Zetu Ana.
De vorbă cu un veteran de război
M-a primit într-o cameră albă, unde pe ferestrele
deschise năvăleau razele soarelui de vară, candela
lumina sus, pusă de tanti Maria, soția lui. Amândoi au
început să-mi povestească despre cei șase feciori și o fată
bine realizați, care le aduc numai bucurii și mângâieri.
Am în față pe Ghiță Gafița, un bătrân aproape de
90 de ani (2011), fost oștean din cel de-al doilea război
mondial. Veteranul nostru își scoate trăistuța sufletului
burdușită cu povestiri din crâncenul război - un fel de jurnal de front - și se
avântă în graiul lui bătrânesc, sfătos,cu vorbe exprimate rar dar hotărâte și
cu date neînchipuit de precise: Sunt mândru că-s născut pe acest meleag, de
care cu greu m-am despărțit pentru scurt timp. Într-o copilărie frumoasă
am făcut câteva clase primare după care, în câțiva ani, la muncile
câmpului, am ajuns flăcău în toată regula. Gândul îmi aluneca la felul cum
trebuia să-mi rostuiesc viața, dar numai ce vine ordinul de armată și de
aici iată-mă în război, la 21 iunie 1941. După ce am eliberat Basarabia,
Bucovina de Nord și Ținutul Herța, cu bucurie mare așteptam să ne
întoarcem la vatră, dar nu știu ce l-a apucat pe Ion Antonescu că ne-a
împins dincolo de Nistru, pentru ce?
După ce am trecut Prutul cântam cu plutonul nostru, cam așa:
Prin câmpuri și prin tranșee,
Luptăm cu toată vitejia
Cu ochii țintă la dușman
Apărând poporul și glia.

94

După ce am trecut Nistrul nu s-a mai auzit acest cântec. De ce,
oare?
Înaintând în interiorul Rusiei, am întâlnit o rezistență neașteptată
din partea dușmanului. A trebuit să purtăm un război devastator, cu mii de
scene de groază. Ca prizonier m-am înscris în divizia «Tudor
Vladimirescu» înființată prin «bunăvoința» tătucului Stalin și am participat
la Războiul din Vest la eliberarea Ardealului sfânt și dincolo în Munții
Tatra până la capitularea Germaniei.
Povestea s-a terminat odată cu licăririle de lacrimi din ochii și
sufletul lui.
Privește copile cum trec veteranii
În șiruri tăcute, bătrâni luptători!
Se duc! Se topesc! Și-odată cu anii
Dispar în neant, anonimii călători.
De aceea, copile, când trec veteranii
Cu fețele supte, de sfinți bizantini,
Opreste-te-n loc căci ei sunt titanii
Istoriei noastre! și... lor să te înclini.
Sunt candele sfinte! cât pâlpâie încă
Mai dă-le onorul! Acești oameni triști
Ți-au clădit viitorul în piatră și-n stâncă
Și-au luptat pentru tine, ca tu să exiști!
col.(r) Lăcătușu Gheorghe - fragment
Pomenește-i, Dumnezeule, pe cei care cu sabia, cu pana, cu
prețulsângelui au apărat această oază a creștinătății – numită România
– în fața barbariei altor neamuri.
Dă-ne puterea de a fi demni de numele înaintașilor noștri și
ajută-ne să readucem liniștea, pacea, bunătatea sufletească, omenia,
dar mai ales credința în sufletele urmașilor noștri!
Fie binecuvântat numele Tău!
Preot, Mihai Vrânceanu – Răucești
Ție, brav veteran de război, îți deschid larg porțile inimii cu
respect și prețuire. Tu ai scris cu sângele tău istoria țării în vremuri ce
cumpănă. Tu ești icoana vie a faptelor de eroism și jertfă ale oștirii
române!
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Ție, viteaz invalid de război, îți port în suflet admirație și
recunoștință. Tu ai întruchipat în sensul cel mai înalt ideea de
sacrificiu pentru Patrie. Tu îți porți cu demnitate trupul ciuntit de
gloanțe și schije!
Ție, vrednică văduvă de război și văduvă de veteran de război, îți
adresez cuvinte de laudă, pentru devotament, răbdare și speranță!
Ție, camarad trecut în lumea umbrelor, îți binecuvântez
amintirea și îți cinstesc memoria.
Rog pe bunul Dumnezeu să te așeze în ceata celor care stau de-a
dreapta Sa!
General Marin
Badea Dragnea
Președinte
ANVR
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Biserica și viața spirituală

Creștinismul
la
români.
Creștinismul universal s-a născut dintr-o
necesitate istorică, când a sosit plinirea
vremii cum se remarcă în Sfânta Scriptură.
Aceasta s-a întâmplat în zilele împăratului
Octavian August (în urmă cu aprox. 2000 de
ani), când despotismul și corupția ajunseseră
la culme în Imperiul Roman.
Formarea poporului român și a limbii române coincide cu
creștinarea care s-a făcut printr-un proces lent și profund, începând cu
învățăturile primite de la Sfântul Apostol Andrei (secolul I d.Hr.). De atunci
creștinismul face parte din ființa noastră ca un factor de covârșitoare
importanță, de educație religioasă spre mântuire, precum și pentru păstrarea
ființei naționale, în apărarea și consolidarea independenței statelor
românești și în final a României.
Biserica a oferit credincioșilor nu numai o învățătură de credință, ci
și norme de viață morală. Bisericile vechi de câteva secole arătau credința
locuitorilor din această zonă. Chiar și în perioadele istorice grele, cum a
fost regimul comunist, în satele noastre oamenii au mers la biserică,
ignorând “revelațiile” ateiste, potrivit cărora omul s-ar trage din maimuță.
Pe întreg teritoriul comunei domină cultul creștin ortodox,
conservat de sute de ani prin biserici de preoți, care au lăsat în urma lor
amprenta sfântă a Evangheliei.
Preoții și bisericile satelor noastre. Preotul este un exponent al
societății din care face parte, purtând constant
mesajul biblic, liturgic, moral-religios.
Încă de la începuturile vieții creștine, preotul
a fost întotdeauna la loc de cinste în lumea satelor
noastre, deoarece împreună cu dascălii bisericii, apoi
și cu cei ai școlii, alături de alți dreptcredincioși
creștini, au scos satul din obscuritate, eliminându-se
treptat așa-zisele mentalități învechite, dintre care
multe erau venite din perioada precreștină, au
orientat locuitorii pe calea modernizării modului de
viață etc.
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Și în final, după cum se știe, preotul a fost, este și va fi icoana lui
Hristos printre pământeni, în calitate de părinte luminător sufletesc. De
aceea la rândul lor și credincioșii îi poartă respect, multă admirație și cu
smerită ascultare îl urmează în divina misiune.
Mitropolitul Varlaam - n. cca. 1580/1585 – d. 1657
ÎPS Daniel, Patriarhul BOR alături de unii
istorici susțin că mitropolitul Varlaam s-a născut în
satul Borcilești (sat dispărut, aflat pe teritoriul
comunei Răucești de azi), cu numele de mirean
Vasile Moțoc.
De tânăr și-a îndreptat pașii spre Schitul
Zosim (azi, M-rea Secu), unde a învățat carte, a
deprins limbile slavonă, latină și greacă și apoi s-a
călugărit cu numele de Varlaam.
După ce a fost egumenul Mănăstirii Secu, în
anul 1632 ajunge mitropolit al Moldovei din timpul domnitorilor Alexandru
Iliaș și Vasile Lupu (1635-1654). În această perioadă înființează prima
tipografie din Moldova (1640), aduce la Iași moaștele Sfintei Cuvioase
Parascheva dăruite de Patriarhia Constantinopolului, ctitorește Biserica
Mănăstirii Trei Ierarhi din Iași și altele.
A tipărit, la Iași, în românește, trei cărți scrise de el în cinstea Prea
Sintei Treimi, și anume:
- Carte românească de învățătură - în anul 1643;
- Șapte taine ale bisericii – în anul 1644;
- Răspunsul la Catehismul calvinesc - în anul 1647.
Prin aceste cărți, mitropolitul Varlaam a fost socotit un adevărat
dascăl de morală, până în zilele noastre.
Cartea sa era adresată la toată seminția românească, cu scopul de a-i
uni pe toți sub aceeași credință și limbă părintească. Cartea sau cazania
cum se mai numește este cea mai importantă carte de învățătură
duhovnicească, alături de Biblia lui Șerban din 1688.
Datorită limbii sale curgătoare și învățăturii ei dătătoare de viață,
această carte a avut cea mai largă răspândire pe pământul țării noastre, mai
ales în Transilvania, unde se mai păstrează astăzi peste 350 exemplare în
manuscris.
Cazania de la Iași a fost multă vreme pentru români, cea mai dintâi
carte de religie, de citire, de învățătură și de mângâiere duhovnicească pe
limba și înțelesul tuturor.
În anul 1653 se retrage la Mănăstirea Secu, unde moare în anul
1657.
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La 12 februarie 2007, Sf. Sinod al BOR a hotărât ca învățatul
mitropolit să fie înscris în rândul sfinților și trecut în calendar, ca zi de
pomenire la 30 august.
În concluzie, locuitorii acestui meleag se pot mândri că au dat Țării
Moldovei o mare față bisericească și să nu uităm că la 30 august, în fiecare
an, trebuie să-l sărbătorim pe acest Mitropolit sfânt, al nostru, Varlaam!
Biserica satului Răucești de Jos.
Încă de la începutul secolului al
XVIII-lea a fost aici un mitoc făcut din
lemn de către Mănăstirea Secu,fără să
se cunoască numele vreunui preot.
În anii 1864 și 1865, cărturarul
și marele om politic,
Mihail
Kogălniceanu, împreună cu fiica sa,
Lucia Leon Bogdan, care aveau o moșie
în zonă, au dat un sprijin substanțial
enoriașilor să-și termine biserica, ce era deja începută. În biserica nou
ctitorită au slujit mai mult preoți de obârșie ardeleană: primul preot a fost
Ion Bănescu, urmat de preotul Dumitru Stamate, care a slujit și la biserica
din Răuceștii de Sus. În continuare, aproape jumătate din secolul XX, a
slujit preotul local Dumitru Săvescu.
Din anul 1972 a venit preotul Constantin Iacob care a slujit până la
ieșirea la pensie în anul 2004. De atunci, biserica este păstorită de preotul
paroh Dumitru Cramba.
Dascălul bisericii este Florin Iacob.
Hramul principal este la 15 august, ziua prăznuirii Adormirii
Maicii Domnului.
Preot Dumitru Cramba – Parohia Răucești de Jos
Pentru noi, preotul Dumitru Cramba, venit în
parohia noastră în anul 2004 are o purtare pilduitoare: cu
gânduri curate, vorbe folositoare, înțelepte, care se simt
în orice situație, prin răbdare și înțelegere, atât față de
credincioși, cât și pentru cei mai puțin credincioși.
Cu blândețea și smerenia sa liniștește sufletul
oricărui om aflat la necaz, cu nădejdea în bunul
Dumnezeu, vorbindu-le drept și cumpănit, cu chipul său
veșnic zâmbitor învăluit de senin divin.
Se distinge, de asemenea, printr-o bună colaborare cu autoritățile
locale pentru menținerea în bună stare gospodărească a locașului de cult.
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Preotul Constantin Iacob – Parohia Răucești de Jos
De la părinții săi, harnici agricultori cu morală
creștină adusă din străbuni, a dobândit cele dintâi
trăsături de noblețe și caracter. Enoriașii săi îl cunosc ca
pe un părinte cu mult simț civic creștinesc. Astfel, în
perioada lungă de slujitor al bisericii, pe lângă
activitățile misionar-pastorale, a avut preocupări de
amploare și în cele administrativ-gospodărești
atribuindu-se diferite atenanse precum: turnul
clopotniței, agheasmatar, prăznicar, troiță, a mărit
spațiul de închinăciune al bisericii și multe altele, toate realizate împreună
cu enoriașii satului.
Pensionar, dar totuși activ ca preot, primește de la noi urări de
împliniri duhovnicești, sănătate și mulți ani!
Preot Dumitru Stamate
A slujit la Biserica din satul Răucești de Jos
între anii 1905-1925 .
Model de om și slujitor de biserică. Pioasa sa
amintire o purtăm în sufletele și inimile noastre.

Preotul Dumitru Săvescu
Iubit de cei din jur și de familia sa, părintele
Săvescu a reprezentat model de slujitor, soț, tată
devotat, având conștiința profundă a datoriei divine
împlinită.
A fost un slujitor care și-a asumat cu
responsabilitate jugul lui Hristos, desăvârșindu-și
chemarea preoțească.
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Biserica satului Răucești de Sus. Viața bisericească din Răucești
de
Sus
este
cunoscută,
deocamdată, după anul 1700
când au venit mai multe familii
de
români
ardeleni
din
Mărginimea
Sibiului,
determinate în primul rând de
actul samavolnic al Uniației de
după anul 1689. Acești frați de
neam și credință au venit în
frunte cu preoții și cu dascălii lor bisericești, care cu timpul s-au impus
prioritar în viața satului în special prin familia Stamate. La venirea lor, la
începutul secolului al XIX-lea, în locul unde se află actuala biserică a fost
alta veche din lemn, unde a slujit si preotul Alexandru Stamate.
Actuala biserică a fost ctitorită pe locul vechii biserici cu ajutorul
enoriașilor și al unor binefăcători din alte localități. A fost sfințită în anul
1893, în timpul slujirii preotului Nicolae Stamate. Materialele rezultate din
demolări s-au dus în satul Sârbi, unde s-a construit și aici o biserică.
Biserica, în continuare, a avut parte de preoți slujitori, toți la fel de
vrednici. Astfel, după preotul Nicolae Stamate, a urmat nepotul său, Ion
Stamate, apoi preoții Mihai Diaconescu și Grigore Răzmeriță. Spre mijlocul
secolului trecut a venit din părțile Târpeștilor preotul Vasile Popa, un
gospodar desăvârșit care a întreținut biserica într-o ordine exemplară. Între
anii 1972-1974 a slujit preotul Dumitru Săvescu, iar din anul 1974 biserica
este păstorită de preotul Mihai Vrânceanu.
Dascălul bisericii este Ilieș Dumitru.
Hramul principal al bisericii este la 6 decembrie, praznicul Sfântului
Nicolae.
Preot Mihai Vrânceanu - Parohia Răucești de Sus
Printre marile spirite, născute la Răucești, se
numără și preotul Mihai Vrânceanu. Este un duhovnic
impunător, cu minte sclipitoare, frumos la suflet, care
te farmecă prin înălțătoarele sale slujbe liturgice,
continuate de moralizatoarele predici, care merg la
inimă.
Cu zâmbetul și cu umorul său tonic,
încurajator, ne ajută să corectăm nefirescul nostru și să
nu alergăm pe drumul pierzaniei, cu titlul de făcător de
păcate. Un coleg, frate în credință, l-a caracterizat ca fiind ”o făptură
sărbătorească, agreabilă”, la care noi subscriem.
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În cei 43 de ani de preoţie, până la scrierea acestei cărţi, s-a
preocupat mereu, împreună cu enoriaşii, pentru înfrumuseţarea bisericii
parohiei, cu pictarea lăcaşului de cult, încălzire centrală, anexă pentru
biblioteca parohială, cameră mortuară, sală de protocol, punct sanitar,
amenajarea cimitirului parohiei.
Este un participant activ la viaţa culturală şi spirituală a comunităţii
în care s-a născut şi pe care o păstoreşte de 43 de ani.
Preot misionar Apostol Adrian
După anul 1989, pe căi mai mult sau mai puțin
legale, mulți români, fără să fie ahtiați de Apus,
forțați de viața post-revoluționară din țară l-au
invadat, ca să muncească pentru a asigura cele
necesare familiei. În aceste condiții, mulți români au
ajuns și în Spania.
Prin grija pastorală a unei mici comunități de
români ortodocși din provincia Catalonia – Spania, sa intervenit la Episcopia Spaniei și Portugaliei să le
trimită un preot misionar într-o localitate din apropierea Barcelonei.
Să-i urmărim frumoasa destăinuire duhovnicească a părintelui
Adrian Apostol din Răucești:
Mi-a plăcut foarte mult viața comunităților de români din diaspora
și am dorit să le fiu preot. Ajuns la parohia primită, am găsit multă
ospitalitate din partea Bisericii Catolice. Ei, credincioșii catolici, mi-au
oferit o biserică de-a lor unde să pot sluji Domnului.
La început veneau doar câteva persoane la biserică, fapt pentru
care a trebuit să merg înspre ei alături de unii credincioși ca să-i pot
atrage la biserică. Acum, la slujba de duminică, numărul lor a crescut
simțitor de mult.
Împreună cu credincioșii români din localitate și din împrejurimi,
pricepuți în construcții, ne-am hotărât să facem o biserică proprie,
românească unde să-și poată boteza copiii și să se cunune.
Din când în când la marile sărbători religioase sau naționale
organizez serbări românești, încercând să păstrăm, și aici, tradițiile și
obiceiurile noastre străbune.
Este căsătorit cu d-na doctor Monica - Teodora Apostol și au
împreună patru copii, care, după spusele bunicii lor din Răucești, sunt
deștepți, cuminți, harnici și ascultători, doi dintre ei sunt deja medici.
15 august 2017
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Preot Vasile Popa de la Biserica Răucești de
Sus la un ceremonial religios.
Un gospodar desăvârșit care a ținut biserica
într-o ordine exemplară. El a adus clopotul actual care
produce o veritabilă zvoniște medievală.

Biserica satului Oglinzi.
Actele vechi arată că prima biserică s-a
făcut în anul 1653, din dispoziția domnitorului
Vasile Lupu, care a durat prin ani, până în anul
1748, când s-a construit alta tot din lemn. Aici,
românii ardeleni au venit la sfârșitul secolului
al XVIII-lea din pricina prigoanei dezlănțuite
în anul 1761 de generalul Bucov, care a tras cu
tunurile în lăcașurile ortodoxe de cult,
distrugând peste 150 de schituri, mănăstiri și
biserici românești. În aceste condiții sate
întregi de transilvăneni au trecut munții
dincoace, stabilindu-se și pe meleagurile noastre. Stau mărturie anumite
obiceiuri, tradiții și numele unor familii întâlnite în satele din zona Sibiului
și Albei. Colindele cântate de copii au linia melodică identică cu cea a
satelor ardelene. Au adus cu ei pentru biserică o Evanghelie și un clopot
turnat la Blaj care-și înalță cu vioiciune glasul spre înaltul cerului și
necuprinsa zare.
Alături de acest vechi lăcaș, între anii 1925-1933, s-a zidit biserica
de astăzi.
Primii preoți cunoscuți, începând cu anul 1830, sunt în majoritate
absolvenți de seminar. Printre ei se numără: preotul V. Pavelescu, preotul
D. Maxim, preotul V. Popa, preotul Ion Popa, preotul I. Focșa.
Între anii 1905-1913 a slujit preotul Ionică Răcheriu, ca apoi până
în anul 1931, preot să fie Ioan Gh. Pascal. După anul 1931, timp de 55 de
ani, a slujit preotul D. Tănase, urmând ca din anul 1986 biserica să fie
păstorită de preotul paroh Gheorghiu Neculai.
Strana bisericii este slujită de dascălul Gavriloaia Constantin.
Hramul principal este la Duminica Mare (Rusalii).
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Preot Nicolaie Gheorghiu – Parohia Oglinzi
Părintele Gheorghiu este un stâlp de credință
și un vrednic slujitor al Sfântului Altar de la Biserica
Oglinzi. Împlinește lucrarea pastoral – misionară și
duhovnicească ca un bun cunoscător al sfintei noastre
credințe tradiționale creștin ortodoxe, dar și al
nevoilor materiale și spirituale ale credincioșilor
noștri. Este considerat de asemenea un purtător de
nenumărate virtuți – răbdarea, râvna, frumusețea
modestiei – etc, toate învelite în sensibilitatea cald1938 – fotografie la Biserica din satul Oglinzi

Preot Neculai Gheorghiu
Părintele Gheorghiu este un stâlp de credință și un
vrednic slujitor al Sfântului Altar de la Biserica Oglinzi.
Împlinește lucrarea pastoral – misionară și duhovnicească
ca un bun cunoscător al sfintei noastre credințe
tradiționale creștin ortodoxe, dar și al nevoilor materiale
și spirituale ale credincioșilor noștri. Este considerat de
asemenea un purtător de nenumărate virtuți – răbdarea,
râvna, frumusețea modestiei, toate învelite în sensibilitatea
cald-prietenoasă a acestui drag păstor de suflete, devenind
un duhovnic căutat pentru înțelepciunea sa cu mult har.
Preot Luca Constantin
Preot duhovnic înzestrat cu simț practic și
liturgic deosebit, părintele Luca se prezintă în fața
noastră, întotdeauna cu un chip blajin și zâmbitor.
Prima lui grijă după instalare, a fost să-l
cunoască enoriașii, să-i asculte sfaturile spre a fi mai
luminați la minte și suflet și să ducă o viață creștină
aleasă.
Chiar dacă slujește Biserica Oglinzi de puțin
timp, credincioșii îl consideră un exemplu, prin dăruirea și dragostea care o
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arată față de biserica lui Hristos. Trăiește și propovăduiește cu toată ființa
adevărul euharistic, de aceea la fiecare slujbă predicile sale sunt de mare
esență teologică.

Preot Tanase Dumitru
A slujit în parohia Oglinzi timp de 55 de ani.
A fost un preot râvnitor, apropiat de enoriașii
săi, solidar cu cei aflați în suferință, implicat în multe
lucrări de construcții și înfrumusețare a locașului de
cult din parohia sa.

Biserica satului Săvești. Un document din 1 martie 1605, se referă
la o cercetare întreprinsă de domnitorul
Eremia Movilă, într-o neînțelegere de hotar,
dintre marele vornic Nestor Ureche și
Mănăstirea Probota care era proprietarul
moșiei Săvești. Marele vornic arăta că la
inundații, apa Moldovei curgea tocmai pe
subt biserica Săveștiului. Din acest act
reiese că satul avea și biserică, iar din altă
sursă, tot din această perioadă, aflăm că
preotul Andonie slujea și pentru
Biserica veche - 1917
credincioșii din satele Toplița, Sârbi și
Borcilești. (DIR. A. Moldova, secolul al XVII-lea, volum 5, pag. 233)
După mai mult de 200 de ani, din însemnările făcute într-un
pomelnic al preotului Ioan, reiese că la 22 iulie 1829 s-a sfințit un nou
lăcaș, cu hramul la Sfinții Voievozi.
Cu timpul, biserica s-a deteriorat și s-a făcut alta, care s-a sfințit în anul
1922 la 1 octombrie în timpul preotului
paroh Victor Ionescu, care rezistă și în
zilele noastre. Pictura lăcașului a fost
realizată de către D. Popescu din
Păstrăveni, în stilul Renașterii.
Începând cu anul 1829, până în
zilele noastre, biserica Săvești a fost
slujită, printre alții, de următorii preoți: pr.
Ioan, pr. Gh. Ștefănescu, coleg cu diaconul
și povestitorul de mai târziu, Ion Creangă,
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Biserica nouă - 2019

la Școala de catiheți Fălticeni, pr. V. Ionescu, Pr. Iancu Roșu, care în anul
2016 a murit la vârsta de 103 ani, pr. Ștefan Oprea, pr. Grigore Andronic,
pr. Cristi Marian, pr. M. Surugiu și din 20 decembrie 2015, preot paroh este
Irinel Grigore.
Dascălul bisericii este Ionuț Florea.
Hramul principal al bisericii este la 8 septembrie, prăznuirea
Nașterii Maicii Domnului.
Preot Irinel Grigore - Parohia Săvești
Este născut în orașul Vaslui, adoptat mai
apoi pe meleaguri nemțene. Tatăl său, fiind preot,
a fost un bun exemplu pentru Irinel, viitorul preot,
să crească la lumina candelei și să călătorească cu
rugăciunea inimii, să dărâme necredința și faptele
rele, zidind credința și iubirea în Domnul nostru
Iisus Hristos.
În satul Săvești a venit ca preot paroh în
anul 2015, angajat paralel și cu activitate didactică
ca profesor de religie la unele școli din Tg. Neamț, unde este învăluit de
elevi și colegi cu multă considerație.
Enoriașii bisericii noastre îl îndrăgesc și pentru faptul că vorbește
fără cuvinte de prisos, clar, hotărât și pe înțelesul tuturor, iar rânduiala
liturghiei și predica se desfășoară în timp rezonabil, fără înflorituri, adăugiri
și inovații.
Pleci de la slujbă, de fiecare dată, cu o iubire mai mare pentru cele
sfinte, cu un sentiment de solidaritate pentru aproapele tău și cu o
binecuvântare care te însoțește în săptămână ce urmează.
În concluzie: este un preot după inima Domnului!
Preot Mihai Surugiu
Părintele Mihai a venit în parohia Săvești la
sfârșitul anului 2002, păstorind în continuare enoriașii
satului timp de treisprezece ani cu multă râvnă
duhovnicească. Astăzi este plecat de la noi spre
chemarea altei parohii, dar a lăsat în amintirea noastră
un model de om și preot, care s-a dedicat cu multă
pricepere și dăruire bisericii și enoriașilor, fiind socotit
doctor al sufletelor rătăcite.
Un fir nevăzut însă ne va lega mult timp prin
prieteniile formate cu sătenii noștri, prin faptele sale duhovnicești,
gospodărești și nu numai.
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În final, îi dorim ca la sfârșitul misiunii sale, parohia satului Valea
Seacă să devină o Vale plină de lumină creștină, împreună bineînțeles cu
cea a satului Săvești.
Preotul Iancu Roșu ( a slujit în perioada 1942-1984)
A fost legat trup și suflet până la vârsta de
103 ani de biserica și locuitorii satului Săvești
cărora le-a închinat întreaga lui viață pastorală.
Fie ca flacăra pură a valorilor spirituale a
acestui cuvios părinte care a ars atât de intens în
sufletul lui, să se reverse și peste noi.

Preotul Ştefan Oprea ( a slujit în perioada 1984-1989)
Este cunoscut ca un preot harnic, cumpătat și
sensibil, așa cum a primit încă din copilărie o educație
aleasă de la părinți.
În
scurta
perioadă
de
activitate
duhovnicească, la Săvești, a rezolvat multe probleme
gospodărești, fapt pentru care enoriaşii îi poartă o
amintire plăcută.

Preotul Grigore Andronic (a slujit în perioada 1989-1998)
Dragostea fără limite, a făcut ca povețele sale să
verse picuri din iubirea Divină în sufletele îngreunate de
nevoi, necazuri și greutăți ale enoriașilor.
A rămas cunoscut ca un om deschis şi, oricând,
dincolo de zâmbetul cvasipermanent, arunca câte o glumă
de bună dispoziţie.
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Preotul Cristi Marian ( a slujit în perioada 1999-2002)
În parohia noastră a stat doar trei ani.
Predicile sale mergeau la inima și sufletul
nostru, ne dădea speranță, pentru că ne-a făcut
să înțelegem că fără milostenie nu există
iubire, și fără Dumnezeu, nu există nimic.
Ne-a lăsat o fărâmă din frumusețea
sufletului său.

Biserica satului Ungheni. Parohia actuală,Ungheni, a luat ființă
odată cu ridicarea bisericii de aici, în anul 1924, prin efortul comun al
credincioșilor de aici și al celor veniți de peste apa Moldovei, din ținutul
Sucevei, împroprietăriți în urma reformei
agrare din anul 1922. Biserica de astăzi a
fost cumpărată de la credincioșii parohiei
Oglinzi,care
a
fost
dezasamblată,
transportată cu carele trase de boi și
ridicată în anul 1954 pe locul actual.
Principalii ctitori sunt Costache și Ioana
Bocăneț din Ungheni, Gheorghe și
Ruxanda Tibeică și Vasile Apostoae din
Oglinzi.
Din anul 2005 biserica este păstorită de preotul paroh Popa
Cristian.
Dascăl: Iftime Vasile .
Hramul principal al bisericii este la 14 octombrie, prăznuirea Sfintei
Cuvioase Parascheva.
Preotul Cristian Popa – Parohia Ungheni
Duhovnic prin vocație, om de cuvânt și de
caracter, părintele nostru este dincolo de sobrietatea
sa, un om sensibil și un prieten în care îți poți pune
nădejdea.
Este conștient de misiunea pentru care a fost
chemat, fiind un devotat propovăduitor al
Evangheliei Domnului Nostru Iisus Hristos,
îndrumând cu multă dragoste enoriașii pe calea
mântuirii.
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De asemeni, cu o delicatețe și finețe sufletească cuceritoare se
apleacă asupra fiecărui enoriaș dăruindu-se prin povățuire, mângâiere și
binecuvântare.
Mereu cu o lumină și un zâmbet pe chip care de cum te vede îți
ascultă frământările și primește acele sfaturi simple, prin care simți că lui
chiar îi pasă de tine.
Biserica satului Sârbi.
Într-un manuscris lăsat de
colonelul Pricopie Ionescu, din anul
1876, arată în lucrarea sa, Despre satele
de pe apa Moldovei și afluenții ei, că
prima biserică a fost construită în satul
Sârbi a fost în anul 1851 de către
călugării Mănăstirii Neamț, care aveau
în sat o moșie de 300 de hectare, pământ
de arătură. S-a sfințit din ordinul Î.P.S.
Mitropolit al Moldovei și Sucevei
Sofronie Miclescu de către Arhimandritul Veniamin Casiano.
Ultima biserică a fost ridicată în anul 1893 cu lemnul rezultat de la
demolarea bisericii satului Răucești de Sus.
Hramul principal al bisericii este la 1 ianuarie, prăznuirea Sfântului
Ierarh Vasile cel Mare.
Preotul paroh este Vasilescu Gabriel, din anul 2011.
Dascăl: Sandu Costică
Preot Gabriel Vasilescu
Este fiul vrednicului părinte Vasilescu, os din os
preoțesc cum se mai zice, de la Biserica Adormirea
Maicii Domnului Târgu Neamț. Aici a trăit între
icoanele curate cu rugăciuni adresate Dumnezeirii din
cuprinsul nesfârșit al Cerurilor.
Pe lângă slujbele liturgice ținute la biserica din
parohia satului Sârbi, predicile ținute în limbaj pe
înțelesul tuturor dovedesc că este un bun creator de
bucurii creștine, înălțătoare, menținând o vie credință
strămoșească în rândul enoriașilor.
Este considerat un vrednic mesager al lui Dumnezeu, un duhovnic
cu dreaptă rânduială, la care se poate apela ori de câte ori ai nevoie de un
sfat, de un îndemn, de o încurajare, de o povață care poate să-ți asigure
liniștea și speranța.
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Ortodoxia pe stil vechi. În anul 1919 a fost votată legea schimbării
calendarului iulian cu cel gregorian, introdus mai demult în Europa de Vest.
În România legea s-a aplicat doar începând cu anul 1924, când 1 aprilie a
devenit 14 aprilie. Atunci majoritatea credincioșilor a trecut la noul stil,
urmând exemplul preoților. Cei puțini, care au rămas la vechiul stil, au
continuat prin urmași, până în zilele noastre prin parohiile lor din comună:
Sârbi – Săvești, Răucești și în Oglinzi. Membrii săi fac cinste satelor
noastre, trăind în bună înțelegere cu frații lor de credință de pe stil nou.
În ultimii ani, unii săteni nu prea mai fac deosebire între stiluri,
deoarece cei de pe stil nou țin împreună sărbătorile mari cu cei de pe stil
vechi, într-o cucernică veselie.
Lăcașuri de cult ortodoxe pe stil vechi.
Biserica satului Răucești.
Preot paroh este Pamfil Oțel.
Dascăl de strană, Filip Ion.
Hramul principal este în ziua
prăznuirii
Adormirii Maicii
Domnului.

Preotul Pamfil Oțel - Parohia Răucești, stil vechi
Preotul Pamfil, fiul cunoscutului preot Oțel
Constantin este un rugător fierbinte și tainic al
bisericii
străvechi
care
luminează
mintea
credincioșilor cu Poruncile și Pravilele Domnului.
Enoriașii îl cunosc ca un exemplu de
demnitate, iubire, cinste și credință creștină.
Împreună cu slujbele și predicile sale, care sunt de o
mare expresivitate aduc în sufletele fiecăruia
cuvântul lui Dumnezeu.
De asemenea glasul lui pătrunde în inimile
credincioșilor atât de puternic, încât, fără sa vrei, te simți într-un fel de zbor
spiritual și de iubire creștină.
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Biserica Oglinzi-sat.
Preot paroh este Petru Dascălu.
Dascăl bisericesc, Ailenei
Gheorghe.
Hramul principal este la
Duminica Mare (Rusalii).

Biserica Oglinzi - Cărpiniș.
Preot paroh este Petru Dascălu.
Dascăl bisericesc, Ion Filip.
Hramul principal este în ziua
sărbătoririi Sfinților Trei Ierarhi.

Preot Petru Dascălu – Parohiile din
Oglinzi de pe stil vechi
Este considerat un părinte duhovnic
destoinic, apărător al credinței creștin
ortodoxe venite din vechime, sprijinind
totodată perpetuarea obiceiurilor și datinilor
strămoșești. Acest preot cu o ținută morală și
intelectuală deosebită, ostenitor desăvârșit în
slujba Domnului Nostru Iisus Hristos, cultivă
cu migală și răbdare în sufletele enoriașilor
adevăratele valori ale virtuții moral - creștine.
Sătenii îl îndrăgesc pentru faptul că este un
model de om și preot, cu un puternic spirit gospodăresc și pentru felul cum
se dăruiește prin fapte creștine celor pe care îi păstorește.
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Biserica din satul Sârbi.
A fost sfințită în anul 1995.
Este cea mai mică din comună (40 de
credincioși), dar te simți tot atât de
aproape de Dumnezeu ca și într-o
catedrală. Și aici curge o poveste
impresionantă despre chemare la
credință și dragoste de oameni.
Preot paroh este Dumitru
Seftian.
Dascăl, Stefan Mihăilescu.
Hramul principal al bisericii este la 1 ianuarie, prăznuirea Sfântului
Ierarh Vasile cel Mare.
Preotul Dumitru Seftian – Parohia Sârbi – Săvești
Pentru felul lui de a fi, pentru cinstea și corectitudinea sa, dar și
pentru omenia de care dă dovadă este împresurat de toți cu mult respect.
Acest preot nu numai că se roagă împreună cu credincioșii, ci și
lucrează împreună cu ei, atât la biserică cât și la unele lucrări gospodărești
ale creștinilor din satele păstorite. De asemenea, se află la sufletul și inima
tuturor enoriașilor săi prin harul, devotamentul, abnegația și simplitatea de
care dă dovadă, fiind totodată un prieten de nădejde al nostru pe drumurile
vremelnice ale acestei lumi cu sufletul lui mistuit de o râvnă sfântă care
caută să ducă la înfăptuire cele mai înalte idealuri de viață morală creștină.
X
X

X

Odată cu sfințirea bisericilor noastre, zestrea lor materială a sporit
mereu cu diferite atenanse strict necesare, precum: prăznicare,
aghiazmatare, clopotnițe-turn. Paralel a crescut mereu și numărul mare de
odoare, cărți și reviste. Totodată preoții, enoriașii satelor și autoritățile
administrației locale s-au preocupat ca toate bisericile să aibă centrale
termice, mobilier de tâmplărie, strane, lemne de foc, materiale pentru
reparații etc. Se poate spune deci că în prezent, viața religioasă din satele
noastre se desfășoară în condiții dintre cele mai bune, deoarece bisericile
sunt păstrate într-o stare foarte bună, permanent împodobite și frumoase ca
o adevărata ”mireasă” a lui Hristos.
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Troițele. Pe lângă biserică, românii noștri ortodocși din comună
aduc slavă lui Dumnezeu și prin troițe, care se asociază cu Sfânta Treime:
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fiecare sat are doua-trei troițe sau mai multe,
care sunt făcute de gospodari credincioși, cărora consătenii le-au ridicat
slave:
Slavă oamenilor de ieri,
Dar și de acum,
Care au ctitorit troița,
De lângă drum.

Cimitirele. Cimitirul este satul celălalt cum zic bătrânii, unde stau
îngropate planuri neîndeplinite, iluzii pierdute. Este un loc sfânt pentru
fiecare dintre noi, cu finalul destinului tuturor, fără excepție și fără
suspiciuni de corupție.
Citind înscrisurile de pe
crucile din iarba de aici, găsim
nume de umbre ale celor dragi
nouă care au lucrat cu sudoare
ogorul, iar la caz de primejdie
lăsau plugul în câmp, își luau
paloșul și plecau să-și apere
brazda și hotarul țării, au crescut
și educat urmași, au apărat
tradițiile neamului, s-au pregătit pentru viața veșnică până când i-a chemat
Domnul la El.
Pe unele monumente sau cruci funerare sunt inscripționate și
epitafuri care cuprind cuvinte de mare însemnătate venite în memoria celui
drag.
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Două exemple:
Dacă sufletul meu Doamne
Prea devreme Tu l-ai vrut,
Mângâie Tu Doamne Sfinte
Pe cei care m-au pierdut.
sau:
Ne-am bucurat împreună
Cât ai trăit.
Te vom plânge mereu
Cât vom viețui!
Cultul morților
În religia noastră, sufletul supravieţuieşte şi dincolo de pragul
mormântului. Pe această credinţă se întemeiază ceea ce numim Cultul
morţilor, adică grija pe care o au cei vii de a menţine, într-un fel oarecare,
legătura spirituală cu morţii lor dintr-o rudenie, de a-şi aduce aminte de ei
la diferite date, de a le cinsti pomenirea în diferite chipuri şi, mai ales, să le
uşureze situaţia din lumea de dincolo, prin diferite ceremonii, rituri,
rugăciuni către Dumnezeu pentru odihna lor netulburată şi pentru iertarea
păcatelor, prin jertfe şi fapte de milostenie sau prin alte acte, socotite ca
fiind de folos celor adormiţi.
Milostenia
Cheia milei este dragostea creștină sădită în firea omului însuși de
Creator. Cei milostivi vor avea parte de îngăduința lui Dumnezeu și vor fi
miluiți și în viața aceasta, dar și după, la vremea judecății, după zicerea
creștină: Dăruind vei dobândi.
Mulți consăteni de-ai noștri cu pasul scurt de la inimă la suflet, sunt
cunoscuți pentru ajutorul lor dat celor năpăstuiți (săraci, bolnavi, bătrâni,
orfani, fără adăpost). De asemenea s-au făcut și se fac multe donații pentru
biserici, școli, fapte de cultură și altele. Nu putem publica numele
binefăcătorilor cu spiritul de solidaritate umană din satele noastre, deoarece
s-ar pierde darul lor.
În final să ne îndemnăm unii pe alții pentru a fi alături de cei care au
nevoie de ajutorul nostru, cu diferite materiale, sume de bani, dar și cu o
vorbă bună, cu un zâmbet, fără a fi indiferenți, deoarece, după cum se știe,
indiferența ucide.
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ȘCOALA ȘI ORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

1. Generalități
Până la apariția școlilor (sec. al XIX-lea) în
peisajul satelor, puțina știință de carte necesară în
problemele gospodăriei era suplinită de câteva elemente
de cultură tradițională.
Adevărata știință de carte s-a născut în sălile de
mese ale mănăstirilor, dar mai ales de pe lângă unele
biserici, ca școli catihetice, la care predau mai ales dascălii
bisericești, de unde numele de dascăl, s-a extins până azi
și pentru toate cadrele didactice. Copiii mai dezghețați erau luați la
mănăstiri încă de prin secolul al XVI-lea unde, învățând, au avut prilejul să
ajungă călugări, preoți, uricari, dieci, etc. După considerațiile istoricilor,
precum și ale Patriarhului B.O.R., Prea Fericitul Părinte Daniel arată că
mitropolitul Moldovei, Varlaam, care a păstorit între anii 1632-1653, s-a
născut la Borcilești, sat dispărut, aflat cândva pe raza comunei noastre (vezi
capitolul Biserica și religia).
Dacă până la începutul secolului al XIX-lea se considera că nu se
poate trăi fără biserică, în deceniile următoare se afirma tot mai puternic că
lumea modernă și contemporană nu poate trăi fără școală și dascălii ei. De
aceea, Legea Instrucțiunilor Publice aprobată în anul 1864 de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, sub lozinca: O comună, un învățător, o hartă și un
steag a fost binevenită. Legea a stabilit învățământul primar de patru clase,
obligatoriu și gratuit, înființarea de gimnazii în principalele orașe, iar între
timp apăruseră și universitățile de la Iași (1860) și București (1864).
2. Școala Răucești
La Răucești, datorită marelui patriot și om
politic al vremii, Mihail Kogălniceanu (foto), care
ajutând bănește la terminarea ctitoriei bisericii satului,
a clădit în apropiere și un local de școală. Cursurile
școlare s-au deschis oficial la 11 ianuarie 1865, cu 49
de elevi din Răucești, dar și din satele din jur. Primul
învățător a fost Dumitru Moțoc.
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Statulu de prezență, iuliu 1871
Nr. Numele
1. Dimitrie Moțiocu
2. George Bejanu

Comuna
Reuceșcii
Reuceșcii

Salarulu după bugetu
222 lei și 22 bani
111 lei și 11 bani

În continuare, au funcționat următorii învățători: Ion Verdeanu,
Simion Scutărescu, Vasile Goian - întemeietorul Băncii Populare Răucești
și Mihai Varvara, fiu al satului, căzut în bătălia de la Turtucaia (1916).
După primul război mondial, un învățător de seamă a fost C. Luchian care a
ajuns revizor școlar al județului Neamț.
Datorită faptului că numărul elevilor din aceste sate era destul de
mare, începând cu anul școlar 1933- 1934, şcoala din Răuceşti se divide în
două localuri din cele două sate: Răuceşti de Jos şi Răuceşti de Sus (în
prezent Şcoala Nr. 2 Răuceşti, respectiv Şcoala Nr. 1 Răuceşti).
3. Școala din satul Răucești de Sus ( nr.1)
Şcoala Nr. 1 cu trei posturi a fost încadrată cu
următorii dascăli: Gheorghe Cosma (Jorj Cozmescu)
ca director, iar Elisabeta Cozmescu, preotul Grigore
Răsmeriță, Maria și Mihai Nanu ca învățători, care
funcționau în săli de clasă necorespunzătoare pentru
învăţământ.
În anul 1933-1934 au fost înscrişi la începutul
anului 160 elevi şi au frecventat regulat 89, au
Director,
promovat 73 şi au rămas repetenţi 16 din cauza
Jorj Cozmescu
notelor rele, iar 70 din cauza absențelor de la ore.
1940
După câţiva ani, fostul director al şcolii,
Gheorghe (Jorj) Cozmescu (foto) a cumpărat din bani proprii şi a amenajat
pentru şcoală o casă din sat. În acest loc şcoala a funcţionat cu două săli de
clasă şi atelier până în anul 1944, când localul a fost
distrus din cauza războiului, motiv pentru care în anul
1946 s-a construit un local de școală propriu cu
cancelarie, cu sprijinul Oficiului de Reconstrucţie al
Moldovei.
La începutul anului școlar 1963-1964, datorită
numărului mare de elevi şcoala a devenit neîncăpătoare
prin venirea elevilor de la clasele V-VII din satele
Înv. Mihai Nanea
1940
Săvești și Ungheni, ceea ce a determinat ca din
contribuţia bănească a locuitorilor să se dea în folosință
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un nou local cu patru săli de clasă, un laborator şi două cancelarii. Astfel, în
anul școlar 1964-1965, unitatea avea 8 săli de clasă, cu un efectiv de 257
elevi, lucrându-se în două schimburi. De aceea, în vara anului 1973, din
fondul centralizat al statului s-au construit încă două săli de clasă, care s-au
anexat localului existent.
Școala era dotată cu un bogat material didactic necesar practicii

Școala Răucești Nr.1

productive a elevilor ce se desfăşura în atelierul de lemnărie şi croitorie.
În anul şcolar 1974-1975, şcoala lucra cu un număr de 11 clase cu
347 elevi și un număr de 16 cadre didactice, în majoritate calificate. Tot din
acest an școlar a apărut și prima treaptă de liceu, cu profil real-umanist.
După moartea (1991) a îndrăgitului dascăl Enea Ion, colegii în
frunte cu prof. Ion Ioniță i-au ridicat un bust în fața școlii.
Din anul școlar 2014-2015 Școala Gimnazială funcționează și cu
Structura 2, Școala Gimnazială Nr.2 Răucești Mihail Kogălniceanu (foto).
În ultimele decenii au fost și sunt încadrate următoarele cadre
didactice: Maria și Ion Enea, Elisabeta și Niculae Stamate, Traian Anton,
Viorica Cosău, Constantin Andrei, Lidia și Mihai Bănărăscu, Lina și Titișor
Săvescu, Anica și Gheorghe Maftei, Maria Anușca, Mihaela și Valică
Obreja, Elena Obreja, Iliana Tărăboanță, Doina Trofin, Domnica
Vrânceanu, Marcela Grigore, Maria Luca, Elena Zavaliche, Maria Nicuță,
Rodica Ungureanu, Ursu Eugenia, Barbu-Măriuța Cristina, Balaban
Vasilica, Balan Irina, Rafael Tănase, Radu Cristina, Anisia Măriuța, Filip
Gheorghe, Luca Elena,
Aruxandei Paul, Surugiu Niculina, Smău
Gheorghe, Gavriloaia Mihai, Dumitreasa Adriana, Carp Anișoara, Rusu
Cătălin, Grămadă Georgiana, Bostoacă Marius.
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Din anul 1950 și până în prezent şcoala
următorii directori:

a fost condusă de

Înv. Enea Ion 1944-1958
Înv. Stamate Neculai 1958-1961
Prof. Ionescu Constantin 1963-1965
Înv. Enea Ioan 1966-1974
Prof. Obreja Vasile 1974-1978
Prof. Apostoae Ilie 1978-1980
Prof. Bănărescu Lidia 1980 – 1990
Prof. Prof. Anton Traian 1990-1992
Prof. Anuşca Maria 1992-1996
Prof. Bănărescu Lidia 1996-2012
Prof. Anton T. Traian 2012 - prezent

4. Școala și gradinița din satul Răucești de Jos (nr. 2)

Grădinița Nr. 2 Răucești

Școala Nr. 2 Răucești

După ce se desparte de Școala nr.1 Răucești, din anul școlar 19331934, instituția rămâne cu local propriu, cu 140 de elevi și 2 învățători:
Dumitru Avarvarei și Maria Avarvarei. În continuare, până la război, au
mai fost învățătorii Ion și Elisabeta Secară și Dumitru Oprea.
Școala construită în anul 1944, devenind neîncăpătoare din cauza
numărului mare de elevi, în 1968 se dă în folosință un alt local, care după
șapte ani se va etaja.
Mai consemnăm că prin contribuția comitetului de părinți, în anul
1995 a început procesul de modernizare a bazei didactico-materiale a școlii,
iar în anul 2003 apare primul număr al revistei școlare ”Orizont”.
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De asemenea, un eveniment important în istoria școlii a fost
ceremonia de dezvelire a bustului marelui om politic Mihail Kogălniceanu
și înaintarea documentației către Inspectorat pentru ca școala să-i poarte
numele.
După 1944 au funcționat și funcționează următoarele cadre didactice
Teodorina și Dumitru Ghiba, Elena și Ionel Obreja, Nicolaie Vrînceanu,
Constantin Vlad, Fica Trofin, Mica și Gheorghe Ioniță, Ilie Obreja, Maria
Iacob, Elena Varvara, Elena Cosău, Loredana Croitoriu, Ciorsac Elena,
Camelia Zaharia, Victoria Gologan și alții.
După 1950 directorii școlii au fost:

Avarvarei Dumitru
Ionita Ioan
Ghiba Dumitru
Obreja Ioan 1970 -1980
Craciun Ioan 1980 -1990
Obreja Ilie 1990 - 2007
Taraboanta Vasile - profesor coordonator - 2007-2016
Ioniță Gheorghe - profesor coordonator – 2018-2019
Zaharia Maria – profesor înv. primar – profesor coordonator în
prezent
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5. Școlile din satul Oglinzi

Școala Nr. 1 Oglinzi

La începutul anului 1860 s-a constatat că în satul Oglinzi se aflau
doi știutori de carte: preotul și dascălul bisericii. De aceea, la inițiativa
preotului de atunci, Andrei, ia ființă în anul 1860 o formă de învățământ
primar, într-o clădire a Mănăstirii Neamț din sat, cu unii copii dornici
pentru știință de carte. Învățători le-au fost preotul paroh și dascălul
bisericii de atunci, precum și preotul Bejan care venea de la Tg. Neamț
câteva zile pe săptămână. În anul 1863 s-a construit primul local de școală
propriu cu ajutorul Primăriei Comunei Răucești.
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După aplicarea Legii Instrucțiunilor Publice (1865) s-a remarcat
învățătorul, absolvent de seminar teologic, Gheorghe Bejan, care ajutat de
primarul comunei a renovat clădirea pentru școală și a dotat-o cu diferite
materiale didactice. Între anii 1886-1900, au funcționat învățătorii Ion
Teodorescu și Dumitru Cosma.
În anul 1913 lucrau ca învățători Vasile Tescaru și Grigore Sturzu,
urmați de Ion Pascal și Ion Ioniță, iar din anul 1917 a venit ca învățător și
director, Toader Popovici. Acesta, în anul 1918, a trimis la Inspectorat
următoarea situație de sfârșit de an școlar 1917-1918: (vezi tabelul următor)

CLASA
I
II
III
IV
V

ÎNSCRIȘI
88
6
34
23
15

PROMOVAȚI
20
6
15
23
7

REPETENȚI
68
19
8

Elevi de la Școala Oglinzi în vara anului 1929
(În plan depărtat învățătorul Agăpescu Nicolae)
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De la 1 septembrie 1922 a funcționat preotul I. Pascal și Ilie
Mihăilescu. Ultimul venise pe cale disciplinară, fiind periculos pentru
ordinea publică (făcea politică socialistă).
Începând cu anul școlar 1932-1933 s-au repartizat ca învățători soții
Natalia și Ștefan Grecu. În timpul lor s-a construit un nou local de școală
care a fost deteriorat în timpul războiului și renovat până în anul 1947.

Între anii 1960-1962 s-a mai construit pentru cei 585 de elevi de la
clasele I-VIII și 182 preșcolari existenți, un nou local de școală cu 8 săli de
clasă și cancelarie. Școala era încadrată atunci cu 9 învățători titulari, 16
profesori din care 2 suplinitori și 3 educatoare titulare.
În anul 1965 se construiește altă clădire cu două săli de clasă, sală
de festivități și cancelarie.
La începutul anului școlar 2018-2019, școala are 20 de săli de clasă,
sală de festivități, laboratoare, bibliotecă, secretariat.
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Școala Nr. 2 Oglinzi

În anul 1982 s-a dat în folosință Școala nr.2 Oglinzi (Rugina) cu trei
săli de clasă și cancelarie, învățători fiind domnul Stamate Nicolaie și
doamna Domnica Vrânceanu, după care a venit domnul învățător Tarhon
Iulian și Nuțuca Grigoraș.
 Dascălii școlii Oglinzi de la începuturi până în prezent
Pr. Bejan, Iancu Teodorescu, Nicolae Cosma, C. Tescariu, T. Popovici, GR.
Sturzu, I. Pascal, IL. Mihăilescu, Vasile Gârleanu, Maria Neamțu, N.
Agăpescu, Ghe. Sava, Ecaterina și Vasile Ioniță, Ruxanda Onofrei, Natalia
și Stefan Grecu, Aurora Apostoae (Grecu), Eugenia Sava (Arseni), Maria
Simionescu, Veronica Crăciun, Marin Cuibar, Ștefan Vasiliu, Maria și
Vasile Tănasă, Ion Enea, Nicolae Stamate, Eugenia Olaru, Maria M. Roșu,
Ilie Popescu, Dumitru Chelaru,Tatiana și Petrică Sava, Elena Tanasă, Elena
Ilieș (Bran), Ionică Dănilă, Elvira Airinei, Elena Ilea, Carolina și Ștefan
Mingiuc, Maricica Diaconu (Sachelarie), Jenița Stan, Elena si Costel Cucu,
Mihai Pavel, Mitică Luca, Cezar Mâță, Costel Pavel, Geta Craiu (Ilisei),
Gigi Bejan, Nicușor Tesu, Costantin Croitoru, Gică Damian, Gică
Munteanu, Ghită Maftei, Elena Ghiba, Gută Sumanaru, Măriaoara Vocurek,
Elena Ungureanu, Nuțuca Grigoras, Lenuta și Gică Apostoaie, Trandafira
Pruteanu (Tărniceru), Niculina Postolache, Lenuța Cristescu (Dohotaru),
Lenuța Răcheru, Maricica Obreja, Ionică Savin, Marinica Humă
(Gorbănescu), Măriuța Dascălu (Goian), Ghe. Munteanu, Marian Elena,
Apostoae Ilie, Craiu Ioan, Anca Apostoae, Teodora Apostoae, Aurica
Tănasă (Baciu), Veronica Tanasă (Zaharia), Elena și Ion Humă, Lidia
Richter, Doinița Mariana Apostoae, Teodora și Aurel Ionescu, Viorica și
Mihai Apostoae, Veronica Sârghi (Iacoboaia), Tincuța Mihalache, Pr.
Nicolae Gheorghiu, Natalia Andreica, Domnica Vrânceanu, Viorica Cosău,
Adina Timofte, Gheorghiță Craiu, Mircea Baciu, Tărăboanță Maricica,
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Iftime Lenuța, Cocuț Valerica, Elena și Sandu Marian, Emilia Sava
(Istrate), Anișoara Diaconescu (Sava), Craiu Mariana, Iulica Domnica
Vrânceanu, Ichim Nicoleta, Craiu Laura Olimpia, Pr.Stănică Adrian,
Bârgăoanu Ionela, Măriuța Cristescu (Dănică).
Directorii școlii după anul 1960 au fost:
Tănase Vasile (1960-1961)
Enea Ion
Chelaru Dumitru
Stamate Nicolaie
Popescu Ilie
Tănase Vasile (1969-1973)
Mircea Baciu – 1973
Sava Petrică (1973-1978)
Apostoae Ilie (1978-2004)
Apostoae Doinița (2004-2014)
Apostoae Laviniu (2014 - prezent)

6. Școala Săvești.
La Săvești ia ființă prima școală primară abia în anul 1908 și a avut
ca învățător pe preotul Victor Ionescu. Cursurile s-au deschis la 15
septembrie, cu un număr de 52 de elevi în locuința dascălului bisericesc
Pavel Gafițanu.
La 15 septembrie 1926 a venit primul învățător absolvent de școală
normală, Gheorghe Bărăscu, care împreună cu preotul satului au luat
inițiativa construirii primului local de școală, dat în folosință în anul 1933.
Treptat, crescând numărul elevilor, în această perioadă s-au perindat
și alți învățători ca: Ion Agafiței, soții Aneta și Costică Scutaru, soții Elena
și Costică Gliga. În toamna anului 1944 se reiau cursurile, oprite din cauza
războiului cu următoarea încadrare: C. Gliga, ca director, Maria Roșu,
Elena Gliga și Gheorghe Bărăscu ca învățători.

Școala veche, reconstituire
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În anul 1966 școala veche a ars din temelii, fapt pentru care s-a
construit alta cu 6 săli de clasă, două cancelarii și sala de bibliotecă.
În anul 1975, numărul elevilor și preșcolarilor ajunsese la aproape
300. Cei mai mulți erau la clasele V-VIII, prin venirea celor din satele
Șoimărești, Ungheni și
Prundu
Moldovei.
Cu
timpul,
numărul lor a scăzut
treptat, ceea ce a dus la
desființarea școlii în
anul
2006
și
a
grădiniței, după 8 ani.
Astfel, preșcolarii și
elevii, câți au mai
Școala nouă - Săvești
rămas,
merg
cu
autobuzul la Școala Nr.
1 Răucești.
Școala Săvești a avut un număr însemnat de cadre didactice dintre
care amintim: Elena și Costică Gliga, Paraschiva și Ilie Popescu, Elena și
Gheorghe Agafiței, Anișoara și Gheorghe Maftei, Emilia Constantin,
Gherghina Miron, Valeria Ștefanovici, Elena Constantin, Octavian Carp,
Costică Andrei, Elena Preda, Elena Zavaliche, Lăcrămioara Nicuță,
Gheorghe Smău și alții.

Clasa a VIII-a 1974
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Directorii Școlii Săvești:

Pr. Inv. Victor Ionescu (1908-1928)
Înv. Gheorghe Bărăscu (1928-1944)
Înv. Costache Gliga (1944-1966)
Înv. Ilie Popescu (1966-1974)
Prof. Gheorghe Agafiței (1974-1979)
Prof. Elena Agafiței (1979-1989)
Prof. Gheorghe Agafiţei (1989-2000)
Prof. Andrei Constantin (2000-2003)
Prof. Miron Gherghina (2003-2006)

7. Școlile Ungheni și Sârbi. Din Monografia comunei Drăgușeni,
scrisă de profesorul Gavril Luca, reiese că în anul 1921 erau școli atât în
satul Ungheni cât și în satul Sârbi, din moment ce au fost împroprietărite
fiecare cu câte două hectare. În anul 1925, școala din Sârbi s-a desființat,
elevii fiind luați de școala Ungheni. În continuare, știrile sunt puțin
cunoscute până în anul 1938, când școlile sunt din nou separate conform
următoarei situații școlare de la început de an școlar 1938 – 1939.
CLASA
ȘCOALA
(1941)
Sârbi
Ungheni

I
B
6
3

II
F
6
7

B
6
3

III
F
5
2

B
3
3

IV
F
5
7

B
4
8

F
3
5

Dintre cadrele didactice cunoscute amintim: la Ungheni în anul
1941 era învățător Gavril Popescu. În anul 1947, satul Sârbi avea ca
învățător pe Mircea Macovei, iar școala Ungheni pe Ilie Popescu.
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Școala veche 1970

Școala nouă

După anul 1948, școlile s-au unit cu numele de Școala primară
Sârbi-Ungheni, până în anul 1968. Școala a avut și cursuri gimnaziale între
anii 1964-1974.
Printre cadrele didactice care au profesat după 1948 amintim: Nică
Ioniță, Mihai Nistor, Dumitru Ghiba, Nicolaie Jăhăleanu, Anișoara Rotaru
(Obreja), Gheorghe Agafiței, soții Anișoara și Gheorghe Maftei, Gheorghe
Dumitroaia, Gheorghe Vasiliu, Gheorghe Ioniță, Coca Jipa, Maria Iacob,
Elena Varvara, Gheorghe Munteanu, Elena Preda, Doina Vornicu și alții.
Directorii cunoscuți ai școlilor Ungheni și Sârbi au fost:

Popescu Gavril
Macovei Mircea
Popescu Ilie
Ioniță Ioan
Ghiba Dumitru
Nistor Mihai
Jăhăleanu Ion
Rotaru Anișoara
Agafiței Gheorghe
Găină C.
Munteanu Gheorghe
Vornicu Doina

*
*
*
De la înființarea primelor școli, pe parcurs, apar și primele
regulamente de ordine și disciplină pentru școlile primare care au stabilit
obligațiile și drepturile elevilor precum și ale cadrelor didactice, normele de
conduită în școală și în afara ei, sistemul de pedepse și de recompense.
La începutul secolului al XX-lea, treptat se pune un accent deosebit
pe educația patriotică în școli. În acest sens, pe lângă activitatea de la ore,
un rol important îl au serbările școlare prilejuite de principalele evenimente
din istoria țării sau de la sfârșit de an școlar.
Învățătorii și învățătoarele, absolvenți ai școlilor normale de atunci,
aveau o temeinică pregătire profesională, erau buni gospodari și gospodine,
știind să lucreze pământul, să îngrijească animalele, să altoiască pomii,
ocupându-se de creșterea albinelor și de multe alte lucruri, pe când tinerele
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dăscălițe știau să gătească, să coase, să împletească, să chivernisească
odăile, să umple cămara cu felurite conserve pentru iarnă și alte preparate,
constituind pentru săteni exemple demne de urmat.
Pe lângă preocupările gospodărești învățătorii satelor noastre de altă
dată știau să cânte la unul sau mai multe instrumente muzicale, implicânduse în viața culturală a așezării, organizând serbări și alte manifestări de
acest gen, dar cel mai însemnat lucru era entuziasmul și dragostea cu care
se dăruiau muncii de instruire și educare a copiilor de țărani în special și a
satului românesc, în general.
Școala românească interbelică poartă și amprenta epocii
caracterizată prin redeșteptarea, unitatea și construcția națională. Așa se
explică schimbarea repetată a legislației școlare care să asigure satisfacerea
cerințelor vremii. Printre altele, în Legea învățământului primar din anul
1924, s-a prevăzut prelungirea școlarizării cu un învățământ supraprimar de
trei clase la cele existente – clasele V-VII așa zise complementare, cu
orientare spre pregătire practică.
Au urmat anii cu grele încercări ale războiului, când, în anul 1944
populația satelor noastre s-a refugiat, învățătorii au fost mobilizați pentru
pregătire militară, iar doamnele învățătoare au fost transferate, în mare
parte, în sudul țării, iar școlile au rămas fără cadre didactice.
Reluarea procesului de învățământ din toamna anului 1944 s-a făcut
cu mari greutăți din cauza avariilor produse de război la unele școli, cât și a
lipsei personalului didactic calificat. În această perioadă, din cauza sărăciei,
și frecvența elevilor era foarte slabă, mai ales în familiile numeroase. Nu
erau rare ocaziile, când la școlile unde se învăța în două schimburi, să nu se
aștepte frații și surorile care învățau dimineața de către cei ce învățau dupăamiază, să le ia hăinuțele și opincuțele, să poată fugi spre școală, exact ca la
o ștafetă din atletism.
Reforma învățământului din 1948 a modificat atât structura cât și
conținutul învățământului din țara noastră, copiind sistemul bolșevic din
răsărit. Atunci a fost introdusă limba rusă (ruschi iazâc) ca obiect de studiu
începând cu clasa a IV-a, s-a eliminat religia ca obiect de învățământ, s-au
înlocuit icoanele de pe pereți cu stemele P.C.R., lecțiile au fost politizate
urmărindu-se inocularea concepțiilor ideologiilor comuniste, așa zise ateist
- științifice despre lume și viață, iar cadrele didactice erau aglomerate cu
diferite atribuții care nu aveau nici o legătură cu procesul de învățământ etc.
În timpul cultului personalității familiei Ceaușescu, politizarea
învățământului a devenit atât de agresivă, încât și planurile de muncă din
școli trebuiau să aibă scris în introducere, obligatoriu, un pasaj despre ei,
sau o pagină, ca de exemplu: Cadrele didactice în colaborare cu
organizațiile de partid, U.T.C. și de pionieri, vor urmări să dezvolte la elevi
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dragostea față de cuceririle revoluționare ale poporului, față de patria
socialistă, față de partid, de conducătorii iubiți, tovarășul Nicolaie
Ceaușescu și academician doctor inginer de renume mondial, prim vice
prim ministru Elena Ceaușescu. În acest scop se vor organiza cu elevii
întâlniri cu activiști de partid, comuniști ilegaliști, fruntași în producție,
etc. Tot în această perioadă apar pe pereții claselor tablouri cu figura lui
Nicolaie Ceaușescu, la început într-o ureche și apoi spre sfârșitul domniei
sale cu ambele, la vedere.
Din anul școlar 1951-1952, cursurile s-au divizat în pătrare, tot după
model sovietic, iar aprecierea cunoștințelor elevilor se făcea cu note de la 15, promovarea fiind asigurată de obținerea notei 3. Se revine la sistemul
vechi de notare abia în anul 1957-1958.
După anul 1960, apar și unele aspecte pozitive ale dezvoltării
învățământului prin crearea de grădinițe și gimnazii în toate satele. La
Școala Nr. 1 Răucești au fost și clasele I-X, iar la Oglinzi, în anul școlar
2018 - 2019 funcționează Liceul Tehnologic.
Organizaţii ale copiilor şi ale tineretului
Primele organizaţii ale copiilor şi tineretului din țara noastră se
chemau Micii dorobanţi (1913), urmate apoi de Patrule de cercetaşi
(1915). Ambele organizaţii erau apolitice, cu membri voluntari şi promovau
în special activităţi de educaţie fizică şi de cimentare a caracterelor sub
aspect social, moral și patriotic.
În anul 1937, la iniţiativa regelui Carol al II-lea, a luat fiinţă o
mişcare a tineretului cu numele de Strejăria şi cuprindea obligatoriu toţi
copiii şi tineretul între 11 – 18 ani, cu deviza: ”Credinţă şi muncă, pentru
ţară şi rege!”, promovând educaţia fizică, dar şi cea religioasă și civică.
În fiecare luni, la ora opt dimineaţa, era un ceremonial special care
începea cu un raport, urmat de ridicarea drapelului ţării pe catarg, cântarea
rugăciunii Tatăl Nostru și intonarea imnului regal, din care am ales două
strofe:
Trăiască Regele
În pace şi onor
De ţară iubitor
Şi-apărător de ţară.

Fie Domn glorios
Fie peste noi,
Fie-n veci norocos
În război, război(...)
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Detașament de pionieri – 1980
Răucești

Străjerii țării –
1940
Săvești

Șoimii patriei – 1980
Oglinzi

Se poate spune, deci, că Strejăria a fost o adevărată şcoală de
educaţie care a format generaţii folositoare pentru ţară.
După anul 1948, odată cu reforma învăţământului, au luat fiinţă pe
lângă altele și organizaţii pentru copii precum Șoimii Patriei (copii cu
vârste între 4-7 ani) și de pionieri, elevi cu vârste între 8-14 ani, care luate
în ansamblu, aveau destule laturi negative, deoarece erau conduse de
P.C.R., de unde trebuia să primească educaţie ateist-ştiinţifică, să laude
exagerat realizările obţinute de partid şi stat, să copleşească în aprecieri
cuplul Ceauşescu şi Partidul Comunist.
Pe de altă parte, se poate vorbi şi de activităţi benefice cum ar fi cele
de educaţie artistică, fizică, civică, patriotică etc. Astfel, în cadrul
Festivalului Naţional Cântarea României au activat formaţii corale, echipe
de dansuri, teatru, brigăzi artistice, grupuri vocale și altele, iar în spaţiul
acţiunii sportive Daciada, erau echipe de handbal, fotbal și gimnastică. De
asemenea, în fiecare an, se organizau diferite concursuri antrenante şi
educative ca: Echipaje nemţene, Sanitarii pricepuţi, Micii pompieri. La
concursurile organizate de diferite foruri, echipele şcolii noastre depăşeau,
de multe ori, faza intercomunală, ajungând până la faza judeţeană și
interjudețeană.
Erau şi alte activităţi lăudabile ca drumeţiile, excursiile, taberele
şcolare și expediții pionierești Cutezătorii, care nu aveau nimic în comun cu
educaţia comunistă, fiindcă ofereau copiilor posibilitatea ca, prin deplasare
cu mişcare şi voie bună, să observe şi să înregistreze frumuseţile țării,
realizările omului, să dezvolte sentimentul patriotic ş.a. Pe lângă toate
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acestea se dezvoltau voinţa, curajul, îndemânarea şi capacitatea de a lua
hotărâri rapide în împrejurări diferite.
În perioada postcomunistă s-a plecat de la concepția că oricât de
importantă ar fi educația primită din aria curriculară, prin procesul de
învățământ, ea nu epuizează influențele formative ale școlarilor din timpul
liber. De aceea școlile noastre și-au planificat diferite activități care să
cultive interesul pentru acțiuni socio-culturale, fructificarea talentelor
personale, oferirea ocaziilor pentru reușita școlară etc.
Meritorie este înființarea de reviste școlare: la Școala Nr. 1 Răucești
- Mugurașii, Muguri de floare, la Oglinzi - Oglinda Oglinzilor și Magia
științelor, la Săvești - Vești despre Săvești, la Răucești Nr.2 - Orizont,
Physis în cadrul acestor activități s-au remarcat iluștri jurnaliști, precum:
înv. Domnica Vrânceanu, înv. Elena Zavaliche, înv. Mariana Craiu, prof.
Maftei Gheorghe, prof. Gigel Bârliba, prof. Ilie Obreja, prof. Gherghina
Miron alături de mulți elevi.
Viața artistică a elevilor a fost valorificată, odată cu diversele
activități extrașcolare realizate de dl. Gheorghe Smău, profesor de muzică
al comunei noastre, care a înființat Corul de Copii Cromatic, alcătuit din
elevii școlilor Răucești și Oglinzi, Grupul Instrumental Cromatic (fluierași)
la Școala Răucești, precum și Fanfara elevilor din Răucești.
Cu aceste formații, domnul profesor a participat la diverse activități
culturale la nivel local, județean, interjudețean, național și internațional
precum și la concursuri școlare și festivaluri de profil, obținând numeroase
premii.
Menționăm câteva rezultate:
- Locul I - Festivalul Național de Tradiții Interculturale și
Cultural Sportive IARNA BUZOIANĂ la secțiunea interpretare
colinde, Buzău, 08 decembrie 2013;
- Premiul I - Festivalul Național PROVOCAREA TALENTELOR,
secțiunea muzică instrumentală clasică, Bacău, 22 martie 2014.
- Premiul I - Festivalul Concurs Național ”Olimpiada copiilor”secțiunea muzică instrumentală, Adjud, 11 iunie 2014;
- Premiul II - Festivalul Internațional HERMANNSTADTFEST,
secțiunea muzică clasică, ediția a II-a, 27 - 29 iunie 2014, Sibiu;
- Premiul I - Concursul Național Coral - Gimnaziu – Etapa
Județeană, Piatra Neamț, 15 februarie 2014 (olimpiadă);
- Premiul III - Concursul Național Coral - Gimnaziu – Faza
Zonală, Iași, 15 martie 2014 (olimpiadă);
131

-

Premiul Special pentru costume și atitudine scenică Concursul Național Coral - Gimnaziu – Faza Zonală, Iași, 15
martie 2014 (olimpiadă);

C
orul de copii CROMATIC Răucești

Grupul instrumental CROMATIC – Răucești

Fanfara elevilor - Răucești
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În zilele noastre ne bucurăm de rezultatele școlare deosebite
obținute deelevii noștri la olimpiadele școlare județene și chiar naționale.
Astfel în ultimii 15 ani, elevii din comuna Răucești au obținut 15
premii I la faza județeană, 13 premii II, 14 premii III, și multe mențiuni,
la olimpiada de educației tehnologică, clasa a VII-a și au reprezentat cu
cinste și onoare județul Neamț la faza națională a acestei competiții de elită
a școlii românești, unde au obținut 7 mențiuni.
Rezultate deosebite la nivel național au obținut elevii:
Bogus Vasile (Oglinzi) – Oradea – 2003, Humă Gabriel (Răucești) – Bacău
– 2004, Măriuța Daniel (Răucești) – Slobozia – 2005, Filip Andreea
(Oglinzi) - Reșița – 2006, Filip Maria (Oglinzi) – Miercurea Ciuc, - 2007,
Ticu Maria (Oglinzi) – Focșani - 2008, Bogos Luisa (Oglinzi) – Călărași2009, Filip Andrei (Oglinzi) – Satu Mare - 2010, Ignat Ana Maria
(Răucești) – Slobozia – 2012, Anton Mihaela Codrina (Oglinzi) – Călărași
– 2013, Amihăilesei Gabriel Mihai (Săvești) – Satu Mare – 2014, Iftode
Ana Lorena (Oglinzi) – Reșita – 2015, Huma Vasile Dragoș (Răucești) –
Iași, 2016, Răcheriu Maria Denisa (Oglinzi) – Arad – 2017.
Din activitatea revistelor școlare.
Satul Oglinzi – sat de legendă
Ce drag mi-i satul nostru,
Cu oameni ca-n povești,
Izvor de dulci miresme,
Și datini strămoșești.
Drag îmi este satul în care m-am născut, satul copilăriei mele de
care mă leagă nenumărate amintiri. Ca loc de legendă, satul Oglinzi este
singura localitate cu acest nume din ţară.
Ne mândrim cu şcoala și dascălii săi, care au educat cu dragoste şi
pasiune, numeroase generaţii de elevi, deveniți apoi oameni de seamă și
gospodari de nădejde, care împreună cu preoții bisericilor noastre au ținut
uniți de-a lungul timpului pe toți cetățenii acestui sat. Așa ne-am păstrat
tradițiile, dar și obiceiurile străbune, și ne-am cinstit eroii.
Meşterii populari ne arată cu mare drag îndeletnicirile lor, fiind
bucuroşi că le trecem pragul.
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Ascultăm poveştile bătrânilor spuse la gura sobei în serile de iarnă
şi să valorificăm tot ce găsim în lăzile de zestre ale neamului nostru.
Îmbrăcăm cu mare drag costumele noastre populare la orice sărbătoare.
Membrii Clubului Green
IMPACT au stat de vorbă cu bătrânii
satului, la care au găsit numeroase
mărturii despre faptele de vitejie ale
bunicilor şi străbunicilor lor, au
cules vorbe înţelepte, proverbe,
descântece, bocete, obiceiuri de
botez,
nuntă,
înmormântare,
strigături de joc sau
datini şi
obiceiuri de iarnă.
Micii culegători de folclor au
aflat la şcoală că obiceiurile strămoşeşti, datinile, poveştile spuse, cântate
sau ţesute în scoarţe, pe pânză, poezia îngânată la ceas de linişte şi
împăcare, strigături de joc, orațiile de nuntă sau botez, toate sunt însemnate
în cartea nescrisă a satului nostru.
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Satul meu cu mândru nume
Satul meu cu mândru nume,
Nu-i altu-ntreaga lume,
Că oricât ai să colinzi,
Nu-i sat cum îi Oglinzi.
Cât ai căta nu găseşti,
În comuna Răuceşti.
Cum cobori din Târg la vale,
Întâlneşti Oglinzii-n cale.
Sat de oameni gospodari,
Falnici ca nişte stejari,
Stau de veacuri locului,
Sub Cetatea Neamţului.
Mă mândresc cu satul meu,
Şi-am să-l cânt cu drag mereu,
Şi-am să spun la lumea-ntreagă,
Că-s o fată oglinzeancă.
Și ca mine alta nu-i,
Tot ţinutul Neamţului.
Gabriela Ujică
Cercul de folclor şi tradiţii „Comoara satului” - Oglinzi
Prof. Ana Filip
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Iubesc școala
În clasa I când am intrat,
Multe lucruri m-au mirat.
Cărți mai multe, teme-acasă,
Nu știam ce o să iasă.
Eram tare curioasă.
Timpul repede-a trecut,
Pe toate le-am priceput,
Știu să scriu, știu să citesc,
Repede eu socotesc,
Acasă nu mă plictisesc,
Eu elastic împletesc.
Doamna noastră învățătoare,
Este foarte răbdătoare,
Învățând pe fiecare.
Cu ai mei colegi de clasă,
Școala-mi pare mai frumoasă.
Luca Maria
Școala Gimnazială Nr. 1 Răucești
Înv. Domnica Vrânceanu
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Nicăieri nu-i ca acasă
Casă dulce casă,
Tare ești frumoasă!
Tu ești pe pământ
Tot ce avem mai scump!
Casă noastră este locul
Unde eu trăiesc și cresc,
Când în sobă arde focul
Casă dragă, te iubesc!
Am familie frumoasă,
Eu cu drag mă-ntorc acasă,
Și noi toți ne străduim
Casa bine s-o îngrijim.
Noi de mici am învățat,
De la mama am aflat,
Cât e lumea de aleasă
Nicăieri nu-i ca acasă!
Casa este locul meu,
Casa e și locul tău,
Casa e unde trăiești,
Este satul Răucești.
Și acasă este mama.
Mă iubește îmi dau seama!
Cu tata mă crește și mă învață,
Tot ce e frumos în viață.
Ce e bine și ce-i rău,
Cine este Dumnezeu.
Și să nu uit niciodată
Nicăieri nu-i ca acasă!
Marian Nicuță și Denis Dumitroae
Clasa a V-a
Școala Gimnazială Nr. 1 Răucești
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Anexe. Mărturii ale Școlii Răucești de altădată
Varianta 1. Martorul vremii, învățătorul Gheorghe Bărăscu, din
Săvești, elev la școala Răucești, povestea despre o
serbare de sfârșit de an școlar – 1912-1913: Serbarea
era pe o toloacă din fața școlii, unde se încropise o
scenă. La început, învățătorul meu Vasile Goian, nea împărțit premiile, după care s-au cântat de către
copii mai multe cântece naționale, apoi s-au ținut
cuvântări de către preot și învățătorul nostru. Noi,
copiii, am mai prezentat mai multe jocuri populare
în fața părinților, cărora le-am produs o mare bucurie. La urmă s-a dat
muzica la fetele și flăcăii adunați la serbare, pentru hora țărănească.
Varianta 2. Dialog între generații: - prof. Ilie Obreja (67 de ani) și
tatăl său Ilie Obreja (98 de ani), la 1 februarie 2019.
Ce amintiri ai despre școala unde ai
învățat?
Am învățat patru ani, între anii 19281932, într-un local unde-i acum Școala nr.2. Avea
două săli de clasă cu cinci bănci lungi pentru elevi
și o măsuță pentru învățător.
Ce învățători ai avut?
L-am avut pe Ion Secară, dar dacă era aproape tot timpul
plecat cu alte ocupații, am învățat mai mult cu învățătorul pensionar
Vasile Goian.
- Și ce ai învățat?
- Domnul învățător V. Goian era un om bun și blând de la care
am învățat să citesc și să socotesc bine. Țin minte că mă punea
tata să îi citesc de prin ziare toate isprăvile din țară .
- Dar de la domnul învățător Secară?
- El ne punea să învățăm toate pe de rost, și dacă nu știai
”mâncai” bătaie, încât mulți veneau la școală numai când era
învățătorul Goian.
- Ce pedepse erau la modă în acea vreme?
- Păi, era bătaia la palmă cu nuiaua adusă de noi de acasă, mai
era trasul de urechi, statul la colț cu genunchii pe grăunțe, ș.a.
- Matale ce bătaie ai căpătat?
- Pe mine m-a tras de păr că venisem netuns, după planificarea
lui.
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Varianta 3.
Dintru-un reportaj realizat de directorul Școlii
Mihail Kogălniceanu Răucești, profesorul Obreja Ilie,
cu profesorul Vrînceanu Nicolae, și publicat în revista
școlii Orizont în anul 2004, am selectat un fragment
care readuce în memorie unele fapte, oameni si locuri
din viața de profesor.
- Domnule profesor, spuneți-ne câteva amintiri din anii
dumneavoastră de dascăl la școala noastră?
- Ca profesor de biologie m-am străduit să-i învăț pe elevi cum să
învețe, să înțeleagă fenomenele. De asemenea, orele de agricultură
desfășurate pe lotul experimental al școlii mi-au dat posibilitatea să
formez la elevi unele deprinderi practice strict necesare celor care
locuiesc la sat. Orele de biologie desfășurate în laborator stârneau
interesul și curiozitatea copiilor, care au rămas vii în memoria mea.
- Ce satisfacții ați avut ca profesor?!
- Am avut sentimentul datoriei împlinite. Rezultatele bune ale
elevilor, atitudinea lor față de carte și faptul că se descurcau bine
mai departe la liceu și facultate. Mulți dintre foștii mei elevi mi-au
urmat exemplul, devenind fie specialiști agricoli, fie profesori de
biologie.
- Ați avut multe generații de elevi spre instrucție și educație. Cum
erau elevii în acea perioadă?
- Tot ce era nou îi interesa, îi stimula și le dădea un imbold în muncă.
Îmi amintesc cu plăcere de activitățile desfășurate în cadrul
cercului de biologie, a celui de carting, de educație sanitară și
rutieră.
- Câteva recomandări pentru tinerii de azi.
- În primul rând tinerii de azi trebuie să înțeleagă corect sensul
democrației. Democrația înseamnă disciplină și responsabilitate. Și,
fără muncă, fără învățătură, nu poți fi numit luptător pentru binele
tău și al societății în care trăiești. Totodată și educația primită în
familie este esențială.
- Ce hobby-uri ați avut?! Au constituit acestea o deconectare?
- Cititul cărților a constituit pentru mine un refugiu, o relaxare și o
completare a cunoștințelor din diverse domenii, o evadare pentru
mine a fost pescuitul și grădinăritul. Acestea din urmă m-au ajutat
să depășesc tot felul de probleme de stres și să am și satisfacții
materiale.
- Ce vă îngrijorează la vremurile pe care le trăim?
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- Ce se va întâmpla cu generațiile actuale de copii, cu nepoții mei.
Direcția în care merg și cum vor fi implicați ei în viața socială.
- Un gând pentru cadrele didactice?
- Cadrelor didactice, colegilor mei de la școală le doresc multă
sănătate și răbdare. Nobila lor misiune este să instruiască și să
educe copii, iar acest lucru trebuie să-l facă cu simț de răspundere.
De ei depinde viitorul societății noastre.
- Să ne trăiești întru mulți ani, domnule profesor!
Varianta 4. Un gând pentru profesorul meu de istorie Vasile
Vrînceanu
Nu pot să cred că timpul a trecut. Știu că acești
ani nu vor reveni în viața mea și îi voi regreta mereu.
Amintirile din această școală, în care pe primul
plan vor fi domnii profesori, îmi vor marca mereu
viața. Îmi voi aminti mereu de dumneavoastră, domnule
profesor, Vasile Vrînceanu, și voi reveni în această
școală pentru că aparține vieții mele, sufletului meu.
Peste ani, ne vom reîntâlni pe stradă și, sper să
fiți mândri că v-am fost elev și că mi-ați împrumutat ceva din
dumneavoastră.
Aș putea să mă consider cel mai bogat om din lume, pentru că am
avut cei mai buni profesori. Așa îi voi considera toată viața mea.
Bănărescu Adrian, clasa a VIII-a B, iunie 1992
n.n. Astăzi, comisar de poliție în
București
În loc de concluzii:
Toate cadrele didactice încă de la înființarea primelor școli nu au
avut condiții materiale ieșite din comun. Cu toate acestea și-au asumat cu
tărie rolul de a învăța copiii satelor fără a aștepta înalte distincții, făcându-și
doar o datorie de suflet, tradițională și patriotică, fără să coboare ștafeta
profesionalismului didactic.
Ei au răspândit și răspândesc flacăra științei fără întrerupere pe
aceste meleaguri, fiind singurii stăpâni pe soarta elevilor și fac ceea ce au
făcut dintotdeauna, oficiind sfântul ritual al lecției, deoarece numai ei dețin
misterul învățării micilor cetățeni, pregătindu-i pentru lungul drum al
cunoașterii.
Grăiesc, fără frica greșelii, că istoria ultimelor secole a fost creată de
anonimii dascăli. Ei au format prin educație generațiile care au întregit
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neamul cu prețul marilor jertfe și tot ei au clădit țara, ducând poporul spre
progres și civilizație, veghindu-le urcușul spre statutul de OM.
Luați de iureșul vieții noastre nu trebuie să uităm că suntem pe viață
învățăceii doamnei educatoare, doamnei sau domnului învățător, doamnei
sau domnului profesor, care ne-au purtat mâna stângace când am început cu
scrisul primelor litere, până la pătrunderea în universul științelor și culturii,
ostenind în satele noastre în slujba binelui, frumosului, adevărului și
tradițiilor.
Celor plecați spre Cereștile locașuri - un gând pios și o clipă de
reculegere, odihnă în lumină, cu flori în glastra Recunoștinței!
Lor, trăitorilor, cărora soarele le va răsări iarăși și iarăși - senin, cu
veselie în inimi și aer de mulțumire în suflet!
Învățătoarei mele
Mi-ai fost zidar la temelia vieții
Brav croitor de minte de copil,
Copac ce m-a hrănit cu fructu-i dulce,
Izvor de mir, în sufletu-mi fragil.
Te-am întâlnit, când eram doar de-o șchioapă
Și cu sfială numele-ți rosteam,
Nu ajungeam prea bine nici la bancă,
Iar uneori, pe ascuns mai lăcrimam.
Dar am găsit în tine, zână bună,
M-ai strâns la sân și-ncredere mi-ai dat,
Pe «a», pe «b», pe«c» și-apoi pe «Mama»,
Tu, să le scriu, mânuța mi-ai purtat.
(Licuța Pântia, Oglinzi, Țărăncuța de la Londra, 2014, pag. 39)
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ŞCOALA GIMNAZIALA NR 1 RĂUCEŞTI

ÎNCADRARE 2018-2019
Nr
crt
1.
2.

Ursu Eugenia
Trofin Doina

Prof.inv.primar
educatoare

3.

Ioniţă Michaela

Prof.inv.primar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cosău Elena
Zavaliche Elena
Barbu M. Cristina
Balaban Vasilica
Nicuţă Maria
Săvescu Dumitru
Ciorsac Elena
Ioniţă Gheorghe
Zaharia Maria
Croitoriu B. Loredana
Profesori

institutor
Prof.inv.primar
învăţătoare
învăţătoare
Prof.inv.primar
învăţător
Prof.inv.primar
Prof.inv.primar
Prof.inv.primar
Prof.inv.primar

1.

Lb. română

3.
4.
5.
6.

Ungureanu Rodica-Alina
Gologan VictoriaTeodora
Balan Irina
Tanase Nicolae-Rafael
Radu Cristina
Măriută Anisia

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Filip Gheorghe
Luca Maria
Luca Elena
Anton Traian
Aruxandi Paul
Surugiu Niculina
Smău Gheorghe
Gavriloaia Mihai
Rusu Catalin
Bostoaca Marius
Carp Ana
Platon Maria
Afloarei Mihai

Ed tehnologica
Matematică
Biologie
Istorie/Cultură Civică
Geografie
Religie
Ed muzicală
Ed fizica
Ed. Fizică
Ed. Fizică
Socio Umane
Lb. Engleză
Geografie

2.

Numele si prenumele
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Specialitate

Lb. română
Lb. engleză
Lb. franceză
Matematică
Fizica/Chimie

Nr.Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

LICEUL TEHNOLOGIC OGLINZI
Andrei Neculai
Apostoae Doinița Mariana
Apostoae Laviniu Constantin
Apostoae Teodora
Aruxandi Paul Emanuel
Avasâlcăi Maria Mihaela
Bîrgăoanu Maria Diana
Lazar Stelian
Bâzu Teodora
Bobric Elena
Balau Florin
Curca Maria Manuela
Ciudin Maria
Cobuz Ioana Diana
Craiu Elena
Dăscălescu Anca
Dia Maria
Diaconu Gheorghe
Filip Ana
Filip Gheorghe
Grigorici Carmina
Sava Virgil
Ichim Elena
Ioan Domnica
Pasalau Ana Maria
Macsim Ioan
Macsim Lilieana
Nechita Daniela
Tataru Ovidiu
Păstrăvanu Gheorghe
Pîrlac Anca
Popa Mihaela Teodora
Sandu Oana Andreia
Smau Gheorghe
Sava Elena
Sârghi Elena
Sârghi Mihai
Tănasă Georgeta Stefania
Tarhon Ion
Teodorescu Oana Maria
Andrei Doina
Vasilescu Gabriel
Vermeir Olga Iuliana
Ionica Elisabeta
Ioan Niculina
Adumitroae Ana
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ÎNCADRARE 2018-2019
Fochist
Prof. Biologie
Director
Îngrijitor
Prof. Geografie
Prof. Inv. Primar
Prof. Lb. Romana
Prof. Matematica
Învățător
Îngrijitor
Prof. Istorie
Prof. Istorie
Prof. Lb. Engleza
Prof. Înv. Primar
Învățător
Bibliotecar
Ing. Textile
Prof. Inv. Primar
Prof. Fizica-Chimie
Prof. Tehnologica
Prof. Înv Preșcolar
Muncitor Întreținere
Educator
Îngrijitor
Prof. Înv. Primar
Prof. Înv. Primar
Prof. Înv Preșcolar
Prof. Matematica
Prof. Ed Fizica Si Sport
Prof. Ed Fizica Si Sport
Prrof. Lb. Franceza
Invatator
Prof. Inv. Primar
Prof. Muzica
Administrator Financiar
Prof. Înv Prescolar
Învățător
Prof. Înv. Primar
Invatator
Prof. Lb. Romana
Ing. Textile
Prof. Religie
Prof. Lb. Engleza
Prof. Suplinitor
Prof. Suplinitor
Prof. Religie

Viața culturală și sportivă
Dezvoltarea economică și socială a satelor
comunei noastre a creat condițiile pentru o viață culturală
care a reunit numeroși tineri și vârstnici în jurul slujitorilor
bisericilor, a rapsozilor populari, iar după 1865 și a
învățătorilor. Toți, împreună, au aruncat o lumină
favorabilă asupra trăirilor culturale ale sătenilor noștri în
spiritul credinței ortodoxe strămoșești și al dragostei de
Neam și Țară, al păstrării și continuării obiceiurilor, a
tradițiilor locale și a portului popular.
Mult timp viața culturală a fost sub zodia folclorului, a cărei
manifestări au fost integrate zonei nemțene de la granița cu cea
bucovineană din șesul mijlociu al râului Moldova.
În continuare, viață culturală adevărată, concretă, se cunoaște mai
mult începând cu perioada
interbelică deoarece a
crescut
numărul
de
învățători înzestrați cu
entuziasm și dragoste
pentru cultură și artă.
În
privința
organizării de spectacole
artistice s-au folosit cadre
didactice și săteni cu
Căminul cultural Răucesti-1990
înclinații artistice, care au
dus la înființarea unor formații de teatru, dansuri, cor și fanfare, unele chiar
cu performanțe. Astfel, la Răucești, învățătorul Mihai Nanu a alcătuit o
echipă de dansuri mult apreciată în zonă, care a reprezentat județul Neamț
la 6 septembrie 1940 la București cu ocazia urcării pe tron a Regelui Mihai
I. La Săvești, prin poziția sa geografică centrală, a luat ființă în anul 1932,
Asociația culturală Zorile, unde dascălii și soțiile lor care locuiau în satele
din împrejurimi au prezentat mult aplaudatele formații de cor și teatru pe
scenele din Suceava, Piatra Neamț și Iași pe lângă cele din satele din jur,
care erau continuate cu baluri de binefacere, pentru ajutorarea unor familii
nevoiașe sau pentru reparația școlilor și bisericilor. Și la Oglinzi, de
asemenea, învățătorii Natalia și Ștefan Grecu aveau puternice formații de
cor și dansuri.
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După anul 1960 a crescut mult numărul cadrelor didactice din
comună, având drept consecință și dezvoltarea activităților cultural
artistice, ca cerințe ale propagandei de atunci. Astfel, în cadrul Festivalului
Național Cântarea României, pe lângă multe altele, s-au desfășurat și
concursuri intercomunale, gen: Dialog pe aceeași scenă, spectacole
folclorice, manifestări culturale de masă, care au dus la ridicarea
prestigiului comunei prin cunoașterea adevăratelor valori culturale.

Sala de festivități - Răucești - 2017

Pe scena Căminului cultural din Răucești am avut onoarea să cânte
următorii artiști: Sofia Vicoveanca, Maria Băraru Ștefania Rareș, Margareta
Clipa, Sânziana Oșlobanu, Gabriela Ujică, Ionela Brănișteanu, George
Gherasim (foto mai jos) ș.a. Au mai fost formații de teatru din Pașcani și
Târgu-Neamț, apoi ansambluri folclorice din Piatra Neamț și Fălticeni etc.

Sânziana Oșlobanu

Margareta Clipa Ionela Brănișteanu Sofia Vicoveanca

Ștefania Rareș

La rândul nostru, am trimis pe alte scene diferite formații artistice.
Astfel, la Târgu-Neamț și în alte localități s-a prezentat piesa de teatru
Reabilitarea Haiducului Pantelimon după un scenariu întocmit de
profesorul Maftei Gheorghe. În anul 1968, piesa Gaițele, de Alexandru
Kiriţescu, regizată de profesoara Ionescu Teodora, a avut succes, de
asemeni, pe numeroase scene.
Formația de Anul Nou, Capra Bătrână din Oglinzi, prin faima pe
care și-a făcut-o a fost invitată, nu o dată, la Iași, Piatra Neamț, Suceava și
în alte localități, precum și formații artistice complexe.
145

Se cuvine să consemnăm numele celor care s-au implicat în
domeniul cultural artistic de-a lungul anilor:
Directori de cămine culturale: înv. V. Luchian, înv. Jorj
Cozmescu, înv. I. Enea, înv. N. Stamate, înv. C. Vlad, prof. C. Ionescu,
prof. T. Anton, prof. M. Baciu, prof. Vrînceanu Nicolae, prof. Gh. Agafiței,
ec. Măriuța Maria, ec.Humă Maria, ec. V. Cozma, V. Moisii, prof. Gh.
Smău.
Poeți și rapsozi populari, culegători de folclor, instrumentiști de
muzică populară, instructori pentru activități artistice:
Poeții și rapsozii populari au reprezentat și reprezintă o mare parte
din personalitățile culturii satelor noastre. Prezenta carte nu ar avea esență
și culoare artistică dacă n-ar avea și amprenta lor, ca străluciți creatori de
frumuseți folclorice pline cu intenții moralizatoare, de manifestare a unor
obiceiuri care merg, de multe ori, mână în mână cu satira și umorul.
Avem onoarea să scoatem în față următorii poeți și rapsozi populari
care se regăsesc aproape în toate capitolele cărții, precum și culegători de
folclor de care se leagă valoarea culturală a comunei noastre: Gheorghe
Tănase, Frăsina Moroșanu, Gheorghe Tiron, Ana Grigoraș, Vasile Cucoș,
Vasile, Constantin, Ileana și Paraschiva Filip, Elena Craiu, Maria Apopei,
Anica Moroșanu, Ana Movilă, Ilie Ionică, Dumitru Maxim, Gheorghe
Ifrim, Catinca Zaharia, Maria Gângă, Bracon Ion și alții care sunt legați de
fiecare vers popular din carte.
Comuna Răucești, ca vatră de cultură, păstrează o inestimabilă
zestre folclorică ce a stat și stă în atenția culegătorilor de folclor, format din
dascălii și elevii satelor comunei Răucești, prin cercurile școlare ca o
reîmpădurire permanentă a vetrelor folclorice.
Instructori artistici care au condus și conduc aceste strălucite
activități culturale cu elevii:
Profesorii Ana și Gheorghe Filip – Ansamblul folcloric Oglinduța
Profesorii Maftei Gheorghe și Agafiței Elena, Școala Săvești
Domnica Vrânceanu, Apostol Maria, Obreja Ionel, Anușca Maria,
Smău Gheorghe, Elena Zavaliche, Loredana Croitoru, Școala Răucești
Învățătorii Vornicu Doinița și Munteanu Gheorghe, Școala Ungheni
Alte profesii: Notar Gheorghe Tănase, Oglinzi, Economist Stan
Dumitru, Andrei Bracon, Răucești
Formații de dansuri populare, adulți: M. Apostoaie, A. Bracon
(foto), C. Cosău, ș.a.
Formații teatru, adulți: prof. Teodora Ionescu, prof. Gh. Maftei, ș.a.
Formații teatru, copii: înv. Mariana Craiu, prof. Ionescu Teodora,
ș.a.
Formații de Anul Nou: Alexandru Marian
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Instructorul de dansuri - Andrei Bracon
Instructorul Andrei Bracon (foto) din satulu Răucești,
a fost unul din cei mai pricepuți animatori culturali
din cadrul Caminului Cultural.
Formațiile instruite de el, au cucerit multiple trofee la
concursurile la nivel județean și interjudețean.
Poetul popular, Mihai Manolache
Pe lângă alte încercări poetice, cântărețul bisericesc
Mihai Manolache (foto) din Săvești s-a oprit mai
mult la descrierea vieții în versuri a Sfântului Ioan
Iacob Hozevitul .
Din cele 77 de strofe compuse s-au ales spre
publicare doar câteva strofe:

După cinci ani de stăreție
Ai stat șapte ani în pustie
Și-n lagăre ai suferit
Pentru credința ta de neclintit..

De mic ai fost orfan,
Nu aveai măcar un an,
Maica Domnului te creștea
Dommnului Iisus să te dea
Cand 20 de ani ai împlinit
La Mănăstirea Neamț ai pornit
Starețul Nicodim te-a primit
Și te-a blagoslovit.

După ani ai devenit
Sfântul Ioan Iacob Hozevit
De la Mănăstirea Neamțului
Mândria credinței județului. .

Aici, cărțile sfinte le citeai
Și bolnavii bolniței vindecai
Ai călătorit și pe alt pământ
În țara Sfântului Mormânt

Roagă Mântuitorul Atotstăpân
Să păzească poporul român
Și pe Preacurata Sfânta Maria
Să păzească România.
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Poet popular – Gheorghe Tiron, Oglinzi
Era un mare iubitor de folclor din satul
Oglinzi, care prin talentul său a lăsat urmașilor
valoroase versuri de lirică originală: Ce este omul?,
Ostașul și hoții, Sfaturi pentru cei ce greșesc, de la
care am ales câteva:
Frate, de simți vreo durere
Sau ai vreun necaz de spus,
Pune degrabă-nainte,
Chinul Domnului Iisus.
Dacă te-a vorbit vecinul
Un cuvânt poate de rău,
Amintește-ți de ocara
Lui Iisus stăpânul tău.
Dacă pe nedrept creștine
Ai fost chiar și osândit,
Să-ți aduci degrabă aminte
De Iisus cel răstignit.
Avea stocate de asemeni, în memoria sa, mii de versuri populare,
atât culese, cât și originale, găsite în colinzi, urături, strigături, cimilituri,
care ocupă un spațiu însemnat în prezenta monografie.
Rapsod popular - Frăsîna Moroșanu, Săvești
Născută în anul 1893 în satul Poiana, vine prin
căsătorie la 19 ani în familia Moroșenilor săvișteni. Darul
cântecului popular l-a luat din copilărie, revărsat apoi
peste toate fețele folclorului local.
Într-o memorie extraordinară înregistra tot ce era
frumos în folclor, iar pe parcurs a început chiar ea însăși
să aibă nenumărate creații proprii. Se zice că multe
cântece haiducești despre Pantelimon și Florea ar fi tot
opera ei, alături de alte genuri folclorice.
Apariția ei în public cu diferite ocazii, nunți, botezuri și șezători
duceau la multiplicarea voioșiei tuturor. La înmormântări, bocetele (multe
făcute de ea, pe loc) răsunau cu jale peste sat ca un clopot în noapte, în
sufletele cernite ale participanților.
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Folclorul cules de la ea, de către unii profesori de limba română
Maftei Gheorghe, Obreja Ioan, Agafiței Elena, sau de nepoata ei,
învățătoarea Vornicu (Moroșanu) Doina, brăzdează peisajul folcloric al
cărții de față.
Cele expuse sunt doar o mică parte din zestrea ei folclorică, cu restul
a plecat spre veșnicie la nunta stelelor.
Simțindu-și sfârșitul, ne-a lăsat și versurile de mai jos:
Am cântat cu bucurie-n sărbători,
Și-am bocit cu lacrimi la-nmormântări.
Iaca vine moartea, hapsâna
Cine-o mai bocește pe Frăsâna?!
Un creator de măști populare - Adrian Iacob Iftime
Sărbătorile populare de iarnă nu ar fi
atrăgătoare fără prezența din acest peisaj a
măștilor populare purtate de o parte a
manifestanților de folclor.
Făcute cu mare migală de meșterul popular
Adrian Iacob Iftime, din satul Oglinzi, au mare
căutare de Anul Nou, când toate ulițele satelor
sunt pline de mascați.
Meșterul amintit, are un atelier în satul
Oglinzi, unde a făcut până acum sute de măști,
pentru care este cunoscut în zona Neamțului și nu numai. Maestrul
a învățat un lucru minunat: cum să-și păstreze mai bine tradițiile
populare în satul natal.

Soliști și formații instrumentale
Fanfara comunei Răucești a fost înființată la inițiativa primarului prof.
Apostoae Ilie și coordonată de prof. Gheorghe Smău. Activitatea ei este
continuată și susținută de actualul primar Dumitru Bălăjel. Datorită
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prestigiului câștigat, fanfara nu mai prididește să răspundă invitațiilor. La
nivelul anului 2019, formația este condusă de profesorul Silviu Pavel.

Membrii Fanfarei Răucești
Trompeta: Constantin Lucian - Săvești, Răsmeriță Marian Răucești, Săvoiu Andrei - Răucești, Negru Nicușor - Răucești, Negru Ionuț
- Răucești, Ștefan Robert - Răucești, Diaconașu Marcel - Răucești, Ionică
Ionuț -Timișești, Movilă Vasilică - Răucești
Saxofon: Velescu Paul - Răucești, Timofte Marinel-Răucești,
Amihăilesei Gabriel-Săvești, Ailenei Daniel-Răucești
Clarinet: Diaconașu Laurențiu-Răucești, Nicuță Marian-Săvești
Tubă: Negru Sebastian - Răucesti, Diaconașu Cătălin - Răucești,
Bracon Alexandru - Răucești
Tobă: Budeanu Ștefan - Răucești
Dirijor- Prof. Silviu Pavel
Formații de datini și obiceiuri de iarnă: primar Dumitru Bălăjel, înv.
Mihai Apostoae, prof. Ilie Apostoae, prof. Gheorghe Filip, înv. Mihai
Macsim, ș.a.
Formație instrumentală Tineret condusă de Mihai Murărescu;
Formație fluierași: Gh. Monu, Gh. Cozma, A. Sârghi, V. Andrișoaia,
Gr. Stan, Gh. Tarhon, Tricolici Ghe. Constantin, Vasile Săftian, Radu
Nechita, Jenică Cosău ș.a.
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Formație de fluierași 2000

Fluieraș Gheorghe Monu
A fost un fluieraș de seamă, care a ocupat
scena măiestriei artistice a comunei Răucești timp de
peste 60 de ani. Tatăl său, Dumitru Monu, era un
renumit sculptor popular în domeniul confecționării
de coveți, căușe, linguri, dar și fluiere sau buciume.
Fiind copil, a luat un fluier din grămadă și a
ieșit afară ca să se îngâne cu păsările din livadă și
din câmp. După ce s-a întrecut cu ciocârliile și
pițigoii, a început să se concureze cu fluierașii din
sat, comună, județ și chiar din întreaga Moldovă, de unde a primit, pe lângă
meritoasele aplauze și numeroase diplome. Ba, la un moment dat, a fost
chemat cu fluierul său fermecat să intre în ansamblul folcloric Cernegura
din Piatra Neamț. Refuzând, a rămas să cânte în continuare la formația de
Anul Nou, la diferite serbări, la șezători și clăci.
A murit în anul 2008, la vârsta de 70 de ani, regretat de cei care l-au
cunoscut și i-au admirat talentul său artistic.
Glumind, spunea că după moarte vrea să cânte la serbările îngerești
din Rai, sau, dacă ajunge la Iad, să distreze necurații împielițați și
focoasele drăcoaice.
De-a lungul timpului s-au perindat mai mulți instrumentiști de
muzică diversă (muzicanți), care cântau la nunți, jocuri, spectacole artistice,
începând cu fluierul și cobza, ca apoi să li se alăture vioara, acordeonul și
saxofonul.
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Formația Jan Cucoș la o serbare a C.A.P.-ului Răucești - 1962

Printre ei circula și un fel de imn din care redăm un fragment:
Am cântat prin ploi și frig
Pâinea ca să mi-o câștig.
Când pe bani, când fără bani
La boieri și la țărani.
Am cântat și de pomană
Numai la câte-o cucoană.
(Inf. Jan Cucoș, 1982)
Câțiva dintre instrumentiștii de ieri și de azi: Mitică Bostan și Condor
din Rugina, Vasile Bogus, Toader Todirică, Răcheru Vasile din satul
Oglinzi, Anton Rotaru și Costică Popa din Săvești, Jan Cucoș, Ion Cosău,
Mielu Monu din Răucești.
Vioristul Mitică Bostan Florea
La Rugina, între șosea și dealul Bondrea, se afla până
nu demult o bojdeucă unde a locuit vestitul scripcar, Mitică
Bostan Florea. Este cunoscut de noi ca un om mic de statură,
măsliniu la chip, care pășea mărunt și ager. Îmbrăcat aproape
veșnic într-o manta largă, ținea sub braț ca pe o comoară, o
scripcă roasă de vreme, cu care alina aleanul, cu cântece de
inimă albastră sau avânta elanul sătenilor, îndemnându-i la
cântec, joc și voie bună de pe la nunți, cumetrii și alte
distracții.
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De asemenea, a fost un stâlp de nădejde pentru comuna Răucești, la
Festivalului Național Cântarea României cu cântecul său. La diferite ocazii,
cânta cu vioara ținută după cap Balada lui Ciprian Porumbescu, Ciocârlia
și altele, cu multă virtuozitate.
A murit în sărăcie, la sfârșitul secolului al XX-lea, strângându-și
ocrotitor vioara dragă la piept.
Biblioteca comunală ”Mihail Kogălniceanu” Răucești. Se afirma
prin anii ‘90, secolul trecut că în era tehnologiei
contemporane multe biblioteci comunale vor dispărea. Nu
a fost să fie așa, deoarece proverbul românesc Ai carte, ai
parte! va fi oricând atașatul bibliotecilor, care aduc alături
de alte instituții un plus de valoare și de sănătate spirituală,
ca o punte de legătură între toate profesiile, fiind un
sanctuar al tăcerilor solemne, unde omul dialoghează cu
sine însuși, pentru înfrumusețarea propriei vieți.
Biblioteca comunală Răucești a luat ființă în anul 1961 cu un număr
de 4500 volume, unde primul bibliotecar a fost prof. V. Agafiței (foto),
urmat în perioade mai lungi sau mai scurte de următoarele cadre didactice:
prof. Agafiței Gheorghe, înv. Gh.Vasiliu, ed. Doina Trofin ș.a.
În anul 1974, se desființează posturile de bibliotecar cu normă
întreagă, bibliotecile urmând să funcționeze cu program redus cu
bibliotecari care primeau o indemnizație fixă de
300 lei. Abia în anul 1991 se revine la biblioteci
cu bibliotecari plătiți cu normă întreagă și cu
buget propriu. În urma unui concurs de
competență, postul de bibliotecar a fost ocupat
de doamna Vrînceanu Gabriela, care și astăzi,
alături de cei doi bibliotecari școlari, deservește
întreaga populație a comunei. La sfârșitul anului 2018 biblioteca avea un
număr de 13754 de volume și 1120 de utilizatori.
Programul Biblionet – Lumea în biblioteca mea este deosebit de bine
primit de publicul larg. Zilnic trec pragul bibliotecii pentru a beneficia de
servicii Internet elevii de la școlile gimnaziale din localitate, liceenii,
studenţii la diferite forme de învăţământ, precum și alți utilizatori. De
asemenea la diverse servicii – xerox, scanare şi expediere a unor documente
prin e-mail, copiere CD-uri sau DVD-uri la cerere, listarea unor documente,
apelează o seamă de persoane cu preocupări diverse şi cerinţe dintre cele
mai variate.
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Echipamentele cu care este
dotată biblioteca sunt de o
utilitate majoră, astfel încât zi de
zi solicitările care sunt adresate
de utilizatorii bibliotecii, se pot
onora în condiţii optime.
Cel mai nou proiect în care
este implicată biblioteca este
Clubul GreenIMPACT Răucești
înființat în anul 2017 în
colaborare cu Liceul Tehnologic
Oglinzi, reprezentat de doamna profesor Ana Filip, sub patronajul Fundației
Noi Orizonturi, care își propune prin activitățile sale învățarea prin
experiență și învățarea prin serviciu în folosul comunității. Aici, tinerii
descoperă comorile comunității, referitoare la patrimoniul cultural și
natural.
Un dialog cu bibliotecara comunei:
- Am înțeles că sunteți bibliotecară de 28 de ani în această unitate,
care vă este rolul?
- Rolul meu, ca de altfel al tuturor bibliotecarilor, este de a
informa și forma cititorii și utilizatorii internetului în această
perioadă de explozie informațională.
- Ce cred oamenii despre viitorul cărților?
- Oamenii au fost și sunt atrași dintotdeauna de căldura cărții în
procesul de modelare a minții și spiritului, iar Internetul cu
”inima” sa rece completează orice gol informațional. Și apoi,
biblioteca este asaltată și pentru faptul că prețul cărților din
librării este mare.
- Vă faceți timp pentru lectură?
- Întotdeauna. Este o obligație plăcută.
Paralel cu activitatea de lectură şi împrumut, în anul 2018 biblioteca
a organizat frecvent acţiuni culturale şi educative în colaborare cu cadrele
didactice, preoţii din comună şi educatoarele, cum ar fi: prezentări de carte,
expoziţii de pictură, medalioane şi concursuri literare, aniversări şi
prezentări ale unor evenimente istorice şi sărbători religioase.
De asemenea, Biblioteca comunală Răuceşti s-a implicat în proiecte
culturale promovate de celelalte instituţii din comună: Şcolile Generale,
Bisericile, Asociaţia Veteranilor de Război, Comisia învăţământ – cultură a
Consiliului local, Fundaţia culturală „ Ion Creangă” Tg. Neamţ, Cercul de
istorie a Liceului Tehnologic Oglinzi ”Cultul Eroilor” care organizează
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anual Simpozionului naţional ”Memoria demnității românești” (ediția a
IV-a), Clubul GreenIMPACT Răucești. Am participat la activitățile
organizate de colegii bibliotecari din județ și din țară.
Toate activitățile din anul 2018 s-au desfășurat sub egida
Centenarului Marii Uniri.
În luna martie 2018 a avut loc Șezătoarea satului ”Dor de
primăvară și tradiții,, - activitate desfășurată în cadrul proiectului Green
IMPACT.
Scopul acestei manifestări a vizat:
Promovarea sărbătorii populare ,”DRAGOBETE - simbolul
dragostei la români,, celebrată pe 24 februarie;
Promovarea în comunitate a celui mai frumos simbol tradițional
românesc de primăvară – MĂRȚIȘORUL –inclus, din anul 2017 în
patrimoniul cultural imaterial al umanității - UNESCO,
Cunoașterea și promovarea costumului popular tradițional demonstrații ale meșterilor populari care-l confecționează respectând toate
cerințele etnografice, adică: materii prime, simboluri, tehnică de lucru,
cromatica arhaică și locală;
Transmiterea către tânăra generație a semnificației costumului
popular tradițional și a tehnicii confecționării acestuia.
În cadrul activității au avut loc:
• târg de mărțișoare tradiționale realizate cu mult drag de copii;
• demonstrații practice făcute de meșterii populari prezenți despre ia
românească;
• ateliere de creație pentru inițierea copiilor în tehnica confecționării
mărțișorului/produselor manuale tradiționale;
• momente artistice de dansuri și cântece populare susținute de membrii
ansamblului folcloric ,,Oglinduța”;
• oferirea de fluturași/pliante care conțin informații despre istoria localității,
obiceiurile populare și legendele legate de Dragobete, baba Dochia,
mărțișorul tradițional.
Toate activitățile Clubului GreenIMPACT Răucești urmăresc
”valorizarea patrimoniului cultural material şi imaterial, atât ca amintire
despre trecut, dar mai ales, ca pe o cheie de succes a viitorului turistic al
zonei Neamțului și a destinației ecoturistice Ținutul Zimbrului”.
Ziua Veteranilor de Război - Proiectul „Şi Bunicul meu a făcut
unirea!!!” - parteneri comunitari: Școala Gimnazială Răucești, Primăria şi
Consiliul Local Răuceşti, Biblioteca Comunală Răuceşti, Complexul
Muzeal Neamţ, Asociaţia Veteranilor de Război Răuceşti, Asociaţia „Cultul
Eroilor – Regina Maria” Răuceşti, Inspectoratul Şcolar Neamţ şi Bisericile
din comună.
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Au fost prezenți parteneri şi de peste Prut, de Ziua Veteranilor de
Război – 29.04.2018. O delegaţie de elevi şi profesori din Chişcăreni,
raionul Sîngerei au participat la acest eveniment.
Duminică, 20 mai 2018, a fost sărbătoare în comuna Răucești. Întrun peisaj mirific, în Parcul Tineretului din Oglinzi s-a desfășurat Festivalul
“Folclorul – Comoara Satului”. Evenimentul a debutat cu parada
costumelor tradiționale. După deschiderea oficială a festivalului, pe scenă
au evoluat participanții înscriși: Fanfara Răucești, Grupul folcloric „Flori
nemțișorene” din Vînători - Neamț, Ansamblul „Izvorașul” din Brusturi,
Ansamblul Folcloric „Mugurii Mărginenilor” din Mărgineni, Ansamblul
“Oglinduța” ș.a.

Elevii Liceului Tehnologic Oglinzi - Clubul GreenIMPACT

Invitați de onoare ai evenimentului au fost membrii Ansamblului
„Chișcăreanca” din raionul Sângerei, Republica Moldova și membrii
cluburilor GreenIMPACT Bîra și Hîrlau.
A fost un prilej de a scoate la lumină comorile satului românesc și
frumusețea portului și a cântecului popular din Ținutul Zimbrului.
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Autori locali, cărți publicate
Înv. Domnica Vrânceanu. Flori în calea
tineretului - povestiri morale, De vorbă cu bunicul –
culegere de poveşti, Matematică prin joc în clasele
primare –lucrare ştiinţifică, Metodologia predării –
învăţării - evaluării ortografiei şi punctuaţiei în ciclul
primar – lucrare ştiinţifică, Comunicare în limba
română –caiet de aplicaţii pentru clasa I - auxiliar
curricular, Copilul în lumea cuvintelor, vol. I şi II – ghid metodic pentru
orele de Limba şi literatura română .
Oprindu-mă la cartea ”Flori în calea tineretului” precizez că ideea
reeditării acestei cărți, într-o nouă formă accesibilizată s-a născut din
interesul deosebit pe care copiii îl manifestă față de povestirile cu tâlc, cu o
morală a faptei și a exemplului.
Autoarea
Emilia Gafița – volumul de versuri Lumina din
interior - este o incursiune în cosmosul CUVÂNTULUI. În
CUVÂNTUL prin care am fost creați și care ne creează în
lumina și în abisul cuvântului. Și nu într-o cât de cât
confortabilă navă cosmică ci însuși trupul șarpelui care
ne-a ispitit deopotrivă spiritul spre păcat și înțelepciune.
Ion Chiriac, poet
Clipa
Clipa…va veni, oare, ea
Minunata clipă a fericirii;
Clipa în care eu, ca o stea,
Să luminez nemărginirii?
Aștept răspunsul tău, vibrant
Ca lumina și ca întunericul,
Venind din sfericul turnat în nesfericul
Și necunoscutul neant...
Doresc acea clipă din magma gerului
Să explodeze, să mă cuprindă
În miezul lumii și-n miezul cerului,
Fără să mintă!
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Inspector școlar prof. Elena Preda. Identitate nemțeană
Realizarea acestui volum a fost prilej de
valorizare a istoriei locale, de îmbunătățire a
comunicării dintre profesorii, elevii și membrii
comunității, comunicare ce are ca rezultat culegerea de
documente sau mărturii orale, valoroase pentru studiile
de istorie locală. Este important ca adulții, dar mai ales
copiii, să-și cunoască istoria localității, evenimentele
care s-au derulat în acest micro-spațiu, tradițiile și istoria propriei familii.
Autoarea
Dumitru Stan. Război blestemat
Cartea ”Război blestemat ”este un călduros omagiu adus de către
autor tuturor eroilor, fii ai satelor noastre care și-au dat
tributul de sânge pentru apărarea patriei, care au preferat
să moară decât să-și trădeze țara în fața dușmanului
cotropitor.
Maftei Gheorghe, profesor
Dumitru Stan. Toate drumurile duc la Baia
Autorul Dumitru Stan a știut și a înțeles că pentru
a realiza o lucrare de asemenea întindere (peste 580 de ani) trebuie să fii
înzestrat cu har de la Dumnezeu și cu o mare dragoste față de oameni și
pentru istoria acestor meleaguri, să ai puterea să le descoperi suferințele și
faptele de vitejie în cele 3 mari războaie pentru neam și țară.
Vasile Vrânceanu, profesor
Prof. Ioan Obreja. Urme de paşi
Cartea profesorului I. Obreja este un veritabil
dosar de existențe, iar ceea ce se observă fără prea mult
efort este că aceste povești de suflet sunt scrise cu
măiestria omului de condei, cu ascuțimea minții, dar mai
ales, cu colțul inimii.
Este o carte originală scrisă într-o manieră
eseistică, care dă posibilitatea să înglobeze un variat
conținut de idei.
Brânzei Gheorghe, profesor doctor
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Prof. Vasile Vrânceanu. Școala Domnească - de la Grigore
Ghica-Vodă până în zilele noastre – monografia Școlii nr.2
din Târgu-Neamț. Trecute vieți de truditori din Ținutul
Neamțului . Călător prin orașul Târgu Neamț de altădată
și de astăzi.
Cunoscător profund al istoriei neamului, până la
identificare cu sufletul românesc, după o jumătate de veac
reușește să adune o impresionantă cantitate de material,
care avea să-i folosească în munca la catedră, la
publicarea a numeroase articole și la elaborarea și prezentarea multor
comunicări în cadrul unor simpozioane, colocvii etc.
Scrie cu emoție și admirație. Vibrează.
Viața sa se confundă cu pasiunea sa.
Domnul profesor Vasile Vrânceanu ne învață a nemuri.
I. Drugă, profesor

Viorel Grigoriu - Reguli de plutire
Debutează în anul 1985 la revista Flacăra cu
volumul Reguli de plutire. În același an primește
premiul național de poezie Nicolaie Labiș. Publică
versuri în revistele: Convorbiri literare, Luceafărul,
Ateneu și altele.
Reguli de plutire - un debut remarcabil, care
deschide în sufletele cititorilor o nostalgie a textelor
scrise cu dragoste, nu cu ură sau scop epatant.
Gellu Dorian,
poet
Într-o epocă în care fericirea înseamnă în mare parte bunăstare
(adică bani), mulţi consideră poezia inutilă (de două parale).Totuşi eu sunt
fericit numai după ce creez o poezie. Scriind-o, creez: pentru mine o
fericire şi pentru alţii o inutilitate. Cine creează inutilităţii devine el însuşi
un inutil. În cazul meu, un inutil fericit. De aceea, pentru mine, fericirea de
a fi inutil, cu alte cuvinte fericirea de a crea, înseamnă totul – este crezul
poetului. ( Nicolae Sava)
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Licuța Pântia - Țărăncuța de la Londra
Cu adevărat, am început a scrie în anul 2013,
când ajunsă departe de țară, dorul de părinți (...) m-a
făcut să aștern pe hârtie tot ce simt. Prima mea poezie
”Dor de părinți”, care a plăcut prietenilor mei, după
care nu m-am mai putut opri până nu mi-a apărut cartea
-Țărăncuța de la Londra .
Autoarea
Poezia Licuței sensibilizează, emoționează, face sufletele să vibreze,
într-un cuvânt, reușește să miște inimile celor care zăbovesc preț de o clipă
asupra versului ei. Este o poezie scrisă mai mult cu inima decât cu condeiul
și de aceea reușește să pătrundă în inimile și conștiința cititorilor.
Preot, Petru Ovidiu Aionesei
Un alt volum este Între lacrimă și zâmbet, din care am ales spre
publicare două fragmente de poezie:
Atâta vreau...
Nu vreau averi și nici palate,
Toate se-ndreaptă spre ruine,
Vreau doar să fie sănătate,
Pentru cei dragi și pentru mine.
Cât 'oi mai sta în sânul vieții,
Să port a simplității haină,
Să calc pe roua dimineții
Și să-nțeleg ascunsa taină.
Licuța lu, badea Nică!
Nu-s urâtă, nici frumoasă,
Nici nu-s de ascuns sub masă,
Nici nu cred că-aș fi vreun geniu,
Născocit de-acest mileniu!
Sunt o fată de la țară,
Simplă ca o primăvară,
Care-ncearcă prin cuvinte
Și s-aline și s-alinte!
Nu-s fudulă, îngâmfată,
Chiar de uni-mi zic ”poiată”!
Eu îmi văd de viața mea,
Când mai bună, când nu prea!
Cu mult drag și fără pică,
Licuța lu, badea Nică!
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Prof. Ana și Gheorghe Filip. Tradiții….în oglinda timpului
Creația populară românească este un
adevărat patrimoniu național, în care s-a
înglobat geniul poporului românesc. Satul este
păstrătorul acestui tezaur de înțelepciune și
frumusețe, iar tinerii trebuie să descopere ei
înșiși frumusețea folclorului și tradițiilor
românești.
Autorii
Înv. Mariana Craiu. Satul Oglinzi, în …. apele timpului
Oamenii satului nostru își însoțesc peste tot truda
lor cu vorbe pline de înțelepciune, cu vorbe cântate
sau strigate… Oamenii aceștia au peste tot în ceea ce
fac ori în ceea ce spun ceva sfânt și e firesc să fie așa
căci ei sunt aici de veacuri, de când lumea. De aceea,
această carte vine să surprindă câteva aspecte din
tezaurul curgător al vieții spirituale din satul de
legendă, Oglinzi.
Autoarea
Înv. Loredana Croitoru Buzău.
Valorificarea tradițiilor culturale oglinzene
Nu vreau să regret vreodată ceea ce am făcut, și
anume să determin pe micii români să cunoască, să
aprecieze, dar mai ales să valorifice momentele
esențiale din trecutul poporului nostru, adică istorie și
etno-folclor. Îi vreau pe micii mei elevi mândri de
poporul lor, fericiți în țara lor, cu versul doinelor și
cântul străbun pe buze, receptivi în căutarea și
păstrarea tradițiilor neaoșe.
Autoarea
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Filmul documentar ”Dumnezeul lui Ion Creangă”, în regia lui Grid
Modorcea, a fost realizat cu actori din comuna Răucești alături de marele
maestru Ernest Maftei, în anul 1996. Filmul a avut ca temă viața si opera lui
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Ion Creanga din perspectiva religioasă.
În rolul lui Nică a lui Ștefan a Petrei a fost Octavian Cozma,
Smaranda Creangă a fost interpretată de Gabriela Vrînceanu (Manolache),
bunicul David Creangă a fost interpretat de Vasile Cucoș, popa Duhu de
preotul Mihai Vrânceanu, Stefan a Petrei de Ioan Manolache. Actorul
Ernest Maftei a avut rolul povestitorului. Cele mai multe secvențe au fost
filmate în satul Oglinzi și Răucești.
FILMUL DOCUMENTAR „DUMNEZEUL LUI CREANGĂ”
FILMAT ȘI CU ACTORI – AMATORI DIN COMUNA RĂUCEȘTI
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Cinematograful sătesc. Pe meleagurile noastre, cinematograful șia făcut loc pe la începutul anilor ,50, când veneau caravane de la raion, cu
megafoane date la maxim, cu surle și trâmbițe, anunțând să se adune lumea
la școală să vadă minunea de pe pereți. Se producea o mare zarvă în sat,
lumea lăsa treburile de seară neterminate și fugea să ocupe un loc în fața
pânzei care ținea loc de ecran. Programul începea cu jurnalul de actualități,
evidențiindu-se realizările comuniștilor în lupta cu chiaburii, considerați
exploatatori ai țăranilor, de unde singura salvare era, bineînțeles, trecerea
rapidă a tuturor la colectiv.
Filmele date la început erau de producție sovietică, cu război, unde
Armata Roșie era întotdeauna victorioasă. Pe parcurs, au început să ruleze
filme și din țara noastră alături de cele indiene, americane și altele.
După 1989, când televiziunea a avut mai multe programe cu filme,
cinematografele sătești s-au desființat de la sine fără să mai aibă vreun
viitor.
Este demn de evidențiat numele unor operatori de film din comuna
noastră: Jenică Dănilă, Ilie Musteață, Maftei Gheorghe la Săvești, Celus
Dumitru la Răucești și Gheorghe Iftime la Oglinzi.
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Muzeele sătești. Muzeele sătești din cadrul comunei Răucești au
luat ființă după anul 2000, ca un act nobil de înveșnicire pe profilurile
etnografic și istoric. Obiectele colecționate reprezintă tezaure venite din
vechime, de când vuiau satele de vatale, cum spunea Ion Creangă în
Amintiri din copilărie. De aceea trebuie păstrate cu respect față de
înaintașii noștri, ca pe un ritual de pomenire, mai ales că în fiecare obiect
este înmagazinat suflet, imaginație, talent, sudoare, dragoste pentru frumos,
toate așternute cu pânza parfumului nostalgic.
Toate muzeele din comună (Răucești, Săvești, Oglinzi) au în
colecția lor unelte pentru ocupații agricole și textile, colecții de țesături,
cusături, piese de port popular, ș.a.
Pentru a le da forma și imaginea de azi, întâi s-a explicat sătenilor că
tradițiile și meșteșugurile cu podoabele lor materiale trebuie păstrate la loc
de cinste, într-un muzeu, ca respect față de moșii și strămoșii noștri. În
continuare s-a purces la scotocirea tuturor cotloanelor caselor, pentru
colecționarea, recondiționarea și afișarea lor.
Structura obiectelor colecţionate
Unelte pentru industria casnică textilă
Pentru această sofisticată transformare a cânepei şi inului în ţesături,
se folosea o suită de instrumente şi de scule create de meşterii satului sau de
fiecare gospodar, după cum urmează:
Fusul şi furca de tors, stativele de ţesut cu vătale şi spete, iţele cu
călcători, drugii pentru fixat urzeala, suveica cu băteala, slobozitorul, sucala
de făcut ţevi etc.
Fibrele de in şi de cânepă treceau prin bătaia meliţoiului şi meliţei,
apoi trecute prin colţii ragelei şi rageluicii, ajungeau fuior şi câlţi.
Mai foloseau răşchitorul şi urzoiul pentru obţinerea sculurilor şi
călepelor, crivala pentru funii.
În ceea ce priveşte prelucrarea lânei, după ce era spălată şi uscată,
era scărmănată manual cu pieptănuşii sau dusă la darac.
Ţesături şi cusături: covoare, păretare, lăicere, carpete, preşuri,
trăistuţe, prosoape etc.
Obiecte de port popular: costume naţionale formate din: cămăşi,
iţari, catrinţe, şaluri, berte, casânci, bundiţe, opinci, ciubote, sumane,
pălării, chimire cu cele patru buzunare ale fumătorului: cremene, iască şi
amnar pentru aprins focul pentru ţigări şi al patrulea pentru eventualii bani.
Obiecte de cult: icoane, cruci, candele, cărţi de rugăciuni, etc.
Obiecte folosite pentru obiceiurile de Anul Nou: dobe (tobe),
buhai, măşti, pălării, tălănci, etc.
Obiecte pentru industria casnică alimentară: scăciţă, cofă,
budălău, budăi, piuă, balercă, ciubăr, covată, doniţă etc.
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Unelte pentru prelucrarea lemnului: sfredel, gealău, compas,
tesla etc.
Diverse: piedestale, maşini de călcat rufe, lămpi de iluminat,
petromaxe, felinare, ouă încondeiate, roţi de căruţă s.a.
Muzeul sătesc din Răucești. A fost fondat în anul 2004 la inițiativa
primarului de atunci, învățător Constantin Vlad și are două secții: secția de
etnografie, înființată prin grija
președintei comisiei comunale de
învățământ – cultură, doamna
învățătoare Domnica Vrânceanu,
care pe lângă altele, oferă
imaginea fidelă a unei gospodării
țărănești de la începutul secolului
al XX-lea. Alături se găsește și
Secția de istorie locală, constituită
prin strădania domnului Stan Dumitru, președintele filialei Răucești Cultul
Eroilor, unde se găsesc prezentate în colaje de fotografii și documente ale
eroilor și veteranilor din cele două Războaie mondiale.
Muzeul etnografic de la Săvești - a luat ființă în anul 2013 din
inițiativa și lucrarea profesoarei Elena Agafiței ajutată de doamnele
învățătoare din sat Elena Zavaliche, Lăcrămioara Nicuță, Emilia Constantin
și alți oameni de obârșie sau adoptați, care-și iubesc satul.

Cu ocazia festivităților de inaugurare a Muzeului etnografic și a
lansării Monografiei satului Săvești, un rol important l-au avut primarul
actual, Dumitru Bălăjel, consilierul local Gorea Mihai, precum și alți
oameni de bine, care împreună s-au îngrijit de momentele artistice și de
serviciu
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Muzeul etnografic al familiei Ioan și Lenuța Filip din Oglinzi.
Are expuse obiecte colecționate de-a lungul vieții lor atât din satul
Oglinzi, cât și din alte locuri din țară, pe unde Ioan Filip a umblat ca șofer
de tir. Cea mai mare parte dintre materiale se află sub cerul liber, așezate
într-o ordine desăvârșită. Printre exponate distingem obiecte pentru uz
casnic, de cult, meșteșugărești, pentru obiceiurile de iarnă și piese de port
popular.

Ziua comunei
Dor de casă. Ne imaginăm că pentru voi, cei plecați spre alte
orizonturi, mai mult sau mai puțin îndepărtate, lucrând sau pensionari fiind,
simțămintele voastre tainice, lăuntrice - v-au chemat acasă, la obârșie, de
Ziua Comunei, aici în satele unde v-ați născut și crescut. Nu este om plecat
sau rămas, să nu-i tresalte inima de bucurie când, prin diverse surse de
informare, se aud lucruri bune despre satul tău și să nu-i plângă sufletul
când aude de rău.
Iubite sat, copiii îți rătăcesc prin lume
Tu blând ca un părinte atât de răbdător
Trimiți în lume dorul, pe toți să îi adune
Să-i vezi din nou acasă, la tine în pridvor.
(Costel Manolache)
De aceea grija întoarcerii se îndreaptă întâi spre familie, cu părinții
lăsați în suferințele bătrâneții și a singurătății. În continuare mergi la
școală unde te vei întâlni cu dascălii tăi, apoi la biserica încălzitoare de
suflet îngeresc, unde aprinzi o lumânare la căpătâiul celor dragi plecați în
țărâna veșniciei.
La festivitățile Zilei Comunei te întâlnești cu vechii tăi colegi și
prieteni, ocazie din care îți vin trăiri cu imagini care curg în cascade, cu
bucuriile copilăriei și tinereții.
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Când spun acasă...
Când spun acasă, simt cum un fior
Mă spintecă din cap până-n picioare
Și-mi vine-n minte apa de izvor
Și pâinea din cuptor… și casa care,
Mi-a fost bun adăpost copilăriei
Și m-a crescut, făr’-a avea, chiar toate.
Și mâna grijulie a măicuței
Ce mă-nvelea, în fiecare noapte. (...)
Când spun acasă, văd un colț de rai
Prieteni vechi și buni cu veșnicia,
Spun datină, spun ie și spun nai…
Spun Dumnezeu și neam, spun…România!
(Licuța Pântia, Oglinzi, Țărăncuța de la Londra)

Desfășurarea evenimentului. Evenimentul are loc la sfârșitul verii
sau începutul toamnei, când atmosfera este învăluită de parfumul ultimelor
flori, când cei veniți își petrec ultimele zile din concediu alături de cei
dragi.
Încă din ajun și mai dinainte, centrul comunei este împodobit de
sărbătoare, vestind tuturor marele spectacol.
Festivitățile sunt deschise de primarul comunei (foto) cu un salut de
bun venit, după care se ține un moment de reculegere pentru toți care au
trăit pe aceste meleaguri și trecuți în lumea veșniciei. Urmează cuvântul
reprezentanților autorităților județene și locale care prezintă realizările
obținute în ultimul an, precum și proiectele pentru viitor. După ce se urează
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tuturor locuitorilor comunei: La mulți ani cu sănătate și belșug!, se
continuă cu premierea veteranilor și a urmașelor soții de eroi și veterani.
Urmează sărbătorirea Nunții de Aur, unde preoții invitați (foto)
oficiază un ceremonial de mulțumire adusă lui Dumnezeu, cu rugăciuni de
ajutor și ocrotire pentru trăinicia vieții în doi, îi binecuvântează și îi
reunește spiritual. După ce unul din sărbătoriți ia cuvântul, primarul
înmânează personal scrisorile de felicitare și nelipsitul buchet de flori.
Închină cu ei câte un pahar de șampanie și în funcție de greutatea dosarului
cu boli, se poate chiar și dansa.

Două familii din comuna Răucești sărbătorite la 50 de ani de la căsătorie

Se înmânează diplomele de excelență pentru toți fiii comunei, care s-au
evidențiat în domeniul lor de activitate, după care autoritățile comunale
oferă o zi plină de distracții cu invitați de muzică diversă de la noi sau aduși
din alte părți din țară.
În încheiere, în nocturnă, se admiră frumoasele focuri de artificii.
Realizări și perspective culturale. În comuna noastră au fost unele
activități artistice care cu timpul au devenit tradiții: în luna septembrie se
organizează Ziua comunei; în luna aprilie Ziua Eroilor și Ziua Bibliotecii,
în luna mai, de Ziua salcâmului se sărbătorește satul și școala Oglinzi; în
luna octombrie Ziua bunicilor, la 31 Decembrie, în spiritul conservării
tradițiilor, în fața primăriei are loc Festivalul local de Datini și Obiceiuri de
Anul Nou.
Periodic se desfășoară activități culturale, lansări de carte, unele cu
autori locali.
Cântecul și dansul popular din Oglinzi sunt promovate și văzute azi
la concursuri, festivaluri și televiziune. Grație soliștilor noștri formați la
Ansamblul Oglinduța, precum Sînziana Oșlobanu, azi profesoară de canto
popular, Gabriela Ujică sau George Gherasim, au dus frumosul din Oglinzi
și peste hotare în Spania, la Zaragoza, de unde s-au întors cu trei premii I și
trofeul festivalului Starurile diasporei.
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Mișcarea sportivă din Comuna Răucești
Clubul sportiv Speranța Răucești înființat în anul
2001 cu o frumoasă bază sportivă are ca scop principal
desfășurarea de activități sportive, în general, și de
fotbal, în special, respectiv selecționarea, inițierea și
pregătire de sportivi în diferite competiții.
În iunie 2015, echipa de fotbal Speranța Răucești,
prin activitatea asiduă managerială a domnului inginer C.
Chiriac, vicepreședintelui Titișor Săvescu și a
tehnicianului prof. Mihai Gavriloaia reușea o promovare
istorică în liga a III-a la fotbal, după ce a eliminat pe Unirea Mircești,
campioana județului Iași.
A devenit astfel prima echipă dintr-o comună nemțeană care a făcut
pasul spre Liga a III-a, după 1990. Și totuși, nu a fost suficient. Fără
sprijinul financiar al autorităților locale din comuna Răucești, visul
jucătorilor și al suporterilor de a evolua în Liga a III-a a devenit un obiectiv
greu de îndeplinit.
Proiectul Speranţa, cheia spre performanţă, manager de proiect
fiind ing. Ana Săvescu, a favorizat participarea echipei din Răucești la
Campionatul Județean de fotbal, Liga a IV-a ediția 2017 - 2018 și la Cupa
României la Fotbal, dar și atragerea câtor mai mulți tineri care doresc să
facă sport de masă și de performanță, asigurându-se astfel continuitate în
formarea profesională a sportivilor. Lotul este format din următorii: Daniel
Zavate, Ionuț Afloarei, Radu Miron, Cristian Borcilă, Alexandru Vavrița,
Marius Cucoș, Ciprian Popa, Romeo Tabac, Ciprian Brighiu, Tudor
Chiriac, Ionut Stirbets, Vlad Plugaru, Claudiu Ciocoiu, Alexandru Onu,
Ionuț Pavăl, Andrei Iacobuță, Bogdan Straton, Marius Chelaru, Laurențiu
Boteanu, Adrian Tudorache, Gabriel Hauta.
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Aspecte etnofolclorice
Vatra satului. Suprafața de teren pe care se află locuințele
cetățenilor, precum și unele imobile de interes obștesc, este cunoscută sub
numele de vatra satului. Fiecare sat al comunei Răucești de astăzi a avut și
are o vatră a sa de la primele colectivități omenești pe aceste meleaguri.
Întinderea vetrei satelor a variat de-a
lungul anilor în raport de mai mulți
factori: numărul populației, situația
economico-socială a satului, starea
materială a locuitorilor etc.
În
vechea
organizare
administrativă a Moldovei, vatra satului
era bine delimitată și despărțită de
Casă tărănească de la sfârșitul
terenul agricol printr-un gard de nuiele
secolului al XIX-lea, Săvești
numit gardul țărnii (aflat în toponimia
locului).
Trecerea din sat în câmp se făcea pe o
poartă numită poarta jităriei, care era
supravegheată de un paznic numit jitar. Gardul
era refăcut în fiecare primăvară cu materiale noi,
aduse din pădure. Aceste garduri au fost
întreținute până prin anii ’20 ai secolului trecut.
Natura prielnică a peisajului a atras şi
ajutat dintotdeauna omul locului să-şi clădească
locuința, care a evoluat de-a lungul anilor, prin
tehnica de construcţie și formă, începând cu
Fântână din Bahnă
bordeiele foarte bine descrise de călătorul
francez Ubicini (1842):
Până acum câţiva
ani, locuitorii moldoveni
de pe Valea Moldovei nu
aveau
altceva
decât
bordeie întunecate şi pline
de fum, scobite în pământ
la o adâncime de doi
metri cu o suprafaţă de
10-12
m2 .
Deasupra
bordeiului
pe
o
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împletitură de nuiele, era pus pământ să nu plouă înăuntru, lăsându-se o
gaură să iasă fumul. Pe acoperiş creştea iarbă şi dacă n-ar fi fost fumul să
iasă din bordei, nu-ţi puteai da seama că acolo e locuinţă.
Mai jos prezentăm locuințele unei părți a satului Oglinzi din anul
1880, descrise de către notarul concetățean, Gheorghe Tănase, după
spusele bunicii sale, Răchierița: satul apărea ca o înșiruire de case și
bordeie acoperite cu paie. Casa fostului clăcaș de rând, Petre Pantelimon,
era formată dintr-o cameră, o tindă din lemn și o șandrama. Ușa era din
scânduri neîncheiate, ferestrele erau din piele de oaie subțiată, iar în loc de
sobă, un coș cu hotă. Avea patru boi și alte animale ținute într-un șopron
cu pereți din spini presați cu paie. Locuințe mai răsărite se găseau și la
Vasile Răcheriu, Costache Andrei ș.a, care aveau o cameră mai mare, o
tindă, o cămară și o șandrama, acoperite cu draniță, iar ferestrele în două
canate cu sticlă.
Gospodăria tradițională, care era compusă din casă, şură, poiată,
coteţ, fântână, pivniţă, avea pe lângă
aceste acareturi şi un grajd aparte
pentru animale. Cei mai înstăriți aveau
și un hambar, o fânărie şi altele. O
apariţie mai aproape de zilele noastre
este bucătăria de vară, situată în faţa
casei, unde se rezolvă multe probleme
gospodăreşti, chiar şi iarna. Gospodăria
Poartă tradițională - Oglinzi
a fost şi este apărată de garduri care au
evoluat și ele de la nuielele trase prin pari montaţi la anumite distanţe, la
jaluzele verticale puse pe leaţuri orizontale, şi de la scânduri vopsite la cele
de azi din tablă, din fier forjat etc.
Gospodăriile erau cu o gamă largă de tipare, cu spații verzi și curți
largi, aerisite, ferindu-se de a se asemăna una cu alta, cu simțul măsurii și
al armoniei
Preocuparea pentru frumos consta și în aceea că în fața fiecărei case
erau grădinuțe cu nelipsitele flori: garoafe, dumitrițe, vâzdoage, petunii,
regina nopții, panseluțe, alături de unele plante medicinale: menta,
gălbenelele, busuiocul, iar în geam zâmbeau vesele florile de mușcată, etc.
Între cele două războaie mondiale, au început a se construi case cu
două camere şi tindă între ele. Una se chema odaia de curat, în care erau
primiţi oaspeţii cu diverse ocazii familiale şi tot aici se păstrau lucrurile
cele mai de preţ, în special lada de zestre. Cealaltă încăpere se numea odaia
de stat (de locuit permanent), unde era un pat montat pe ţăruşi bătuţi în
pământ, cu mindir de paie, acoperit cu un țol apoi cearșaf, care obligatoriu
trebuia să fie o prostire cu marginile ornamentate. Se mai afla un blidar
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frumos decorat, o masă joasă cu trei picioare, scaunele, laiţe (laviţe),
cuptorul în faţa căruia era hornul şi vatra unde se făcea focul atât pentru
încălzit, cât şi pentru pregătit hrana zilnică. Cu timpul, cuptorul cu horn a
fost înlocuit cu soba, zidită din cărămidă nearsă, produsă de fiecare
gospodar.
Aproape întreaga activitate
casnică se desfășura în camera de
stat unde se lucrau de toate:
mâncare, țesut la stative, dormit,
spălatul rufelor, iar când afară era
frig, aici își găseau loc pisica și
unul-doi mielușei spre bucuria
copiilor, sub pat era cloșca pe ouă
și altele. Tot aici se creștea odorul
Interior tărănesc - Oglinzi
legănat, îmbăiat, înfășat, apoi îl
punea în covată, ferit de accidente
și câte altele, pe care doar o mamă le poate ști.
În exterior, de jur împrejur sau cel puţin pe două laturi, casa era
prevăzută cu o prispă întărită cu stâlpi frumos ornamentaţi, cu diferite
modele geometrice realizate de meşteri locali.
În asemenea tablou zburdau câte 7-8 copii sănătoși, la joacă sau la
treabă, pe când azi la unele vile cu 7-8 camere, 1-2 odrasle se lăfăie în
majoritatea timpului la calculator sau televizor.

Case tradiționale
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Case moderne - tip vilă

După anul 1990 au apărut casele tip vilă (foto), influențate de
arhitectura urbană, care prea puțin respectă pe cea tradițională atât prin
materialele de construcții, cât și prin tehnologiile cu influențe aduse din
Vest.
Prelucrarea firelor textile. Până la
apariţia
industriei
producătoare
și
prelucrătoare de fibre textile este ştiut că toată
îmbrăcămintea necesară membrilor familiei se
producea în casă, datorită măiestriei
gospodinelor care, începând de la cele mai
fragede vârste, învăţau să prelucreze, în
special, cânepa și inul. Şi cum nu era
gospodar să nu-şi semene necesarul de
Roată de tors- Săvești
cânepă, prin luna august când era coaptă, se
smulgea şi se lega în mănunchiuri care, după
veştezire, se punea la topit (murat) la Râşca sau Moldova. Dupa trei
săptămâni, se scotea şi se aşeza în popuri, la o uscare minimă. Uscatul
deplin continua acasă, după care, unul câte unul, erau bătute prin două faze
cu meliţa şi meliţuica până se înlătura puzderia şi se obţinea fuiorul.
Când se terminau lucrările în câmp, gospodina ajutată de fiice sau
nurori, trecea la prelucrat fuioarele. Întâi
se trăgeau prin ragilă și răgiluică până se
obţinea fuiorul cu firul cel mai fin, care
prin toarcere cu mâna la furcă se realiza
tortul, folosit la ţesături. De asemenea,
femeile prelucrau şi lâna cu răspunderea
de a-i îmbrăca pe toţi ai casei cu
binecunoscutul şiiag (şiiac) care era ţesut
în patru iţe, apoi împâslit şi uniformizat la
La stative- Săvești
pivele lui Bistriceanu din Şoimăreşti.
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Ţesăturile cu fir de lână, de cânepă, de in sau de bumbac se foloseau
la confecţionarea îmbrăcămintei și a altor obiecte de uz casnic, dar dintre
toate locul principal îl ocupa covorul, care, aşezat pe perete, aducea în
interior coloritul câmpului cu bujori, mângâierea şi încălzirea sufletului
familial.

Covoare moldovenești – Vlad Ana – Răucești

Precizăm că, de câteva decenii, cânepa nu se mai cultivă, lâna de la
oi nu prea are întrebuinţare, iar gospodinele cumpără totul sau aproape
totul, de-a gata de la târg. De aici și versurile populare satirice:
Măi nevastă, măi fimei
Las-o naibii de șîderi
Cânepa stă să cheri.
N-am cămașă, n-am ițari
Vine iarna, vai și-amar!
- Du-te-ncolo, măi bărbati,
Că n-ai diloc dreptati.
Iaca pânză-i-n tot locu'
Și te-îmbrac, mânci-te norocu'!
(Informație Maria Apopi, 71 ani, Săvești)
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A. Portul popular
Portul românesc, în general,
îşi găseşte rădăcinile în cel al
strămoşilor noştri geto-daci. În
decursul istoriei, structura şi evoluţia
costumului popular s-a păstrat
nealterat, cu toate că s-au adăugat
treptat noi decorări ale ţesăturilor şi
cusăturilor,
diferenţiindu-se
în
funcţie de sat, stare socială, sex,
anotimp, vârstă, de purtat, sau de ieşit în lume, în Costum popular bărbați
special la biserică.
În zilele de sărbătoare, bărbaţii foloseau ițari, cămăşi lungi de fuior,
până peste genunchi, încinse cu brâu sau chimir şi în funcţie de anotimp şi
de vârstă, pe deasupra se purtau pieptare, cojoace sau sumane.
Sumanul
este
o
importantă piesă de port popular
folosită cândva de locuitorii
satelor noastre, mai ales în
sezonul rece. Țesătura pentru
sumane, numită pănură sau șiac
era făcută din lână vopsită în
culori vegetale, de obicei negru.
Pe cap, vara, se purtau în
Îmbrăcăminte de iarnă geroasă - Oglinzi
general pălării de paie împletite
în şapte, pe când astăzi se folosesc fel de fel de şepci. Iarna era un bun
prilej de a arăta cât de gospodar era purtătorul unei căciuli după moda
vremii: cu prispă, ţuguiată, plesnită (a la Mihai Viteazul ), ruseşti (cu clape)
a la Hrușciov sau după vorba ceea românească: cu căciula pe-o ureche,
pusă după moda veche.
Imediat, după ultimul război, bărbaţii încă se mai încălţau cu opinci
din piele sau de cauciuc, cu gurghiu alămit, marca Vânători şi doar în zilele
de sărbătoare se purtau cizme sau bocanci, iar femeile aveau, pe lângă
opincuţe sau pantofi şi cizmuliţe din import tip Bürger. Opincile din piele
de vită sau de porc, tăbăcite și lucrate de meșterii opincari împreună cu
ciorapi albi legați cu nojițe făcute din păr negru de cal, împăunau purtătorii
lor.
La costumul naţional feminin piesele principale sunt: cămaşa,
catrinţa şi bundiţa. Dintre toate, cămaşa este piesa în care se investeşte cea
mai mare pricepere, fiind cartea de vizită cu care se prezintă în lume, mai
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ales, că era cu altiţe folosindu-se mărgele și fluturi de mătase. Femeile
tinere căsătorite aveau cămășile cu o despărțitură în dreptul pieptului pentru
a putea alăpta mai ușor bebelușii în ocazii diferite. Catrinţa era ţesută numai
în patru iţe, cu fondul închis, tranzitate de vrâste (dungi) viu colorate.
Poalele au doar o singură bordură brodată care se vede la baza catrinţei.
Bundiţele se purtau pe timp răcoros, iar pe
timp geros, femeile se înfofoleau în şaluri mari
îndoite în colţ, pe când cele mai în vârstă
purtau berte sau bertuţe. Vara, femeile tinere
aveau barize înflorate, iar cele mai în vârstă
purtau, în general, casânci negre.
În sezonul cald, copiii purtau o cămaşă
făcută din pânză grosieră de cânepă, lungă
până peste genunchi, încinsă cu o cureluşă sau
cu o sfoară, iar cei mai mărişori, purtau
pantaloni scurţi până sub genunchi, și cât era
ziua de mare umblau desculţi cu tălpile așa de
îngroșate, încât jucau fotbal ca fachirii sfidând
Costum popular fete
ascuțișul pietrelor sau spinilor.
Nu trebuie neglijat, în acele vremuri, rolul traistelor de şold şi de
cărat, care ţesute de obicei în alb-negru sau alb-roşu erau purtate zilnic,
cum purtăm astăzi geanta sau sacoșa. Trăistuţele, numite şi taşcă sau
tăşcuţă, ţineau locul rucsacurilor de azi. În ele, şcolarii purtau cărţile, placa
de scris şi chiar merinde. Mulţi foști purtători de taşcă şi opinci au ajuns
mai târziu oameni de înaltă valoare intelectuală.
Portul popular, în final, este unul din factorii veșniciei la sat, chiar
dacă azi este purtat doar la spectacolele folclorice, câte mai sunt. Dacă
ținem cont de zicerea patriotică tot ce-i românesc nu piere putem spune că
rămânem optimiști în ceea ce privește păstrarea portului popular în viitor.
Încă din vechime, cu asemenea port popular, harnicele şi frumoasele
Cosânzene din satele noastre au atras mulțimi de Feţi-Frumoşi, cu acte în
regulă din alte împărăţii, pentru a întemeia familii durabile şi mult
respectate.
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Drag mi-i portul popular
Frunzuliţă măgheran,
Sunt fată de oglinzan.
Gătită cum vezi mai rar,
În costumul popular.
Mă vedeţi, sunt miticuţă,
În picioare cu-opincuţe
Ce-s legate cu nojiţe.
Colţuni din lână de oaie,
Împletiţi de-a mea mamaie.
Mai sus poale şi catrinţă,
Cu îngustele vrâstuţe,
Şi-s încinsă cu bârneaţă.
Şi mai sus de la catrinţă,
Port ie-n patru iţe,
Cusută cu cruciuliţe
Şi pe mânecă altiţe.
Pe piept şi mâneci în jos,
Curg podoabele frumos.
La gât cu ajur bogat,
De bunica mea lucrat.
Pe deasupra am bundiţă,
Din blană de la oiţă
Cusută frumos şi des,
Cu florile de pe şes.

Întâlnire la fântână

Port trăistuţa cu ozoare
La ureche mi-am pus floare,
Mi-o pus mama busuioc,
Că-i floare, cu mult noroc.
Mi-i drag portul popular,
Cunoscut peste hotar.
CRAIU AMALIA
Clasa a VII-a
Liceul Tehnologic Oglinzi,
Cercul de folclor şi tradiţii „Comoara satului”
Prof. Filip Ana, prof Filip Gheorghe
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B. Graiul local
Graiul locuitorilor noștri prezintă caracteristicile generale ale
subdialectului moldovenesc cu elemente de graniţă dintre Bucovina şi zona
centrală a Moldovei, respectând înţeleptele vorbe bătrâneşti: ori te poartă
cum ți-e graiul, ori vorbeşte cum ţi-e portul!
În vorbirea multor localnici se pot observa diferite nuanţe faţă de limba
literară, în pronunţia vocalelor şi consoanelor.
La vocale, de regulă, vocala a accentuată se pronunţă ca în limba
literară, însă în unele cazuri, a accentuat trece la ă: un şărpi, (în loc de un
şarpe), buzunări, (pl) (în loc de buzunare), etc.
Vocala e accentuată se transformă în ă, după j, s, ş, ţ şi z: căţăl (în loc
de căţel), folosăsc (în loc de folosesc), injăcţii (în loc de injecţii).
Vocala i precedată de ţ, z, ş, s, j se transformă în â: găsât (în loc de
găsit), pieţât (în loc de peţit).
În poziţie finală, ă trece în â: strungâ (în loc de strungă), brânzâ, (în loc
de brânză).
Vocala e finală neaccentuată se închide în i: dinti (în loc de dinte), frati
(în loc de frate)”.
Vocala i neaccentuată devine â: frasân (în loc de frasin), ţâgări (în loc
de ţigări).
În unele cuvinte o neaccentuat devine u: cucoş (în loc de cocoş), tifus
(în loc de tifos).
Diftongul ea se monoftongizeáză în a după b, ţ, ş, j: înșeală (în loc de
înșală), bat (în loc de beat). Ea devine e și ia in loc de ie. Când eram pe
vremea me/ Șapte mândri-mi trebuie/ Dar amu ĉi vreme esti/ Nici di una
nu-i nădejdi./
Diftongu ia devine ie, în unele cuvinte: băiet, (în loc de băiat), muiet,
(în loc de muiat).
În substantivele câine, pâine , nu apare diftongul îi: câni, pâni, etc.
Consoana labiodentală surdă f se pronunţă ca fricativă ŝ: fierbinte se
pronunţă ŝierbinte, să fiu, se pronunţă să ŝiu.
În unele cuvinte, v devine h: vulpe se pronunţă hulpe, volbură devine
holbură.
Frecvent r trece în l: scrântit devine sclântit, sertar, devine saltar, etc.
În privinţa morfologiei, unele substantive de declinarea a IV-a (
terminate în e) trec în declinarea a II-a (terminată în consoană): foarfece
trece în foarfec, şoarece, trece în şoarec, etc.
La genitiv apar forme diferite de limbă literară: podu’ casâ ( în loc de
podul casei), etc.
Pluralul unor substantive se termină în â în loc de e: carâ , (în loc de
care), fusâ, (în loc de fuse), etc.
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Ca demonstrative de apropiere se folosesc formele: (a)ista, (a)iasta,
(a)istalalt, în loc de acesta, aceasta, celălalt.
Unele verbe au la indicativ prezent forme mai deosebite (a bea): eu beu,
bei, be, bem, beţ, beu.
Unele adverbe ca: imediat, devine acuş, acum, devine amu, puţin,
devine oleacă, etc.
Se foloseau frecvent interjecţiile de adresare: fa (fă) fă Marii!, respectiv
uăi Vasâli! sau bre Vasâli!
În ceea ce priveşte lexicul, întâlnim elemente ce aparţin subdialectului
moldovenesc, dar şi elemente lexicale specifice altor zone.
Elemente lexicale locale: ţaţă, leliţă - apelativ pentru femei, ogheal
pentru plapumă, ciolan pentru os, vadană pentru văduvă, cărpănos pentru
zgârcit și rău, beleujet pentru unul neîngrijit, hapău pentru acaparator, a
anistui pentru a ascunde, găleată - căldare, mâță - pisică, zălud - prost,
moare – zeama de varză, hogeag – coș (horn) de fum, prostire – cearșaf.
Elemente lexicale specifice Transilvaniei de nord aduse de românii,
numiți la sosire ungureni: găteje pentru crengi, pănură pentru postav, imaş
pentru izlaz etc.
Cuvinte de provenienţă maghiară din estul Transilvaniei sunt destul de
numeroase, dovedind că aceste elemente au fost continuate de la locuitorii
(probabil ceangăi) veniţi în majoritate din secuime: catrinţă-katrinca,
gealău-gyala, şarampoi-sarampò, şâp-șip, taşcă-tàska.
Elemente germane: rola-Rolle, ghivent-Gewinde, şindrilă-Schindel,
boiler, rucksack, foraiber, fasung etc.
Termeni rusești: drujbă, pufoaică, buldozer, votcă, combinat,
mecanizator etc.
De la evrei: ștrudel, limonadă, ghișeft etc.
De la țigani: baftă, gagică, mișto,mangleală, ciordeala etc.
De la turci: ibric, ciubuc, belea, berechet, bacșiș, cafea, sarma, chiftea,
dușman, iaurt etc.
De la englezi: corner, gol, fault, dribling, trening, stres, campus, miting
etc.
De la unguri din interiorul Transilvaniei: neam, viclean, belșug, bai,
ferăstrău etc.
De la greci: a agonisi, folos, tacticos, prisos, matase, stol, etc
De la francezi: influență, inventar, mesager, a soluționa etc.
De la italieni: spagheti, mandolina, contabil, bancă etc.
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C. Onomastica
1. Numele.
Studiile onomastice ne arată că în vechime se purta un singur nume
luat din calendarele ortodoxe: Toader, Vasile, Ilie, Maria, Ileana alături de
unele și mai vechi: Rarița, Tasia, Catrina, Garofina etc. Mai târziu era
însoţit de funcţia pe care o avea: Vasile Popa, Gheorghe Vornicu, Nicolai
Ciobanu etc. De multe ori s-au adăugat şi numele tatălui, mamei, soacrei:
Ion Amariei, Vasile Apetri.
Și în final, pentru a nu se confunda anumite persoane, mai ales
acolo unde există nume de familii numeroase, gura satului a stârnit anumite
porecle care cu timpul unele au devenit nume: Bălan, Negru, Roșu, Albu,
Mustață, Ursu etc.
Foarte multe nume rămase astăzi în comună au diferite origini, astfel:
- După ocupaţii: Croitoru, Ciubotaru, Cojocaru, Curelaru, Rotaru,
Butnaru, Dulgheru, Boaru, Vieru, Țăranu, Văcărașu, Apostol, Lăcătușu,
Dascălu etc.
- După locul de origine: Munteanu, Jăhăleanu, Bărăscu, Moroşanu,
Neamţu, Ungureanu, Țuțuianu, Rusu, Tătaru, Cristescu, Târpescu, Săvescu
etc.
- După funcţia civilă sau religioasă: Vornicu, Popa, Popovici, Apopi,
Apostol, Dascălu, Dăscălescu etc.
- După prenumele tatălui nemodificat: Anton, Iftime, Lazăr,
Constantin, Pintilie, Nistor, Sava etc.
- După prenumele părinților diminutivizat: Nicuţă, Ilieş, Stănică,
Măriuța, Anița, Anușca, Todirică, etc.
- După prenumele mamei nemodificat: Palaghia, Irina, Domnica,
Varvara etc.
- Nume provenite din prenumele: femeilor văduve sau al tatălui
utilizând articolul posesiv genitival: Agafiţei, Apetri, Avasâlcăi, Atomei,
Amariei, Acatincăi, Aanei, Avarvarei, Ailenei.
- Nume provenite prin utilizarea sufixelor: Mihăilă, Ionescu,
Mihăilescu, Mihăileasa, Vasiliu, Petrescu, Dănilă, Andrişoaia, Cristescu
etc. Escu sufix apărut încă din secolul al XV-lea aplicat la nume. Așa cum
se vede și la alte popoare: schi la polonezi și ruși, ov la ruși și bulgari, iuc
la ucrainieni etc.
- Nume biblice: Moisii, Maftei, Armenia, Iftime, Zaharia, Nichifor,
Luca, Iacob, Filip etc.
- Nume venite din timpul domniilor fanariote (terminaţie grecizată,
che, chi): Manolache, Postolachi, Zavalichi etc.
- Numele unor persoane de altă naționalitate: Crichevitz, Hellon,
Vokurech, Pougurschi etc.
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- Nume de familii numeroase din comuna noastră: Obreja, Apostoaie,
Filip, Sava, Tănase, Stan, Varvara, Trofin, Iftode, Cristescu, Ilieș, Ghiba,
Bâzu și înca câteva nume care sigur vor străbate secolele viitoare moștenind
pământul. Familiile numeroase din satul Răucești sunt grupate pe ulițe:
Vârvărenilor, Ghibenilor, Trofineștilor, Robenilor, Cosăienilor, Obrejenilor,
Chișcărenilor etc., unele fiind chiar urmașe ale fostelor sate sau cătune.
Câteva porecle care au apărut în istorie pentru a se deosebi desele
asemănări, în special, a numelui cu prenumele: Buimacul - Zăpăcit, Blegul moale în acțiuni, Catârul – încăpățânat, Câcâitul – muncește mult cu
rezultate îndoielnice, Năucul – uituc, Bolditul – are ochi mari umflați,
Fornăitul – vorbește pe nas, Burtăhănosul – are burtă mare, Buzatul – are
buzele mari și groase, Chilugul/Chelosul – fără păr pe cap, Colțatul – are
dinți lungi și lați, Știrbul – fără dinți, Cotonogul – merge șchiop de un
picior, Gălbejitul – este galben la față/ palid, Michiduță – mic de statură și
rău, Surdul – nu aude bine, Țâră – mic și slab.
2. Numele de botez (prenumele)
Ca şi numele, se poate vorbi că şi prenumele a avut o evoluţie destul
de interesantă care la începuturi au apărut cu diferite semnificaţii de la
unele popoare cunoscute înainte și după Hristos:
- din limba greacă: Angelica de la Angelos (înger), Gheorghe de la
Georgos (agricultor), Ștefan (primul învingător), Elena (raza de
soare), Andreea de la Andreas (războinica);
- din limba latina: Lucia (a face lumină) Anton, din Anthos (floare),
Octavian, Silvia;
- din limba ebraică: David (iubit), Gabriel (Dumnezeu este puternic),
Maria (copil dorit), Petre, Mihai, etc.
Intrând în sfera creștinismului întâlnim și nume împrumutate din
limba ebraică, puse de preot la botez, ale căror circulație nu s-a redus nici
azi: Constantin, Petru, Mihai, Maria etc. Firesc, începând cu cea de-a doua
jumătate al sec. al XX – lea, prenumele vechi au început să fie înlocuite
treptat de prenume noi, multe din ele cu trimiteri la cele istorice şi
religioase: Traian, Cristian, Manuel, Paul (pentru bărbaţi), Eugenia, Nadia,
Cosmina (pentru femei), apoi s-a răspândit practica prenumelor duble: AnaMaria, Andreea-Ioana, Monica-Elena, Romeo-Ionuț.
Din păcate, în ultimul timp circulă prin țară, în special la etnia
rromă, nume ca: Barosanu, Pardaianu, Baronu, Televizoru, Harmonica,
Procuroriu, Bordură și Pavela. În acest caz, pruncii ajunși mari, poartă în
public rușinea sau mândria numelui pus de părinți: unchiul Internet, bunicul
Paradox, doamna învățătoare Mercedesa.
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Hrana locuitorilor
În cadrul bucătăriei moldovenești,
căreia îi aparținem, cea din zona noastră
ocupă un loc aparte. Este caracterizată
prin bun gust și finețe, unele uitate și
reluate astăzi, care creează plăcere atât
celor care le fac, cât și celor care le
consumă. Cele spuse le întăresc cu o
vorbă românească care sună cam așa: ”nu e meșteșug a găti mâncare, ci e
meșteșug a o potrivi.”
Alimentaţia era și este legată îndeosebi de producţia proprie, și rar
se cumpăra vreun aliment din comerţ, deoarece oamenii se conduceau după
sintagma: acela e gospodar care are păpuşoi în pod, vacă cu lapte, porc de
Crăciun şi miel de Paşti.
În continuare vom prezenta unele alimente şi, pe alocuri, modul de
preparare.
Până la începutul secolului al XVIII-lea, alimentele de bază erau
pâinea şi turta făcute din făină de grâu sau secară şi mămăliga din mei.
După apariţia în cultură a porumbului, alimentul de bază, care nu lipsea de
la nici o masă, era mămăliga cu rang de mare cinste, fiind considerată
mâncarea săracului. S-a dovedit de-a lungul timpului că este un produs
delicios, cu foarte multe proprietăți benefice organismului, având un efect
detoxifiant, reglează concentrația de glucide în sânge, fiind de folos
diabeticilor, reduce cantitatea de colesterol, scăzând riscul de ateroscleroză
și infarct. Este un leac străvechi pentru dureri de gât și răceală, consumând
un ĉir cald cu puțin ulei.
Tot din făină de porumb, prin coacere la rolă, sau la cuptor se
prepara și mălaiul folosit mai ales la praznicele din posturile de peste an.
Din aceeaşi categorie cu mălaiul erau
alivencile, considerate de săteni ca
adevărate delicatese.
Alivencele sunt preparate astfel:
se trece făina de porumb prin dosul
sitei, se pune chișleag de vacă sau zer
din lapte de oaie la fiert, se opărește
făina, după care se lasă să se răcească.
Alivenci moldovenești - Răucești
Se pune un pic de făină de grâu și se
mestecă bine. Se unge tava cu ulei și se pune compoziția amestecată cu
bucăți de urdă. Se întroduce la cuptor unde stă 40-45 de minute. Se scoate
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din cuptor și după ce se răcește se taie felii, care se ung cu smântână și se
consumă.
Fasolea, prin mulţimea de soiuri, oferea şi oferă o gamă largă de
moduri de a fi pregătită cu condiția respectării tuturor pașilor. Este foarte
gustoasă în duet cu cârnații sau ciolan afumat, din moment ce este oferită
orășenilor de guvernanții darnici numai cu ocazia zilelor mărețe ale țării.
În alimentaţia frecventă întâlnim pe mesele sătenilor noștri şi
apreciatele sarmale, care până la apariţia orezului se preparau cu crupe din
grăunţe de porumb amestecate cu varză, morcovi, ceapă, pătrunjel, mărar şi
alte ingrediente găsite în marea gradină de lângă casă. Aceasta era
compoziția pentru sarmale de post iar, când se preparau sarmale de frupt, se
adăuga carne şi bucăţi mici de slănină. Fierberea se făcea în oale de lut
nesmălţuite, special destinate, la foc mic, în vatră sau la gura cuptorului.
Pentru majoritatea gospodăriilor, creșterea și îngrijirea măcar a unei
vaci cu lapte, era mai mult decât o tradiție, deoarece laptele cu
subprodusele lui: brânză (închegată, scoaptă și zburată)unt, iaurt, lapte acru
ș.a. reprezintă o alimentație complexă.
Din laptele de oaie se obţine, ca produs
de bază, caşul. Acesta se consumă imediat, ca
atare sau ca brânză frământată, după o perioadă
destul de lungă de uscare pe comarnic. Din
zerul rezultat după închegarea şi scurgerea
caşului, prin fierbere se obţine jintiţa, care prin
strecurare devine urdă. Pentru iarnă, caşul bine
uscat este frământat cu mâna, se sărează după
gust şi se pune la păstrat în putini de brad sau
borcane bine căpăcite.
Consumul de lapte de oaie, alături de cel de vacă este considerat un
veritabil factor de menținere a forței fizice și a vigilenței, iar cei grași au
ocazia să mai slăbească.
Având curţile pline de orătănii, femeile nu întârziau să pună câte o
găină în oală de obicei, căutându-se să fie una mai bătrână pentru că aşa
cum se zice: găina bătrână face zama bună. Puii mai mari erau foarte
apreciati, mai ales când erau părpăliți și tăvăliți prin smântână.
Pentru a avea carne şi produse din carne, pentru timp îndelungat, se
creşteau şi se cresc porci, viţei şi oi. Carnea macră şi slănina de la porc se
consumau în stare proaspătă sau afumate. Parte din ele, după ce erau ţinute
în sare şi la uscat, erau trecute la pregătit, sub formă de trandafiri (cârnaţi),
chișcă, tobă, tochitură etc. Vă prezentăm o rețetă de chișcă din zona
noastră: compoziția de chișcă se face ca la sarmale, se toacă carnea
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împreună cu ceapa, după care se amestecă cu orezul și sare după gust.
Amestecul se introduce în mațele de la porcul tăiat, care au fost foarte bine
curățate cu apă, sare și oțet. Mațele umplute (chișca) se fierb la foc potrivit
până se umflă orezul. Se consumă caldă sau rece cu muștar. Poftă bună!
Sâmbăta, de obicei fiecare bună gospodină își pregătea hrana casei
pentru ziua următoare. Atunci făcea un cuptor de mălai și alivenci gustoase,
mai dihai ca turta dulce, o oală de borș cu mazăre sau fasole și o alta oală
pântecoasă cu sarmale se lăsa pe vatră să fiarbă încet. Legumele proaspete
și murăturile se serveau în general stropite cu câteva picături de oloi (ulei
din semințe de cânepă sau bostan).
Nu lipsesc de la praznice sau zile festive plăcintele poale-n brâu şi
cozonacii făcuţi de femeile bătrâne care ştiu rândul la pâine.
Rețetă Plăcinte Poale-n brâu
Cine n-a auzit de celebrele plăcinte denumite, comic, poale-n brâu?
Această denumire vine de la felul în care se împachetează ducându-se
marginile spre centru plăcintei din patru părți, pliindu-se,unele cu altele,
apoi cele patru colțuri rezutate,
deasemenea se duc spre centru. E o
plăcintă ușor de făcut și foarte bună.
La 1Kg de făină avem nevoie de: 400 ml
lapte, 4 ouă, 250 g zahăr,
drojdie(50 g), sare, 100ml ulei sau unt
topit.
Se cerne făina. Separat se dizolvă
Plăcinte Poale în brâu- Ungheni
drojdia în lapte(sau puțină apă călduță)
și se adaugă în făină. Se adaugă laptele cald amestecat cu ouăle, zahărul și
praful de sare și începe frământatul. Spre final se adaugă, treptat uluiul sau
untul și se frământă până acesta se încorporează în aluat, iar aluatl nu se
mai lipește de mâini. Se lasă la dospit până-și dublează cantitatea.
În acest timp se pragătește umplutura din 1 kg de brânză, 200g
zahăr, 4 ouă, ½ linguri de făină, esență de vanilie, opțional, după
gusturi, stafide sau vișine confiate.
Toate ingredientele se amestecă, după ce-n prealabil brânza a fost f.
bine frământată. Din aluatul dospit de fac bile potrivite pentru o plăcintă,
care se întind cu sucitorul, se umplu cu brânză, se împăturesc și se așează-n
tavă. Se lasă la odihnă 20/30 minute după care se ung cu ou bătut cu pușin
lapte sau sirop de zahăr, se poate presăra cu mac sau susan și se dau la
cuptor. În 45 de minute ar trebui să fie gata. Când se scot din cuptor se ung
cu apă cu zahăr și se acoperă cu un prosop. Poftă bună! (Emilia Petraru)
Din sămânța de cânepă se prepara, ocazional, julfa după un
procedeu tehnologic destul de complex, care presupunea râșnirea ei, după
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care făina obținută se punea la fiert cu puțină apă până se obținea o pastă.
Acest conținut era amestecat cu miere de albine sau zahăr și se umpleau
turtele pregătite dinainte (pelincile Domnului). Astăzi, când a dispărut
cultura cânepei a dispărut și julfa, sămânța de cânepă este înlocuită de
gospodine cu nucă.
Hrana tradiţională a fost şi este considerată sănătoasă deoarece a
fost ferită de conservanți, coloranți, amelioratori artificiali ș.a. care pun în
pericol viața omului.
În zilele noastre există o bogăție de alimente, dar nu le pot cumpăra
toți, deoarece sunt prea scumpe. Vorba omului de rând: În timpul Epocii de
aur, aveai cu ce, adică bani, dar n-aveai ce să cumperi. Astăzi, în altă
epocă ai ce să cumperi, dar n-ai cu ce.
Vesela și tacâmurile tradiționale. Până imediat de după război rar
se găseau linguri și furculițe de metal, ducându-se până acolo încât sătenii
foloseau lingurile lor de lemn și pe post de furculițe.
Mămăliga cea de toate zilele, după ce era răsturnată pe fundul de
lemn și împărțită cu ața pentru fiecare mâncător i se dădea partea lui în
mână, și toți la un loc, sorbeau udătura dintr-o singură strachină de lut. Se
întâmpla la unele familii numeroase, ca unul-doi să rămână fără lingură la
mâncare și, înghițind în gol aștepta să i se elibereze unealta de la unul care
mânca mai hâlpov.
De asemenea, în casă era un singur cuțit care ruginea permanent și
trebuia frecat acuș-acuș cu cenușă ca să lucească.
A fost nevoie să vină comuniștii la putere să dezvolte industria
metalurgică ca lingurarii, la foc continuu au început să satisfacă nevoile
mereu crescânde ale poporului muncitor cu tacâmuri din inox. Ba, unde mai
pui, că unii dintre reprezentanții noștri de azi folosesc veselă din aur sau
argint.
Băuturile alcoolice tradiționale. Așa cum ne mândrim cu bucatele
noastre tradiționale, în același fel ne lăudăm și cu băuturile noastre
alcoolice realizate prin metode perfecționate de-a lungul generațiilor. Fie că
este vorba de țuică, rachiu sau palincă, elementul comun al tuturor este
calitatea deosebită provenită prin utilizarea exclusivă a ingredientelor
naturale (mere, pere, prune, cireșe etc.). Nu degeaba la zicerea lui L. Blaga:
veșnicia s-a născut la sat s-a adăugat: și tăria rachiului la Răucești. Toate
la un loc pre carele, cum se zice mai creștinește, țuica împreună cu vinul
produs la noi sau adus din podgorii renumite este băut la bucurie, la
supărare, dar cel mai des fără niciun motiv.

186

Ciclurile vieții
Cultura populară românească s-a format odată cu poporul din care
face parte, iar creaţia ei se numără printre cele mai interesante, frumoase şi
mai vechi manifestări europene. Printre ele naşterea, căsătoria şi moartea
sunt socotite a însemna popasuri de intrare şi de trecere ale vieţii omului, cu
bune şi rele, de la o fază la alta, până la liniştea din eternitatea stelelor
fiecăruia.
Naşterea și botezul
Apariţia unui nou membru al familiei tradiționale a constituit
dintotdeauna la noi, prilej de bucurie şi petrecere, chiar şi acolo unde era
gloată multă și condiții de viață modeste în casă, deoarece după tradiție se
nășteau atâția copii câți erau de la Dumnezeu. Nașterea unui copil era o
osteneală dorită și plăcută în cea mai mare parte a familiilor sătești,
asemănător cu ivirea unui prințișor într-o dinastie regală.
Mai demult, când în comună nu exista casă de naşteri şi nici serviciu
de salvare de urgenţă, apropiindu-se femeii timpul sorocit, îndată trimitea
pe bărbat la moaşa satului, o femeie mai în vârstă, pricepută la toate, care,
cum vedea pe cel sosit la poartă, cu căruţa, ştia despre ce este vorba şi sărea
imediat în ajutor. Aşa că îşi lua trăistuţa cu cele necesare, din care nu
lipseau buruieni de leac, şi urgent era la faţa locului.
Dăm câteva exemple de moașe care sunt în memoria moșiților: M.
Stan la Răucești, Țutuianu la Oglinzi, F. Moroșanu la Săvești, Anica Țăranu
la Ungheni.
După încurajările de rigoare, se stabilea liniştea de aşteptare. Dar,
deodată, răsuna vioi glasul subţirel al noului cetățean român, acum și
european,venit pe lume, căruia moașa îi tăia buricul, îl ştergea cu ceai de
muşeţel, îl îmbrăca în scutece noi şi curate, iar mai târziu îl aşeza la pieptul
mamei pentru alăptare. În continuare, tot
moașa înfăţişa mândrului tată pruncul, având
grijă să-l laude, cât este de frumos şi dolofan:
bucăţică ruptă tat’-su, chiar dacă nu era
convinsă. Soțul, chiar îl primea cu grijă
părintească în ocol alături de ceilalți plozi și
dragostea familială continua. După câteva
zile, până la botez, vin rând pe rând la lehuză,
rude şi vecine în rodin cu rachiu îndulcit cu
miere de albine, bere ş.a., iar pentru copil
lăsau somn (o bancnotă mai de valoare)
pentru a îmblânzi ursitoarele hotărâtoare ale
La botez - Răucești
destinului.
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După un timp, tatăl acestuia mergea la naşii săi de cununie cu rachiu
ca să binevoiască a se osteni să-i creştineze odrasla. După aprobare
urmează pregătirile. Astfel, naşii duc la botez, pe lângă altele, doi metri de
pânză albă numită crişmă, apoi naşa copilului sau cumătra cea mare, cum i
se mai spune, punea la lumânarea de botez a copilului un material textil.
Obiceiul este ca moaşa să ducă copilul la biserică, unde preotul citește
rugăciunile specifice de lepădare de satana și de unire cu Iisus Hristos, după
care urmează săvârșirea sfintei taine. După ce-l scoate din cristelniţă, este
învelit în crîşmă, apoi îmbrăcat de naşă cu hăinuţe noi şi învelit în
plăpumioară. Îl duce acasă, încredinţându-l părinţilor zicând: de la noi fin,
de la Dumnezeu creştin sau ţi-am luat un păgân şi ţi-am adus un creştin.
La opt zile se face „scălduşca” (scoaterea din mir), adică este
scăldat de naşă, dirijată de ursitoare. În apa de baie se pun bani, busuioc,
petale de flori. Apa din scăldătoare se aruncă numai la rădăcina unui pom
roditor sau în alt loc curat. Unii petrecăreți șuguiesc pe seama nașei, dândui în grijă: „o dată cu apa din scăldătoare să nu arunci și copilul!”
Mama ia odorul şi zice bogdaproste, după care invitaţii se aşază la
masă în frunte cu cumătrii mari şi veselia se înfiripă imediat. După zama de
găină cu steluțe, vin sarmalele şi fripturile rumenite la cuptor, pe când
băutura merge de minune, când o sticlă s-a golit, pe masă îşi face loc alta
plină. Apoi, mesenii prind gustul cântecului şi jocului și cheamă lăutarii,
care până atunci stătuseră aciuaţi prin tindă:
Cântă, cântă măi țigane,
Că ți-oi da două parale
Și dacă n-ai putea
Va fi vai de chelea ta.
(Inf. Cristescu Ion, Oglinzi, 1967)
La un timp, după scălduşcă, urmează cumetria tot cu un ospăț pe
cinste, dar de data aceasta cu bani.
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La timpul potrivit unul din meseni închină, zicând:
Bună seara, cumătri mari,
Uite că vă-nchină finul
dumneavoastră:
Doi colăcei împletiţi,
De sâtă sâtiţi
Pentru dumneavoastră pregătiţi,
Vă mai închină o fustă de matasă,
S-o poarte cumătra prin casă,
O cămaşă de bumbac
Să-i fie cumătrului pe plac.
Poftiţi şi nu bănuiţi!
(Ana Movilă, 87 de ani, Oglinzi, 1968)
După un an este obiceiul “tăierea moţului”, alt prilej de petrecere şi
voie bună cu frâu liber la glume, cântece etc. spre crearea cadrului de
veselie generală. Pe o tava se pun diferite obiecte: bani,cruci, pixuri, etc, cu
convingerea că noul născut va ajunge peste timp bogat, drăgăstos, ușor la
joc, învățător, popă, doctor, etc. în funcție de obiectul ales de copil.
Anexe:
1. Dintre învățăturile coanei moașe către prea tinerele viitoare mămici:
nevestele balane să nu întâlnească ochirile unui brunet, vlăstarul poate fi
puradel; oacheșele să nu intersecteze ocheadele unui balan, deoarece
progeniturile pot ridica probleme; să nu meargă în căruță pe un drum
dâmburos, urmașul poate fi bâlbâit.
2. Între nași, fini si cumetri se statornicesc relații strânse, considerându-se
neamuri. De aceea norodul de rând dorește ca nașii să fie în primul rând cu
influență în localitate: primari, patroni, pădurari, polițiști etc. pentru a avea
spate în probleme litigioase sau să aibă acces la surse de căpătat. Așa se
explica de ce cei de la catedră nu prea au trecere la funcția de nași.
3. Cică la un botez preotul întreabă nașul care mergea rar la biserică:
-Te lepezi de satana?!
- Cumătrul: - M-aș lepăda eu, dar am cu ea o droaie de copii.
Nunta şi căsătoria
Dacă nașterea corespunde zorilor vieții omului și moartea este
amurgul, atunci nunta din tinerețe este amiaza ei. Nunta şi căsătoria
reprezintă un grandios spectacol popular, plin de solemnitate si de
dramatism, care angrenează o mare parte din populaţie, cu obiceiurile
zonei, care diferă puțin de la sat la sat. Tinerii din satele noastre se
cunoşteau şi se cunosc la muncă, la strâns găteje sau bureți, la horă, la
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nunţi, şezători, iar în ultimul timp la discoteci, pe Facebook și chiar la
căpșuni și mere prin alte ţări.
Fiecare dintre ei este observat în tăcere, petrecut cu priviri
iscoditoare, după care îşi formează o părere generală. Astfel, se ştie din ce
neam este, cât de gospodari sunt părinţii, cât de priceput este candidatul
(candidata) la treburile casei, câtă cuviinţă şi bună purtare are. De aceea,
dintotdeauna, părinţii veghează cu mare grijă la conduita urmaşilor lor.
Cu timpul, conform vorbelor: după sac şi petic cad cu tronc unul
altuia şi vor să devină parteneri de viaţă. Vestea scapă în gura satului, fata
nu mai primeşte alţi peţitori şi participă la petreceri numai împreună.
Părinţii, învoiţi între ei, se pregătesc de logodnă, (o mică petrecere la socrul
mic), unde se fixează locul, data
nunţii, numele nunilor, tocmesc
muzica, stabilesc meniul și anunță
zestrea: pentru băiat, de obicei: casă,
pământ, car cu boi, alte animale și
bani, iar pentru fată: lada cu zestre
(foto) care era lucrată din lemn,
pictată sau sculptată, având în
interior cămăși, ițari, lenjerii de pat,
Ladă de zestre - Săvești
iar deasupra: plapume, perne,
covoare etc. În plus, fata va mai aduce în noua gospodărie și ceva animale
și pământ.
Vineri şi sâmbătă, până în nuntă, vorniceii sunt repartizaţi şi trimişi
de mire la chemat posibilii nuntaşi. La gospodar acasă scot plosca cu
băutură şi o închină:
Domnul mire şi domnişoara mireasă,
Socrii mari, socrii mici,
Vă invită la masă mică, masă mare,
Cu mâncare foarte bună și cu multă băutură.
Poftiţi şi dumneavoastră, dacă aveţi plăcere .
(Inf. Manolache Jănel, Săvești, 1990)
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În alte sate se adaugă, pentru siguranță:
Și dacă am ajuns
Vreau și un răspuns,
Bucătăreasa vrea să știe
Câte străchini pot să fie.
Să taie găinile,
Să facă zamele.
(Inf. Cristescu Ion, Oglinzi, 1982)

Mire Mihai, Mireasă Petronica
Lică este naș și Mia-i nășica
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Duminică, de dimineaţă, începe nunta propriu-zisă, când vorniceii
dau seamă asupra datoriei împlinite, apoi sosesc druştele, muzicanţii, tinerii
şi alţi invitaţi, după care se pleacă la nuni, apoi după mireasă și zestrea ei,
folosindu-se oraţii adecvate:
Bună dimineața cinstiți socri mari!
Mulțămim dumneavoastră, băieți militari!
Dar ce umblați? Ce căutați?
Ce umblăm, ce căutăm?
La nimeni seama n-avem să dăm.
Dar cine sunteți dumneavoastră,
Să ne luați seama noastră?
Dar fiindcă ne-ntrebați,
Cu-ncetul, cu-ncetișorul,
O să ne dăm cuvântul cu adevărul,
Că de multe ce sunt și dese,
Nu le putem spune alese.
Că tânărul nostru împărat,
De dimineață s-a sculat,
Din trâmbiță a sunat,
Și mare oaste s-a adunat.
Două sute de grăniceri,
O sută de feciori boieri
Din cei mai mari nepoți de generali.
Și la răsărit de soare
A plecat la vânătoare,
Și-a vânat țarina de sus dinspre apus,
Până când fugarii au stătut,
Și potcoavele au pierdut.
Atunci ne lăsarăm mai jos,
Pe un deal frumos.
Alergarăm de vânarăm,
Munții cu brazii
Câmpul cu florile,
Dealurile cu podgoriile,
Satele cu fetele.
Când dădu soarele în deseară,
Ieșirăm la drumul cel mare,
Și detem de-o urmă de fiară.
Unii ziseră că–i urmă de zână,
Să-i fie împăratului cunună.
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Așa se găsiseră și se chibzuiră,
Alți vânători mai cunoscători,
Și ziseră că-i urmă de căprioară,
Să-i fie împăratului soțioară.
Iar nunul cel mare cu grija-n spinare,
Călare pe un cal, ca un ducipal,
Se ridică-n scări și se umflă-n nări.
Făcu ochii roată peste oștirea toată,
Și când încoace privi, aicea zări,
O floricică frumoasă și drăgăstoasă,
Și văzând că nu înflorește, nu rodește
Și nici locul nu-i priește,
Ne trimise pe noi șase lipcani,
Călare pe șase jugani,
Cu coarnele cănite,
Cu unghiile cositorite,
Cu cozile-mpletite, cu frâiele zugrăvite.
Pornirăm și venirăm
Pe fața pământului,
Pe aburii vântului
Bând și chiuind
Și din pistoale trăgând.
Caii noștri nechezând și din unghii scăpărând,
Pe nări flăcări lăsând,
Acum floricica ne-o dați,
Că altfel nu scăpați.
Că am venit cu târnăcoape de argint,
Să scoatem floricica din pământ,
S-o scoatem din rădăcină
S-o sădim la împărat în grădină,
Ca acolo să-nflorească, să rodească,
Locul să-i priască, să nu se ofilească.
Socrii mari de ne vedeți niscai tâlhari,
Avem forme cu peceție, de la împărăție,
Cine știe carte latinească,
Să vie să cetească.
Iar cine nu știe să nu vie să cetească,
Ca de foc să se păzească,
Să ne aduceți oameni mari,
Oameni cărturari,
Să nu fie vreun popă cu barbă rară,
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Să ne ție până diseară.
Sau unul cu barba cănită
Să rămână cartea necitită,
Ci unul cu barba ca fusul
Să ne dea curând răspunsul.
Răspunsul nostru este:
6 pahare cu vin, 6 năframe de in,
Cusute cu fluturi și arnici
De care se găsesc pe aici,
Fie și cu strămătură,
Numai să fie,
Cu chef și cu voie bună.
Fie și de matasă
Numai să fie de aici din casă,
De la cinstita mireasă.
Să nu fie de la vecine
Să pățim vreo rușine,
Căci atunci îi cinstea noastră
Și ocara dumneavoastră.
Socrii mari ascultați și-n urechi băgați,
Când dă soarele deseară,
Mare oaste vă-mpresoară.
Să lărgiți casa, să-ntindeți masa,
Că vine împăratul îndată,
Cu oștirea lui toată.
155 din cei mai voinici,
Cu fețe alese, cu mâneci semețe,
Scobiți în măsele.
Gătiți soacră mare
Pentru oasele tale.
Socri mari ce s-a făcut, s-a făcut
Nu mai e desfăcut.
Să dai 8 boi, 7 vaci,
Apoi să rabzi și să taci.
Ține soacră mare astă rădăcină uscată,
Jos crăcănată, mare și spătoasă
Ca o broască țestoasă,
Sărut-o soacră odată,
Să n-o săruți prea tare
Căci căciula din cap îți sare,
S-o săruți mai binișor
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Să-ți pară mai dulcișor.
Poftiți de beți și vedeți
Rachiu de la Pitești,
Când bei te veselești,
Nu ca la voi zeamă de prune
Când bei multă, te umfli la burtă,
Faci burta tobă,
Intri după sobă
Și stai cu greierii de vorbă.
Socri mari, când soarele în deseară
Mare oaste vă-mpresoară,
De n-aveți bucate de-ajuns
Să vă căutați loc de ascuns.
Care cu fân,
Vaci lăptoase, fete frumoase.
Să mai aveți socri mari și lăutari,
Să vină tot satul,
Să se-nveselească împăratul,
La caii noștri să le dați să mănânce,
Fân ghizdeu verde,
Strâns-n sărbători,
De două fete surori,
Din noaptea lui Sfântul Gheorghe,
Cu roua neluată.
Caii noștri să mănânce
Din capete să nu miște,
Caii noștri să bea
Și din urechi să nu dea,
Că și dumneavoastră, din partea noastră
Urechile se vor tăia.
Noi am descălica și vrem să descălicăm
Dar n-avem jos pe ce să ne dăm.
Că nu suntem de la oi,
Să descălecăm în gunoi,
Nici niscaiva morari beți
Să descălecăm în scaieți,
Ci suntem boieri mari
De la mare, de unde soarele răsare.
Nouă să ne așterneți covoare
Să descălecăm în pridvoare,
Nouă să ne așterneți covoare de argint,
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Să descălecăm aici pe pământ.
Socrii mari tot urând
Vedem că mulți cei dinainte
Au rămas cu gurile-mproțăpite,
Cei de la spate cu gurile căscate
Aduceți niște lapte bătut,
Ca să le turnăm pe gât
Și vreo câteva prune uscate,
Să aruncăm în cele guri căscate,
Și vreo câteva poame,
Să dăm la cele cucoane,
Fiindcă au slăbit de foame.
Vreo câțiva usturoi,
Să dăm și la cei ciocoi,
Fiindc-au poftit pe la noi.
Socri mari, noi am mai sta,
De am mai ura,
Dar ni-i frică că vom însera
Și-avem de trecut munți înalți,
Cu brazi mărunți și-ntunecați.
(Orația se zice când se ajunge cu mirele la mireasă, în curte la colacul de pe găleată).

După aceea este primit mirele în casă.
Culeasă de la Ionică I. Ilie , 61 ani, Oglinzi, 1972
Un moment important este înhobotatul, când muzicanţii cu două
trei femei talentate dedică miresei un cântec pentru a o înduioşa:
Ia-ţi mireasă ziua bună
De la mama ta cea bună,
De la fraţi, de la surori,
De la grădina cu flori,
De la strat de busuioc,
De la fete, de la joc,
De la frunza cea de nuc.
Rămâi, maică, eu mă duc (...)
(Ana Grigoraș, 88 ani, Răucești,1978)
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Mireasa înhobotată este luată de tatăl său și dată mirelui zicând: De
la mine fiică, de la Dumnezeu soție.
Oraţia se întrerupe în momentul când mirelui i se prezintă o altă
mireasă (o femeie travestită în una urâtă și bătrână). După câteva glume
bine regizate și o strigătură:
Frunză verde de răchită
Asta-i mireasă zbârcită
Frunză verde ca nalba
Ține-o pentru dumneata.
se aduce mireasa adevărată, care se prinde în dans cu toţi şi se
strigă:
De trei ori pe după masă,
Să scoatem răul din casă
Să rămână binele,
Să trăiască tinerii.
Mirele cu mireasa
Pe cuptor la soacră-sa.
(Inf. înv. Craiu Mariana, Oglinzi, 1994)
Se iese apoi cu dansul afară, în curte, unde se iau inelele dintr-o
farfurie cu grâu, schimbate de trei ori. La Oglinzi, printr-un vornic, mirele
cere iertăciune de la părinți. În acest timp părinţii se aşază pe bancă, mirele
în genunchi pe pernă, iar druştele îi ţin batistele, în timp ce vornicul rosteşte
iertăciunea spunând:
Bună ziua, cinstiți socri mari,
Și dumneavoastră gloate și noroade,
Care de la Dumnezeu sunt adunate.
Puternicul nostru Dumnezeu cu cuvântul,
Luni a făcut cerul și pământul,
Marți a făcut marea și toate cele ce sunt întrînsa,
Miercuri a făcut Dumnezeu câmpul cu florile,
Dealurile cu podgoriile,
Joi a făcut Dumnezeu pe strămoșul nostru Adam
Cu trup din lut, cu oase din piatră,
Cu frumusețea din soare,
Cu chipul și asemănarea sfinției sale.
După aceasta văzând Dumnezeu că nu este bine,
Să locuiască omul singur pe pământ
A dat somn lung strămoșului nostru Adam.
Și l-a adormit.
Și-a rupt coastă din trupul său,
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Și-a făcut pe strămoașa noastră Eva,
Pe care a blagoslovit-o,
Să se înmulțească ca nisipul mării,
Ca frunza codrului, ca iarba pământului.
Crescură și se înmulțiră până când veniră
La acești doi tineri,
Ce stau cu genunchile plecate,
Cu fețele rușinate,
Se roagă cu plecăciune,
Să le dați iertăciune.
Se roagă cu smerenie
Să le dați blagoslovenie,
Precum a blagoslovit Dumnezeu pe Avram,
De-a înflorit toiagul în mâinile sale
Fiind uscat de peste 99 de ani.
Și-au venit cei doisprezece patriarhi,
Și i-a binecuvântat.
Căci binecuvântările părinților,
Întăresc casele fiilor.
Iar blestemele părinților,
Risipesc casele fiilor.
De la nunul cel mare,
Un bacșiș mare,
De la domnișoara mireasă,
O năframă frumoasă,
Iar de la domnul mire un pahar cu vin,
Să vă fie cheful deplin,
C-așa-i lăsat de la Hristos, Amin!
Să vă fie de bine
Să trăiți și La Mulți Ani!
(Culeasă de la Tiubeică Ioan, 47 ani, Oglinzi, 1969)
În continuare se pun în piept flori albe tuturor nuntaşilor aflaţi în
curte şi se pregătesc să meargă la cununie, dar, când să iasă din curte, apare
o surpriză: câţiva flăcăi, care au dansat mireasa când era fată, încuie poarta
şi stau neînduplecaţi, aşteptând să vină mirele ca să plătească vulpea
(hulpea). După ce se târguiesc un timp, în sfârşit cad la învoială: mirele dă
o cantitate de băutură, mireasa este eliberată şi alaiul se îndreaptă chiuind
spre biserică, strigând:
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U, iu, iu pe dealul gol,
Că mireasa n-are ţol.
U, iu,iu hup.
Da’ i-o face mirele
Când o tunde câinele.
U, iu,iu hup.
Sa fii mireasa voinică,
Să știe soacra de frică.
U, iu,iu hup.
Când îi bate din chicior,
Soacra să fie după cuptor.
U, iu,iu hup.
Dar nici soacra nu-i mai proastă,
S-a luat de nora noastră.
U, iu,iu hup.
Dar nu-i lemn de bătut,
Că îi lemnu’ de iubit.
U, iu,iu hup.
U, iu, iu și-aș bea rachiu,
De la nuntă de sub brâu.
U, iu,iu hup.
U, iu, iu și-aș bea holercă,
De la nuntă din balercă.
U, iu,iu hup.
Cât îi nucu di-ncărcat,
Așa-i nunu de bogat.
U, iu,iu hup.
Cât îi nuca de miezoasă,
Așa-i nuna de frumoasă.
U, iu,iu hup.
Miresucă rochie albă,
Tu la mama n-ai fost dragă.
U, iu,iu hup.
Dragă daca tu erai,
Azi nu te mai măritai.
U, iu,iu hup.
Soacra mică, ce-ai făcut,
Pentr-un păhărel de vin,
Ai dat fata la străin.
U, iu,iu hup.
(Culese de la Istrare Maria, 63 de ani, Oglinzi)
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Odată, ajunşi la biserică, muzica se opreşte din cântat şi rămâne la
poartă până la ieşirea de la cununie. În biserică preotul citește Taina Sfintei
Cununii, le pune cununile pe cap si dansează Nunta de la Cana Galileei, îi
declară cununați și le cere să-și jure reciproc că o să se iubească până ce
moartea-i va despărți.
După ceremonie, alămurile prind glas şi se încinge un joc îndrăcit la
poarta bisericii, ca să audă tot satul ce muzică grozavă este tocmită la nuntă.
Întorcându-se la casa socrului mare, mirele ia mireasa în brațe si o duce în
casă în timp ce nuntaşii aruncă găleţi cu apă în faţa mirilor ca să le meargă
bine în viaţă, după care strigă:
Soacră mare, ieşi în prag.
Ţi-am adus noră pe plac;
Nu-i nici mare, nu-i nici mică
Cum îi fata mai voinică
Dacă nu te-i împăca,
Va fi vai de pielea ta!
Sau: Ieşi afară, soacră mare,
Că-ţi vine cheptănătoare,
Să te cheptene pe cap
C-o bucat’ de lemn de fag!
Pe unde te-o cheptăna,
Şapte ani nu te-a mânca!
Și: Soacră, soacră, poamă acră,
De te-ai coace cât te-ai coace,
De te-ai coace-un an și-o vară,
Tot ești acră si amară.
Și:
Miresuică, soacră-ta
Să știe de frica ta.
Când a-i bate din picior,
Să se urce pe cuptor.
Da' nici soacră-ta nu-i fricoasă
Coada la cociorbă-i groasă.
(Vasile Cucoș, 70 ani, Răucești)
Se aşază în capul mesei lumânările de la cununie într-o căldare cu
grâu, după care cei aflaţi la eveniment stau la de cununie, când muzicanţii îi
delectează cu alese cântece şi-i provoacă la joc. Jocul continuă până dupăamiază când vin nuntașii, pe rând: întâi vin nuntaşii din partea mirelui,
întâmpinaţi la poartă cu muzică de marş, apoi apăreau şi cei din partea
socrului mic şi la urmă cei din partea nunului. Toţi nuntaşii erau primiţi de
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mire, mireasă, socrii cei mari şi serviţi cu prăjituri şi vin, după care erau
invitaţi să ia loc la masa mare cu locuri anume rezervate, în timp ce muzica
cântă și nuntașii se pot distra fiecare-n felul lui.
Ospățul propriu-zis, care în vechime avea un meniu mult mai sărac
ca în timpurile noastre, era format în general din borş cu carne de oaie, rar
de găină, sarmale şi pilaf. În schimb cănile cu vin veneau una după alta și
veselia năvălea în inimile tuturor.
Astăzi, nu se mai fac nunţi în sat, ci la localuri speciale din TârguNeamţ sau din jur, unde găseşti diferite gustări bogate, fripturi la grătar,
prăjituri, îngheţată, tortul miresei cu multe etaje, cafea, ţuică de prăștină din
prune, whisky, vinuri sfătoase de soi nobil, etc. Dar şi darul nunţii, pus în
plic, este pe măsură: dacă scapi cu un salariu minim pe economie, pentru
cei de rând, te consideri fericit. Nunul şi nuna împreună cu socrii cei mari
asistă la bunul mers al ospăţului, iar la sfârşit, vornicul de masă întindea
tava cu două pahare pentru fiecare și închinând aștepta darul. Vornicii de
închinat la mese erau destul de isteți și făceau pe loc versuri după firea și
viciile celora pentru care se închinau paharele, spre hazul tuturor. Se
apropiau întâi de nunii cei mari şi le întindeau farfuria cu două pahare cu
vin, zicând:
Domnule nun mare,
Bună vreme, bună vreme,
A fost vremea mai demult,
Dar noi nu ne-am priceput.
Vă închinăm vin de
Odobeşti
Să bei să te-nveseleşti
Să scoţi banii să plăteşti.
Domnule, nun mare,
Să nu fie cu supărare,
Momentul darului-Răucești
Domnia voastră să ne ierte,
Bucatele-s cam nefierte.
Și să-ți mai spun o vorbă,
Bucătăreasa a luat o cociorbă
Și a bagat-o-n oală toată,
Să vadă dacă zama-i fiartă.
(Costache Gafița, 70 ani, Săvești)
Soacra cea mică avea grijă să închine daruri nunilor, socrilor mari
și rudelor apropiate lor. Toate erau jucate de două - trei femei la care se
adăugau și câteva strigături hazlii.
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Nunului i se închină un prosop, iar nunei un material textil, zicând:
Se închină o rochie de matasă
S-o porţi dumneata sănătoasă,
Lumea zice că-i din Fălticeni aleasă.
alții glumind:
De la un second hand culeasă.
Urma închinatul pentru socrii mari și mici, cu chiuituri și strigături,
de data aceasta mai blânde pentru socrii mari:
Soacră mare, vină-ncoa
Și-i vedea ce-i căpăta,
O cămașă cu altițe
Țesută în noua ițe
Și-o catrință cu trei fire,
Să trăiești cu nora bine.
sau:Trăiască socrul mare
Și babele de la oale,
Care au făcut sarmale
Să le dea la fiecare.
(Inf. înv. Vrânceanu Domnica, Răucești,2000)
După nuni și socri, urma închinatul nuntașilor de rând: întâi începea
cu neamurile şi invitaţii mai înstăriţi şi de încredere care dăruiau mai mulţi
bani pentru a ridica masa. Lor li se mai adăuga:
Vă închină domnul mire şi coana mireasă,
Două păhărele ca două floricele
Îndulcite cu zahăr şi miere.
sau:
Se închină o sticlă cu băutură
Ca să fie chef şi voie bună,
Adusă chiar de la Cotnari,
Să bagi mâna-n buzunar,
Să scoţi doi galbeni mari,
Pentru tineri gospodari.
Şi unul mai mititel
Pentru vornicel.
(Inf. Constantin Emilia, Săvești, 1968)
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După ce se închină, se numără banii şi se anunţă cât s-au adunat. Se
mulţumeşte tuturor şi invită nuntaşii să continue distracţia. Se aduce găina
pentru nuni, strigându-se:
Săraca găina mea,
Aseară se cârcâia,
Săraca găina sură,
Asar’ erai la şură
Şi-acum la nuni în gură.
(Inf. Vrânceanu Domnica, Răucești, 2010)
Imediat ce se împarte nuntașilor câte o fărâmitură din găină, fiecare
cu paharul plin în mână, asistă la deshobotatul miresei. Hobotul ( voalul)
este dăruit unei fete de măritat, care îşi alege un aşa-zis mire. În timp ce
lăutarii cântă şi dansul se avântă, se ia coroniţa de pe capul miresei şi îi
pune o basma ca semn al intrării în rândul nevestelor. În final, se soarbe o
ciorbă de potroace pentru a se drege nuntaşii, care în final îşi aleg drumul
sau cărările euforice spre casă.
De-a lungul istoriei căsătoriilor, în funcție de numărul anilor, dar și
a banilor, mai urmează și alte așa zise nunți, dintre care cea mai importantă
este cea de aur (la 50 de ani), descrisa la capitolul Viața culturală.
Anexe cu obiceiuri de nuntă din vechime specifice de la sat la sat,
aproape uitate astăzi.
a. Tehnici și proceduri de pețit.
Varianta 1. Odată ce au ajuns pețitorii, gazda îi servea cu rachiu și
gustări și treceau la vorbe de la una la alta, până intrau în subiect.
Pețitorii: - Apoi, bade, nu ne-ntrebi la ce-am venit?
Gazda:
- Păi, dacă ați vrea, o să ne spuneți singuri. Poate vi s-a stricat
căruța în drum?
- Nu, noi am venit, c-am auzit că aveți o fată de măritat!
- Da' și ce, n-ați găsit una pân-aici?
- Păi noi avem un băiat de însurat.
- Și care-i băiatul? Ia să-l văd!
După ce tatăl fetei îl drămăluiește și dacă-i place la prima vedere,
cheamă fata, aflată în camera de alături, să se înfățișeze adunării. Starostele
îi întreabă după caz:
- Îți place băiatul ăsta?
- Î ți place fata asta?
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Dacă răspunsul era afirmativ, tinerii își strângeau mâinile în cruciș,
după care starostele, bucuros de reușită, le desfăcea și le ridica mâinile
spunând: Noroc și Doamne ajută!.
Varianta 2. Când tinerii nu se cunoșteau, erau trimiși în altă
cameră pentru a se studia. După un timp erau chemați și întrebați: fân!, în
caz de acceptare sau paie!, adică refuz.
Varianta 3. Când băiatul umbla să intre în vorbă cu vreo fată, care
îi era pe plac și gata de măritat, îi trimitea un bilețel în care cerea întâlnire,
fără pețitori, pentru căsătorie. Bilețelul era garnisit cu catrene, numite
amintiri. Iată și un exemplu:
În lumea asta mare
Sunt mii de domnișoare.
Nu va fi niciuna ca tine
Dacă te-ai mărita cu mine.
Întârzierea răspunsului se considera refuz.
b. Alte anexe:
1. După deshobotare, un tânăr îmbrăcat zdrențuros și c-o pălărie
spartă pe cap se adresează fostei mirese să lase mirele și:
Haide fuga după mine,
Dacă vrei s-o duci bine.
La mine n-ai ce face
Și te țin mereu pe brațe.
Vacă n-am și nu te-mpunge,
Capră n-am și n-ai ce mulge.
În pod poți umbla desculță
Și nu te-nțepi-n grăunțe.
Tot în pod, după făină,
Nu dai cu capu-n slănină
Și uite-așa tu vei trăi
Fără frica că-i munci.
(Frăsina Moroșanu, 75 ani, Săvești, 1971)
Spre amuzamentul timpurilor noastre, se cuvine să amintim că
înainte vreme, după una – două zile de trai comun soț - soție se organiza un
mic ospăț, care se chema „uncrop”
(în limba rusă = borș fierbinte), cu
nașii și cu alte neamuri pentru consacrarea miresei ca nevastă, ocazie cu
care se auzea și strigătura:
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Bucură-te, nună mare,
Ți-a fost fina fată mare.
Să trăiască și mămuța
Că și-a păzit copchiluța.
(Inf. Frăsina Moroșanu, 75 ani Săvești)
Copchiluța nepăzită bine de mămuță trebuia să aducă în grabă, până
la uncrop, zestre dublă sau triplă la viitorul soț, ca să poată participa la
eveniment ca nevinovată. Mirele era mândru că a mai luat o zestre, iar fosta
mireasă bucuroasă, că a apărut în publicul larg cu fruntea sus, nepătată,
mai ceva decât Crăiasa lapoviței și ninsorii.
Astăzi a dispărut și obiceiul și uncropul, și zestrea pe alocuri, chiar
și onoarea amintită. Toate la un loc reprezintă un moft vechi medieval, care
a fost aspru combătut și grabnic condamnat de lumea modernă. Ba, noul soț
și soacra sunt mândri că noua nevastă nu a fost o fată oarecare, ci una
întrebată.
2. Nevasta și broboada. După nuntă fosta mireasă, devenită nevastă
purta obligatoriu o broboadă pe cap. Dacă s-ar fi nimerit să fie văzută cu
capul descoperit, rușinea ei era tot așa de mare de parcă ar fi fost văzută
dezbrăcată. Astăzi au dispărut ambele rușini.
Bătrânii anilor '60 își mai aminteau din tinerețe că înainte de
spartul nunții, avea loc jocul ostenitorilor, când babele de la cuptor,
solidare cu moșnegii fochiști de pe la ceaunele cu mâncare, își adunau toate
forțele fizice și artistice și încingeau un joc cu strigături, în duel, încât
stârneau admirația și hazul tuturor, demonstrând că nu depun ușor armele
în fața îngrămădirii anilor.
Din noianul strigăturilor prezentăm doar două:
- Așa-i jocul de bătrâni
Ca gardul de mărăcini.
Așa-i jocul de moșnegi
Ca gardul de prepelegi.
-De-ai fi babă cum te ții,
N-ai ține câlții-n budâi
Și furca la căprior
Și-n casă fără țol.
(Bracon Ion, 65 ani, Răucești, 1980)

205

3. Mutarea zestrei spre mire se făcea cu mare alai și zarvă (chiuituri,
fluierături,
strigături etc.). Ajunși la casa miresei, persoanele venite din partea mirelui
erau primite și omenite cu cele mai alese gustări și băuturi.
Într-o fantastică bună-dispoziție, bunurile se scoteau din casă într-o
ordine prestabilită: primul obiect scos era icoana dăruită de părinți, apoi
îmbrăcămintea, oglinda, lenjeria de pat, covoarele, lăicerele, carpetele și
toate cele trebuincioase care erau pregătite din timp.
La încărcarea zestrei, se auzea și strigătura:
Mireasă cu flori în frunte,
Nu-ți lua-n căruță, multe,
Că bărbatu' când te-o bate,
Să poți fugi cu zestrea-n spate.
La destinație, în timp ce se descarcă zestrea, o femeie din alai dedica
pentru soacra mare o strigătură mai blândă în comparație cu altele care vor
urma:
Soacră mare, fii voioasă
Ți-am adus noră frumoasă.
Uită-te bine la mine,
Să ții pe noră-ta bine.
S-o mai iei colea, de mânuță,
S-o duci în cămăruță,
Să beți câte-o cafeluță,
Și să goliți câte-o sticluță.
(Inf. Paraschiva Filip, 67 ani, Oglinzi)
Strigături în dialog între vornici și druște:
-Vornicu' dinainte,
Ar striga dar n-are-un dinte.
Vornicelul dinapoi,
Ar striga dar n-are doi.
- Domnișoarelor de onoare,
Naiba le mai dă târcoale
Uite drușca cea fudulă
Bună-i de proptea la șură.
(Inf. Vornicu Doinița,Ungheni, 2000)
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Strigături pentru nun și nună:
Frunzuliță, foi de nuc,
După nună mă usuc.
Da' nunu-i mare belea,
Se ține numai de ea.
Dați-mi-l pe nașu' mie
Că-mi place la nebunie
Nașa ducă-se unde o vrea
Că n-am ce face cu ea.
Vârstele căsătoriei. Vârsta de căsătorie a fetelor începea, în
general, între 17-18 ani, dar pe alocuri, unele mame grijulii împingeau
odraslele să se mărite și pe la 14-15 ani, pentru a nu păți vreo dandana, cum
se mai zicea, și rușine, adică să intre în gura satului. Dintre cele care se
căsătoreau mai greu, era ori din cauza lor, având purtări rele, ori erau
leneșe, de unde și versurile:
Dragă-mi ești și te-aș lua,
Da' mi-a spus vecină-ta,
Că te culci seara pe soare,
Și te scoli la prânzu' mare.
(Inf. Nicuță Maria, Săvești, 2017)
ori din motive care nu depindeau de ele: trecute ca vârstă, aveau defecte
fizice, nu aveau pe vino-ncoa sau proveneau din familii sau cătune rău
famate. Erau și cazuri când unele fete sărace dar cu purtări frumoase și
harnice se căsătoreau numai cu ce aveau pe ele, zestrea urmând să o facă ei
pe parcursul vieții. Până la urmă, cele care voiau un soț îl găseau folosind
alte strategii chiar și prin vrăjitorii:
Să trăiască lelea Florea,
Mă mărită când oi vrea,
Că pune oala la foc
Și mă mărită pe loc.
( Inf. Zavaliche Elena,Săvești, 2017)
Pentru băieți, circulă și acum vorbele aduse din vechime: Până la 25
de ani se însoară singuri sau cu staroste, de la 25-30 de ani, îi „înturlucă
babele”, iar de la 30 de ani se lasă de capul lor, dar și așa, cum sunt ei
„bătuți de brumă”, își găsesc câte-o vadană veselă și bogată și trăiesc
fericiți dincolo de nunta de aur.
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S-a întâmplat ca un flăcău cu calități să se încalțe cu o nevastă cu
năravuri nevăzute până la nuntă și invers, fete gospodine și frumoase să-și
găsească un soț nedemn de ea.
Au fost cazuri când s-au nimerit un bou și o belea, adică amândoi cu vicii,
în casa cărora scandalurile erau la ordinea zilei.
Mai marele conăcar și maestru de ceremonii Vasile Cucoș din
Răucești
A dat față-n față cu lumea în satul
Răucești, comuna Răucești, în anul 1930. Clasele
primare le-a făcut în satul natal obținând rezultate
din cele mai bune. În plus, era un extraordinar
recitator de poezii încât preotul satului l-a pus să
spună Crezul la Sfânta Liturghie din fiecare
duminică.
După terminarea claselor I-IV, preotul și
învățătorul au insistat la părinți să-l dea la școală
mai departe deoarece putea ajunge un învățător, chiar preot și poate un
mare artist. A rămas totuși acasă la muncile agricole, ajungând cu timpul un
bun gospodar.
Cu gândul la însurătoare, dă de domnișoara Lenuța, care după
spusele ei ”mi-a sucit capul cu șolticăriile lui și așa m-am măritat cu el”.
Talentul său umoristic l-a pus în acțiune mai ales la strigăturile,
poezioarele și conăcăriile de la nunți. Dar e mai bine să-l ascultăm pe el:
Eu eram tatăl conăcarilor. Toți mă respectau că știam conăcăriile
așa de lungi cum sunt, pe de rost, cap - coadă.
La momentul darului, poezioarele ghidușe se deșirau ca mărgelele
pe ață. Unul nu scăpa de șfichiuirile mele buclucașe, de râdea lumea cu
gura până la urechi. Dar versurile făcute de mine pe loc, nu erau deloc
răutăcioase. Mirii, nunii, socrii, nuntașii - toți îmi dădeau câte un bacșiș.
Niciodată nu m-am cherchelit, ca să mă fac de rușine ca alții.
Între timp, tanti Ileana deșira, ca la o expoziție, prosoapele lucrate
manual de mirese sau alte femei, cu diferite modele. Am înstrăinat într-o
viață doar vreo zece șervete, ne povestește gazda. Avem aici peste o sută
din cele mai înflorate și mai ochioase, care ne aduc aminte de frumoasele
nunți de altă dată.
În anul 1995 a jucat cu mare succes în filmul ”Dumnezeul lui
Creangă”, în regia lui Grid Modorcea, unde a avut rolul bunicului, David
Creangă.
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Furatul miresei
Se întâmpla ca din refuzul unora din părinți, fata și băiatul învoiți
între ei, să fugă fără urmă până când potrivnicii reveneau la gânduri bune.
Sunt și exemple când flăcăul își dădea toată silința să cucerească o fată și
dacă nu reușea o fura ducând-o acasă la el, spre disperarea fetei și a
părinților ei.
În zilele noastre, sunt așa zise răpiri simbolice, de amuzament doar
la nunți, când mirele o răscumpără cu câteva lăzi de băutură, demonstrânduse că astfel se sacrifică pentru a-și recăpăta consoarta.
Și uite-așa se încheagă o nouă familie prin tradiția nunții, pregătită
să sfințească locul prin comportament și să se perpetueze specia noastră.
Moartea și înmormântarea
Pentru marea despărțire de viață ca moment înspăimântător învăluit
de jale și durere sufletească, obștea satelor noastre a creat o întreagă
concepție dublată de ceremonii și ritualuri stranii, care odată ce le înțelegi și
admiți rădăcina lor străveche, îți par a fi de o grandoare și de o adâncime
uluitoare. În modul de viață tradițional se credea că moartea este prevestită
prin semne. Se pot cita câteva: găina cântă cocoșește, cântatul cucuvelei pe
casă, urletul prelung al câinelui ca un lup precum și anumite vise ca: arătură
proaspătă,căderi în gol, dinți căzuți, etc. Azi, aceste credințe deșarte sunt
combătute de religia creștină.
Finalul vieții a fost considerat întotdeauna un eveniment firesc și
inevitabil, în fața căruia tot pământeanul trebuie să se resemneze. Și, cum
moartea nu dă mesaje de vizită la o cafea, pentru a nu fi surprinși, sătenii
noștri chiar de cum se apropie vârsta a treia, încep să-si pună deoparte
obiecte folositoare pentru înmormântare, făcându-și o adevărată zestre cu
care se laudă la musafiri.
Apropiindu-li-se sfârșitul spun cu limbă de moarte ultimele dorințe
care trebuie respectate de urmași, se împacă cu rudele, vecinii și cu cei cu
care au fost în stări conflictuale, se cheamă preotul pentru spovedit și
împărtășit și dacă este cazul se face slujba Sfântului Maslu și așa, cu
cugetul senin, împăcat și cu inima curată își dă sufletul și primește veșnicia
în Lumea Cealaltă unde este așezat fiecare după măsura faptelor sale.
Îndată ce se apropie de această clipă, unul din cei ce veghează îi ține
lumânarea aprinsă, și după ce își dă sufletul, se invită un sătean (săteancă)
de același sex să îl scalde şi înainte de a se răci, îl îmbracă cu cele mai
frumoase haine pregătite dinainte şi îl aşază în sicriu.
Vestea decesului este dată de clopotele bisericii, care sunt trase întrun fel anume: într-o dungă, rar și apăsat, răspândind peste sat un simțământ
de jale.
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Cei care vin să-și ia adio de la defunct nu zic bună ziua!, ci
Dumnezeu să-l ierte!, apoi sărută icoana de pe piept, unde pun bani şi flori,
iar la plecare sunt serviţi cu prăjituri şi unele băuturi. Pe un sfeşnic, alături,
se aprinde toiagul făcut din ceară de albine, ca o lumânare lungă cât trupul
celui decedat şi care trebuie să ardă până la înmormântare.
În ajunul înmormântării, seara, se împodobesc doi pomi (ramuri mai
dezvoltate de la pruni, deoarece prunul este considerat arbore sfânt): unul
pentru preot şi altul pentru naşul de cununie, dacă trăieşte, dacă nu, pentru
urmaşii lui. Pomii sunt încărcaţi de membrii familiei cu câte ceva: lămâi,
hulubi din pâine, ciocolate, mere, bomboane, o scară făcută din aluat de
colac, un prosop,o cană şi altele. Hulubii(porumbeii) anticipează
transformarea mortului în pasăre care se vor așeza în Pomul vieții,
menționat în Facerea și Apocalipsa.
În ziua înmormântării, când vine preotul, trebuie să fie aduse de la
biserică praporii şi năsălia pentru pomene. La ora fixată, în prezenţa
rudelor, câte încap în cameră, preotul şi dascălul face slujba prohodului,
momentul cel mai trist și înduioșător.
La ieșirea din casă (de obicei ora 12), pe prag se așază o plapumă şi
o pernă peste care va trece sicriul. Până la biserică, pe unde trebuie să
treacă şi carul mortuar, se lasă din loc în loc, împachetate, 12 sau 24 punţi
(diferite materiale textile) pentru cei meniţi.
Cortegiul funerar este deschis de cel care duce crucea, apoi
coroanele, capacul sicriului, praporii, coliva, paosul, pomii, pomenile,
sfeșnicele, iar după ei preotul şi dascălul, urmat de sicriul purtat pe năsălie
sau căruţă. În ultimul timp se foloseşte în locul căruţelor o maşină specială.
Sicriul cu cel decedat este străjuit, de o parte şi de alta, de rudele cele mai
apropiate. În urma sicriului merg toţi cei care au venit la înmormântare.
Pe drum, preotul opreşte convoiul în anumite locuri, în special la
intersecții de drumuri, pentru a citi evangheliile adecvate evenimentului.
În biserică se face slujba
prohodului, care se încheie cu
cântarea Veşnica Pomenire. Cei
prezenţi îşi iau rămas bun de
împăcare de la cel plecat dintre ei
prin sărutarea icoanei de pe piept,
iar cei apropiaţi îi sărută mâna şi
faţa.
La slujba de înmormântare - Răucești
După momentul trist cu
bocete și tânguiri de despărțire, sicriul aflat pe năsălie, este scos din biserică
și purtat pe umeri de patru bărbați spre mormântul întunecat, umed și rece.
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Ajunşi la mormânt, preotul citeşte ultimele rugăciuni, se aşază
capacul, se slobozeşte mortul, se pecetluieşte groapa, se dau pomii de
pomană celor meniți, și cele cuvenite groparilor. Ceremonialul religios se
încheie cu trei metanii făcute spre răsărit, spunând: Dumnezeu să-l ierte!,
după care, nimic nu răsună mai sinistru decât zgomotul ciocanului bătând
cuiele în capacul uscat de lemn al sicriului!
În final organizatorii invită toți participanții la praznic cu bucate
făcute la firmele de catering Buburuz, Babilon, Central din Tîrgu Neamț,
acum și din Oglinzi și Răucești.
Moartea, acest sfâșietor eveniment sufletesc, a dat naștere la o
ramură a cântecelor de jale, numite bocete, din care am ales câteva
fragmente:
Pentru mamă:
Strigă moartea la fereastră:
- Ieși mătușă din casă!
- Eu, moarte, nu pot ieși,
Nu mă pot despărți
De copii și de nepoți,
C-am trăit bine cu toți!
Vine moartea a doua oară,
Și a scos mătușa afară,
Și-a rămas casa străină,
Și pe noi fără de milă,
Că, de câte ori veneam,
Tot acasă te găseam,
Și de-acum de-oi mai veni,
Nu te-oi mai găsi
Și m-oi întoarce acasă
Cu inima friptă și arsă.
(Inf. Ileana Filip, Oglinzi)
Fă-mă Doamne, ce m-ai face,
Sufletul să mi se-mpace.
Fă-mă pasăre de-argint
Cu aripile de vânt.
Să mă ridic de pe pământ
Pân, la maica-n Cerul sfânt
Să mă plâng, să mă jelesc,
Sufletul să-mi răcoresc.
(Inf. înv, Loredana Buzău Croitoru)
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Pentru tată:
Scoală, tată, te trezește!
Și cu noi ceva grăiește,
Tată, cum te-ai îndurat
Și copiii ți-ai lăsat?
Ți-ai lăsat casă frumoasă,
Pentr-o groapă-ntunecoasă.
Pentru soț:
Dragul meu, scump bărbat,
Spune cum te-ai îndurat,
Ca să pleci pe altă lume,
Singură mă lași pe mine (…)
Nu te duce în pământ,
Că acolo-i tare frig.
Groapa-i adâncă și rece,
Cine intră-n ea se trece.
Scoală dragul meu, te scoală,
Că ai copii de mers la școală.
Sau:
Dragu’meu, unde te-ai duuus...
Ești în jos sau ești în suuus...
Dacă ești cumva la bineee...
Vin și eu să stau cu tineee...
Dacă ești cumva la chiiin...
Acolo nu pot să viiin...
Of ,of, of și iară of..........
Spune tu ce mă fac eeeu...
Fără portofelu’ tăăău?...
Că trebuie să vând ouăăă...,
Să îmi iau rochiță nouăăă...,
C-am una da-i scurtă tareee...,
Nu merge la-nmormântareee...
Of, of, of și iară of..........
...........................................
(Licuța Pântea, „Bocetul unei văduve disperate”pamflet din vol. ”Între lacrimă și zâmbet”)
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Anexe:
1. Dumnezeu să-l odihnească. Cu foarte mulți ani înaintea
noastră, tocmai de la strămoșii noștri daci, moartea era considerată o
eliberatoare de necazuri și poveri și ca să scape de ele, omul nostru își voia
odihnă veșnică. De atunci ne-au rămas expresiile: Aici odihnește robul lui
Dumnezeu sau Dumnezeu să-l odihnească!
2. Păreri venite de la lume:
- Obiceiul de a pune bani în scriu pentru morți, ca să plătească
vămile grele este condamnat de religia noastră. Măcar în drumul spre ceruri
să nu se dea mită, deoarece în privința bacșișului, în Cer nu-i ca pe Pământ!
- Familia încărcată de durere nu trebuie să facă excese de fală la
înmormântare,
precum: sicrie ochioase, foarte scumpe, pomeni
supraetajate, preoți mulți, mulțime de coroane. Mai importante sunt
milosteniile pentru nevoiași, atmosfera de doliu cu rugăciuni și altele. Mulți
credincioși recomandă ca la casa mortului să nu se mai aducă coroane.
Valoarea lor se va da îndureratei familii pentru a se acoperi o parte a
cheltuielor de înmormântare.
- La biserică se vine în ținută decentă așa cum recomandă
preacuvioșii părinți. Totuși unele credincioase nu respectă această regulă și
pătrund în sfântul locaș ca la parada modei, spre mâhnirea tuturor, mai ales
a acelora care nu au nici măcar un leu pentru liturghie.
De luat aminte: Credința e o taină, nu o haină!
- La înmormântări, ținuta trebuie să fie adecvată, fără culori
țipătoare și mai ales fără a fi provocatoare și dătătoare de păcate cu gândul
pentru omul amărât și flămând, care abia așteaptă praznicul de la urmă.
- La praznice nu se vorbește fără rost, nu se fac glume, nu se râde,
nu se bea ca la bar. Dacă unul se îmbată, este păcatul și a celui care i-a dat
să bea fără noimă.
3. A închinat steagul. Pe vremuri, pe casa unde era cineva mort se
punea un brad și un steag de doliu înclinat. De aici și zicerea: a închinat
steagul!
4. Raiul și iadul.
După moarte urmează înfricoșătoarea Judecată Dumnezeiască, unde
cei cu fapte bune merg la Rai, iar cei cu păcate, nemântuiți, merg la Iadul
Focului veșnic.
La Rai, în lumea fără dor, se găsesc bucurii nebănuite de pământeni,
încât unora de acolo le pare rău că au trăit prea mult.
De la Iad nu a scăpat nimeni ca să povestească ce a văzut și suferit,
din cauza pazei draconice de pe la porți și garduri.
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Cu toate acestea circulă știri că iadul este condus de Talpa Iadului (
un fel de prezidiu de execuție pământesc), în frunte cu odiosul Scaraoțki și
sinistra sa Mikiduța, care împreună încalcă drepturile omului osândit.
Despre rai și despre iad sunt multe de spus, fapt pentru care
recomand cititul și mai ales respectatul sfaturilor date de cărțile religioase și
de preoți. Până atunci, dăm crezare părintelui Cleopa care spune: ”În iad
mâncarea este foamea și băutura cea mai bună este setea.”
Rămâne să ne mobilizăm ca împreună să facem numai fapte bune ca
să putem da un răspuns bun la judecata cerească.
De cugetat: După Gheorghe Tiron, Oglinzi, 1999
Frunzuliță de susai,
Am luat drumul spre Rai
Dar iată, ce-am văzut?
Oamenii cei spovediți
Stau ca pomii înfloriți,
La Iad cei nespovediți,
Stau ca buștenii pârliți.
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CREAȚIA ARTISTICĂ POPULARĂ
Creația artistică populară reprezintă stările afective tradiționale,
personale sau ale poporului nostru, exprimate prin diferite genuri folclorice.
Stabilind o ierarhie a creațiilor folclorice, pe primele locuri se află
cântecul cu vers din izvorul dorului specific românului. Însoțește omul în
tot locul cât trăiește, deoarece exprimă sentimente de bucurie, jale,
speranțe, ispite, păcate etc, atât în relațiile cu semenii cât și cu lumea
înconjurătoare. Numai omul mort nu cântă, dar sigur ascultă , spune un
glumeț. De aici și versurile: Drag mi-e omul care cântă/ Nu-i în veci lumea
urâtă, chiar dacă va cânta sub impuls bahic.
Mai jos prezentăm diferite fragmente din cântecele de aleasă
limpezime, care pot trece oricând la capitolul Bijuterii folclorice
Folclor literar
-

Cântec de bucurie.
Cine fluieră și cântă
Nu-i în veci lumea urâtă.
Tot așa gândesc și eu
Am cântat și cânt mereu.
Nu cânt să fiu lăudată,
Cânt că așa e viața dată.
Că nu toată lumea cântă,
Alții plâng și se frământă,
Dar eu parcă-ntineresc
Și sufletu-l mântuiesc,
Și dușmanii mei m-ascultă
M-ar mânca pe pâine crudă.
Să mănânce ce or vrea,
Eu nu sunt așa de rea.
De-ași fi bună de mâncat
De mult m-ar fi terminat.
(Inf., înv. Loredana Buzău Croitoriu, Răucești, 2017)
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-

Cântecul de dragoste și căsătorie este creat și prezentat de când
lumea ca esență divină, în virtutea legii atracției erotice universale a
dragostei, care este cea mai sănătoasă boală.
Foicică foi și-o fragă
Gheorghiță cu cușma neagră,
Du-mă-n lume, de ți-s dragă,
De ți-s dragă, du-mă-n lume,
Iar de ți-s urâtă, spune!
De ți-i rușine să spui,
Fă-mă frunză de gutui,
Fă-mă frunză de măr dulce,
Și du-mă unde m-ai duce.
Sau:
Merg pe drum
Lumea mă-ntreabă
De ce sunt neagră și slabă
Neagră-s de felul meu
Și slabă de dorul tău,
C-am avut un pui pe lume
Și n-am știut a mi-l ține.
Dar acum de l-aș avea
Doamne, bine l-aș ținea!
(Vasile Cucoș, 70 de ani, Răucești)

-

Cântecul de jale. Fragmente de ieri și azi:
Cine nu-i mâncat de rele
Nu poate cânta de jele
Să mă lase să cânt eu
Că tare-s mâncat de rău.
sau:
Amărât ca mine nu-i
Decât puiul cucului,
Când îl lasă mama lui
În mijlocul câmpului.
Fără aripi, și fără pene
Ar zbura dar nu-i putere
De amar și de pelin
Sufletul de jale-i plin.(...)
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sau:

-

De la Revoluție-n vale
Numai cântece de jale,
Cu greu zilele se duc
Dacă ăștia ne conduc.(...)
Cântecul de leagăn. Mamele își legănau copiii să adoarmă mai repede.
În același timp, le dedicau și cântece scurte, cu gânduri bune, pentru
viitorul lor fericit:
Haide, haide, dragul mamii,
Scumpul mamii, bunul mamii,
Haide cu mama,
Că mama te-a legăna
Și din gură ți-a cânta,
Ț-a cânta încetișor,
Doară-i crește mărișor,
Să fii mame-i de-ajutor.
(Catinca Zaharia, 60 ani, Oglinzi)

-

Cântecul de cătănie. Plecarea în armată a tinerilor a fost un moment
esențial în calendarul vârstelor, având rădăcinile în vechime, știind ce-i
așteaptă: ani grei de cătănie și cu privațiuni sau chiar trimiterea în
războaie. Tinerii în preajma plecării își intensificau acțiunile de
petrecere a timpului cu cântec, joc și voie bună.
Din mulțimea cântecelor de cătănie, am ales doar câteva:
Când am plecat în armată,
Am lăsat mamă și tată.
Am lăsat boii-njugați
Și părinții supărați.
Am lăsat „pietricica”-n poartă
Și pe mândră mică fată.
Am cătănit doi ani și-o vară
Și-am venit acasă iară
Și-acasă când am venit,
Mare jale-am mai găsit:
Părinții-nmormântați
Și boii înstrăinați.
„Pietricica” aruncată
Și pe mândra măritată.
(Inf. Cristescu Ion, Oglinzi, 2002)
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Pietricica din poartă era un simbol de legământ în satul Oglinzi.
Adică fata nu se va mărita cu altul până la venirea iubitului din armată.
O carte de departe:
Și cum stau așa pe gânduri,
Hai, să-ți trimit câteva rânduri,
Rânduri dese mărunțele
Din focul inimii mele:
Floricică micșunea,
Scumpa și iubita mea,
Află că sunt sănătos
Ca un trandafir frumos,
Care crește și-nflorește
Și pe tine te iubește.
Floricică, foc nestins,
Multe-aș mai avea de scris,
Dar aicea mă opresc
Să văd ce răspuns primesc.
(Inf. prof. Ionel Obreja, 2005)
În pădure la Tărâța
Cântă cucu' și mierlița:
Cucul gros, mierlița subțire
Pentru-a noastră despărțire.
Eu mă aflu în cătănie,
Unde nu cunosc pe nime,
Numa' pușca-i lângă mine
Și batista de la tine.
Fac armată, fac război
Și rămânem amândoi.
Ți-oi da multe urări
Și-o raniță de sărutări.
(Inf. Cristescu Ion, Oglinzi, 2000)
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La liberare, în sat:
Și-am zis verde trei migdale,
S-aude cântând pe vale,
Vin flăcăii-n liberare,
Fetele le ies în cale.
Una zice:- Măi, Jănele,
Ia un braț de floricele!
Alta zice:- Măi Gheorghiță,
Vi-n la mine, na guriță!
Că de când tu ai plecat,
Eu la joc n-am mai umblat,
Nici guriță n-am mai dat,
Pe tine te-am așteptat.”
(Inf. Zavaliche Jorj, Săvești, 2017)
-

Cântecul vieții
Cât ești tânăr și voinic,
Nu ai grijă de nimic
Vremea trece nici nu-ți pasă,
Tinerețea e frumoasă!
Dar, după necazuri multe
Se albește păru-n frunte.
Începi a te căina:
-Tinerețe nu pleca,
Că tu-mi rupi inima!
Arde inima de jale,
După frumusețile tale.
Că cine, boala, n-ar vrea
Să-și trăiască viața sa,
Fără dor și supărare
Fără lacrimi și-ntristare. ”
( înv. Loredana Buzău, 2017)
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-

-

Cântecul norocului
Of, noroc, noroc, noroc,
De te-aș prinde ți-aș da foc,
Prea nu te-am avut deloc!
Măi noroace, măi noroace,
Unde-ai mers, unde te-ai dus,
La mine n-ai mai ajuns.
Mândră floare e norocul
Dar nu crește în tot locul
Degeaba l-am semănat
C-a răsărit și s-a uscat.
De l-am semănat pe vale,
L-a luat apa la vale,
De l-am semănat pe drum,
S-a pierdut, dar nu știu cum.
Am fost și în iarmaroc,
Dar noroc n-a fost deloc
L-am cătat și-n hora mare,
Noroc are fiecare
Numai eu nu am deloc,
S-a oprit soarele-n loc.
Mai bine la mănăstire
Să dau lui Dumnezeu cinstire! ”
(Inf. Dumitru Stan, Răucești, 2015)
Cântec de înstrăinare
Frunză verde de neghină,
Inimă de zbucium plină,
Când te-oi vedea împăcată,
Cum erai demult odată?
Când m-aș mai vedea acasă,
Colo printre-ai mei la masă.
Să mănânc, să beau, să râd,
Nu m-aș mai culca flămând.
Că la masă la străini
Crește floarea cea cu spini
Chiar și floarea crinului
Parcă-ar fi al spinului.
Când știu că la mine-acasă,
Crește numai iarbă deasă
Toți au fețele senine
Vorbele de miere pline.
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(Inf. Dumitru Stan, Răucești, 2015)
-

-

-

Balada pribeagului
Nu-i o țară mai frumoasă
Ca cea a românului,
Nici durere mai durută
Decât a pribeagului.
Din fosta lirică ceapistă
Mândruliță și-al meu dor,
Toată ziua-s pe ogor.
La tine mă tot gândesc
Și planul să-l depășesc.
Mândruliță dragă-mi ești,
Când îmi spui că mă iubești
Și mai dragă poți să fii
La colectivă-n locu-ntâi!
(Inf. Ifrim Ion, 55 ani, Răucești)
Cântec de război
Nevastă să mă cați
Prin pădurile din Neamț
Că acolo suntem băgați
Sute, sute de soldați. (...)
Pe mine m-a îngropat
Într-un loc mai depărtat.
Să-mi pui cruce de piatră
Să o vadă lumea toată,
Că nu mai sunt în viață
Și te rog,când ai putea,
Popa mă va dezgropa
Să mă ducă-n satul meu,
Unde să odihnesc mereu.
Războiule, fii blestemat!
Rapsod popular,
Multe văduve-ai lăsat,
Ana Grigoraș - Răucești
Și copii fără părinți,
Amărâți și chinuiți.
(Inf. Ana Grigoraș, 90 ani, Răucești-foto)
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Manelele. În zilele noastre mai ales la discoteci și cluburi, s-a
cuibărit genul manelelor în cântec, ca un reziduu comercial de
incultură și cu versuri nocive, folcloroase. Iată un model a la Florin
Salam:
Am relații peste tot.
Sunt șef și mafiot
Poliția n-au nicio probă,
Că-s din lumea interlopă!
Și: Hai leli și lau
Lângă tine vreau să stau
Hai să ne legăm cu ața
Jumi-juma toată viața!
Mici povestioare:
Sfârșitul lumii. Un bătrân sihastru, întâlnit în munți, este întrebat de
un tânăr:
- Spune-mi, părinte, când va fi sfârșitul lumii?
Cuviosul sihastru îndreptându-se de șale și oftând din inimă, i-a spus:
- Când apucăturile sătănești vor fi la tot pasul, când nu se vor mai găsi
oameni cinstiți să ne conducă, când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin,
adică atunci când nu va mai fi dragoste și înțelegere între rude, între
creștini, între popoare. Atunci când oamenii nu se vor mai iubi deloc, cu
adevărat va fi sfârșitul lumii, căci fără iubire și fără Dumnezeu nu pot să
trăiască oamenii pe pământ.
(Inf. prof. Maftei Gheorghe, Săvești, 2009)
Povestioara ”Bunicul și nepotul”
Bunicul meu s-a îmbolnăvit grav și a murit. Mama nu mi-a spus și
m-a oprit să mai merg la casa lui. În ziua înmormântării, fără să știu, când
veneam de la grădiniță am văzut lume multă pe drum. Apropiindu-mă, un
om mi-a spus că-l îngroapă pe bunicul meu. Eu, iute m-am strecurat printre
oameni și ajuns la el am strigat:
- Bunicule, hai acasă că nebunii ăștia vor să te îngroape!
Repede a intervenit mama, care după ce mi-a șters lacrimile, m-a dat
în grija unei mătuși să mă ducă acasă. Seara, tot ea cu alt glas la telefon, mia spus că bunicul a ajuns în Rai și se simte foarte bine. Eu, supărat, i-am
ripostat:
- Eu nu știu de Raiul vostru, eu știu că am nevoie urgent de el ca să-mi
repare bicicleta și o
grămadă de jucării.
(Inf. Zavaliche Elena, Săvești, 2012)
-
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Politicianul și căruța
”Doi țărani, tată și fiu, mergeau pe un drumeag de pădure.
La un timp, tatăl întreabă:
- Ascultă fiule, și spune, ce auzi?
- Ce să aud tată,mai mult decât foșnetul frunzelor și ciripitul
păsărelelor?Tatăl mai insistă.
- Oprește-te și mai ascultă!
La răspunsul fiului că nu aude nimic, tatăl adaugă:
- Vine o căruță, încă și goală!
- Culmea, mirându-se fiul, de unde știi că-i goală?!
- Păi, e simplu. Zdrăngăne și hodorogește mai tare decât una plină.
Asta se potrivește cu politica de astăzi. Cu cât un politician țipă mai
tare, cu atât promisiunile sunt mai goale, și să nu te aștepți la fapte.
(Inf. prof. Maftei Gheorghe, Săvești, 2010)
Bărbatul sucit
O femeie de la noi avea bărbatul sucit, adică făcea lucrurile tot
invers: când îl știa la prășit în vale, el era la crâșmă-n deal, iar când îl știa la
cosit în deal, lumea îmi spunea că fluiera pe vale. Azi așa, mâine așa, și,
când femeia s-a săturat de purtarea lui, iaca ce vine o ploaie mare, de s-au
umflat apele, iar omul nostru bea la crâșmă. Și așa băut bine o ia spre casă,
dar trecând o punte alunecă și cade în apă. Oamenii anunță necazul femeii
și au început a-l căuta la vale de punte. Femeia, de ochii lor, ia o greblă și
fuge la deal de punte să-l caute.
Oamenii o văd și spun:
- Măi nevastă, ești nebună? Cauți bărbatul invers de unde-i dus?
La care, femeia, hotărâtă răspunde:
- Da! La deal îl găsesc sigur că și el făcea toate treburile invers.
(Inf. Gheorghe Tiron, 67 ani, Oglinzi)
Întâmplare cu tâlc
-Fa Mariță, ia mai stăi
Să-ți sărut obrajii tăi.
-Stau, dar mi-e teamă,
Să nu muști de vreo sprânceană
Și rămân cu semnili
Să le vadă oamini,
Oamenii și satu'
Soacră-mea și barbatu'.
Și de ce s-a ferit
Chiar așa s-a nimerit:
-Fa Mariță, ce necaz,
De ai semne pe obraz?
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-Iaca lucram în grădină
Și m-o mușcat o albină.
-Fa Mariță, tu mă minți
Că albina n-are dinți,
Că albina are cioc,
Te mușcă dintr-un loc
Și nu se vede deloc.
Ce-a urmat n-am mai aflat
Că de mult s-a-ntâmplat.
(Inf. Gheorghe Iftime, 85 ani, Oglinzi)
Povestioară pe temă de credință.
Vorbeau odată doi săteni așa:
- Cum faci dumneata, bădiță Ioane de isprăvești toate treburile bine
și degrabă, cu toate că în zi de Duminică nici dumneata și nici vreunul din
casa dumitale nu lucrați?
Și bădița Ion răspunse gospodarului mai tânăr:
- Fiindcă în vremea când ne odihnim, în zi de Duminică, lucrează
pentru noi bunul Dumnezeu.
- Cum așa bădiță Ioane:
- Foarte bine, măi tată. Mai întâi și întâi Dumnezeu lucrează că ne dă
soare sau ploaie după nevoie, pe urmă, la slujba de la biserică ne dă puteri
mari pentru toată săptămâna, atât mie, cât și la toți ai mei. El ne pune în
duh gânduri bune și în trup sănătate. Așa că, dragul meu, vezi cum
lucrează Dumnezeu când Îi respectăm ziua Lui. Gospodarul cel tânăr dădu
mulțumire la bădița Ion și a promis că și el va face așa.
(Inf. Ghe. Tiron, 72 de ani, Oglinzi)
Catrene populare
Catrenele sunt mici creații în versuri, care în general, sunt satirice.
Dintre ele se aleg și strigături folosite cu diferite ocazii.
- Un ultimatum:
Iubește-mă, mândră dragă,
Până mi-i cămașa neagră,
Că dacă m-oi primeni,
Multe mândre m-or iubi!
- Un năduf trecător:
Părinte, când m-ai cununat,
O sută de lei ți-am dat.
Acu' dacă m-ai descununa
O mie de lei ți-aș da.
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- Femeia modernă
Fimeia cari-i fimei
Poartă la brâu chei
Sî mânânci și sî bei
Pi barbat naiba sî-l iei.
(inf. Mureș Munteanu, 65 ani, Săvești)
- Una-și laudă bărbatul:
Cum se scoală, cum îi foame,
Cum mănâncă, cum adoarme.
La mâncare-i ca și lupu’
Și la treabă ca butucu’.
-

Mândra-n minijup:

Măndra cu poalele scurte,
Tragele-ar da nu-i de unde,
Tot le trage pe-un picior
Celălalt rămâne gol.
(Inf.înv. Craiu Ion, Oglinzi, 2010)
Folclor coregrafic
În cadrul folclorului coregrafic un loc important îl are hora satului
sau jocul. Cu câteva pagini mai înainte, când am vorbit despre petreceri, am
pomenit mereu și despre joc, muzică și veselie. Jocul a fost dintotdeauna o
formă de manifestare a bucuriei, ca un gest de apropiere prin schimb de
energii între cei dragi, îmbinând armonios dansul cu muzica.
Înainte de a începe jocul, flăcăii se grupau separat de fete
considerate ghirlande însuflețite de focul tinereții. Un loc anume era al
mamelor, care-și păzeau fetele de cel viclean, care împreună cu unele babe,
apreciau frumusețea jocului, dar înregistrau și fazele provocatoare de bârfe
și ipoteze. Când începea muzica să cânte, băieții alegeau cu privirea fetele
cu care trebuiau să joace, după care mergeau la ele cuviincioși și cu
reverență le invitau la joc. Au fost cazuri când băieții invitau la dans fete
necunoscute din alte sate, ca până la sfârșitul jocului să nu se mai despartă,
ajungând să se căsătorească cu statut de dragoste la prima vedere.
Urmează o listă a stilurilor de dans zonal cu o scurtă descriere.
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Cel mai frumos, elegant și poate cel mai vechi joc a fost și este
Hora de mână, la care participanții formează un cerc, ținându-se de mâini,
puțin îndoite. Sârba cu purtător înainte avea mai multe variante dintre care
domina cea chiparată, jucată cu iureș rapid îndrăcit, cu pași chisați
mărunțel mai ales când acordeonistul ținea melodia în bași. Foarte des se
juca Ciobănașul cu învârtituri iuți, mai ales când se juca în două părți cu
multe strigături: Ciobănaș în două părți/ Pe la noi îl joacă toți. Nu era
ocolită nici Rusasca cu varianta sa, Zdruncinata. La Oglinzi se mai jucau:
Munteneasca, Cărășelul, Prundișorul. La Răucești erau Corăgheasca și
Coasa.
Până prin anii '80, în timpul verii, mai ales când veneau în vacantă
elevii și studenții plini de eleganță și tandrețe, se organizau baluri, așa zise
de elită, în unele saloane aflate în școli și cămine culturale, unde, pe lângă
jocurile amintite, se mai adăugau valsul, tangoul, apoi Pinguinul ,
Brașoveanca și altele.
În timpul jocului, flăcăii, uneori și fetele lansau strigături cu
diferite direcții: pentru modul de desfășurare a jocului de comandă, iar
altele erau cu trimiteri ironice, umoristice sau de amândouă.
Prin anii '50-'60 din cauza poziției centrale din șesul Moldovei, în
satul Săvești se organizau vara două baluri de mare amploare. Din păcate,
la unele distracţii izbucneau bătălii de răsunet zonal. Cauzele lor erau
orgoliile şi teribilismele exagerate. În satele apropiate erau nume-porecle cu
rezonanţă istorică: Perjarii din Răuceşti, Guşăţii din Şoimăreşti, Catârii din
Drăgăneşti. Săviştenii aveau şi ei două echipe: juniorii numiţi Orzari şi
seniorii Chiticari.
Atacatorii, de obicei Catârii şi Guşăţii, începeau cu tactica clasică
de luptă napolioniană, cu atac pe flancuri, să surprindă Perjarii nepregătiţi.
Cei neimplicaţi în încăierare, se retrăgeau imediat în zonele protejate. Când
beligeranţii luptau mai vitejeşte, cu sorţi schimbători, intrau săviştenii în
mijlocul lor şi-i împrăştiau în toate direcţiile, ca distracţia să reînceapă. De
remarcat că în acele încleştări nu se foloseau arme albe, deşi la horă se mai
auzeau frânturi de strigături sângeroase.
Mulți tineri, care cu un ochi colorat sau cu o buză ruptă, până seara
se împăcau între ei cerându- și scuze și- și dădeau întâlnire la următorul bal.
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Strigătura de joc:
Foicica trei seminți
Singurică-s la părinți
Ca și luna-ntre docinți,
U, iu,iu hup.
Doar cu-atâta am greșit
C-am zis mamă mă mărit,
U, iu,iu hup.
Mi-o venit unul din sat
Frumușel, dar nu bogat
Și maicuța nu m-o dat.
U, iu,iu hup.
Mi-o venit unul din lume
Urâcios și plin de bube,
Maicuța m-o dat pe mine.
U, iu,iu hup.
Și un an n-am împlinit,
La maicuța c-am venit.
U, iu,iu hup.
Pe fereastră m-o-ntrebat
Bine-i fată la bărbat?
U, iu,iu hup.
Ardă-l focu’ binele,
Binele și dragostea,
Îți mănâncă viața.
U, iu,iu hup.
Hai, maică, de mă petreci,
Mă petreci până la poartă,
Ți-am fost fată, nu argată.
U, iu,iu hup.
Hai, maică, de mă petreci,
Mă petreci pân-la fântână,
Ți-am fost fată nu străină.
Hai, maică, de mă petreci,
Până-n fundul gradinii.
U, iu,iu hup.
Petreacă-te străinii,
C-ai dat mâna cu dânșii.
U, iu,iu hup.
Hai, maicuța, la mata,
De străini m-oi sătura.
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U, iu,iu hup.
Străinii se pun la masă,
Mie-mi dau o coajă arsă.
U, iu,iu hup.
Străinii beau până ce mor,
Mie-mi dau paharul gol.
U, iu,iu hup.
Foicică din Banat
Oare nu ți-o fi păcat?
M-ai iubit și m-ai lăsat,
Ca pe-o păsărică-n gard.
La toți oamenii de sfat.
M-ai iubit ca pe-o copilă,
M-ai lăsat ca pe-o străină.
U, iu,iu hup.
M-ai iubit ca pe-o cucoană,
M-ai lăsat ca pe-o vadană.
U, iu,iu hup.
Să trăiască mama mea,
Că mi-a făcut gurița,
Daca m-oi înstrăina,
Cu gurița m-oi lua.
(Culese de la Zaharia Catinca, 76 de ani, Oglinzi)
Strigătură la Rusască – fragmente:
Bine merge roata mea,
Când îi dau câte-o nuia,
Cu nuiaua de alun
Merge roata orișicum
Când nuiau-i de răchită,
Merge roata prăvălită.(…)
sau:
Unde joacă Răuceștii,
Dedesubt pământul crește
Și nu cresc nici buruieni,
Numai fete cu sprânceni.(…)
sau:
Dați-i drumul să se ducă,
Să se ducă până-n luncă,
Până-n luncă să se ducă,
Unde mândra paște-o curcă.(…)
(Inf. Moisii Valerică, 58 de ani, Răucești)
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Strigături la alte dansuri populare:
Leșasca
Ă, leșăști vale cotită,
Ă, stai lele-ngrămădită,
Grămădită-ntr-un ungher,
Cu mâna pe-un culisăr,
De frica unui hoher.
De-ar ști mama că eu joc,
Mi-ar face chelea cojoc.
De-ar ști mama că-s aici
Mi-ar face chelea ochinci.
Ciobănașul
Ciobănaș la oi la am fost,
Oile nu mă cunosc.
Mă cunosc băcițele,
Că le țuc gurițele.
Dulce-i urda, dulce-i cașul,
Ă, mai dulce-i ciobănașul
Dulce-i brânza și jintița,
Ă, mai dulce-i ciobănița.
Ă, săracul ciobănaș,
Îmi aduce seara caș,
Dimineața urdă dulce,
Mă sărută și se duce.
Corăgheasca
Băieti
Asta-i fata ci-o joc eu,
Am adus-o-n satul meu,
Și mi-i dragă și-am s-o ieu,
Că-i frumoasă curcubeu.
Cine joacă lângă mine,
Toată vara-i merge bine,
C-o jucat și astă vară,
Și n-o ajuns de ocară.
Fete
Măi bădiță joacă bine,
Nu mă face de rușine,
Jocu-ăsta-n 2 părți,
Pe la noi îl joacă toți.
229

Sârba
Frunză verde pădureț,
Hai la sârbă măi baieți.
Hai la sârbă măi flăcăi,
Pe stratu’ cu pătrunjăi
Zi-i din gură mutule,
Nu mai sta tăcutule.
Că ai gură de strigat,
Și picioare de-alergat.
Trage sârba înapoi,
Cum să joacă pe la noi,
Asta-i sârba-n 2 părți
Tot cu fete și băieți.
De-ar ști mama, ce păcat,
Nici aseară n-am lucrat,
C-am ieșit pân, la portiță
Să-l văd pe al meu bădiță
Și o vorbă, și-apoi două
Toată seara pân, la nouă
Cu o vorbă, două, trei
Am uitat de pintrinjei.
(Dumitru Stan, Răucești, 2010)
Strigătura de la Hora de mână:
- Asta-i hora horelor,
Bucuria fetelor
Dragostea feciorilor.
Busuioc, busuioc,
O pereche la mijloc.
Cine joacă la mijloc,
Da-le-ar Dumnezău noroc
O căciulă și-un cojoc
Și vreo trei prăjini de loc.
Foaie verde busuioc,
Cavalere treci la loc,
Poate am și eu noroc!
- Iaca îndată, iaca-ndată,
Numai să mai fac o roată.
Iaca roata ai făcut,
Și la loc n-ai mai trecut.
(Inf. Manolache Jan, Săvești, 2017)
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sau:
Asta-i hora horelor,
Hora oglinzenilor.
Asta-i hora cea frumoasă
De la București aleasă,
Aleasă din București
De la curțile domnești.
Hai să facem hora mare,
Că e zi de sărbătoare.
Asta-i hora horelor,
Hora Răuceștilor.
Cine nu se prinde-n roată
Rămâne nemăritată.
sau:
Cât e muntele de înalt
Tot omătul s-a luat
Numai doru, din inima mea
Când s-o pus nu se mai ia.
Strigături la joc peste sat:
Frunză verde ca lipanul
Iaca joacă oglinzanul
Care-a băut gologanii
Opincile și sumanii.
Funză verde, meri crețești,
„Chiticarii” din Săvești
N-au fete de măritat
Și umblă din sat în sat.
Unde joacă unghenarii
N-au ce căuta perjarii
Nici Oglinzii, nici Săveștii
Numai noi cu Bucureștii.
(Inf. înv. Munteanu Gheorghe, Ungheni, 1972)
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La sfârșitul jocului mamele își luau odraslele și plecau acasă, iar
fetele neînsoțite plecau până la asfințitul soarelui. Rar se întâmpla ca vreo
fătucă libertină să întârzie sau să fie înduplecată să meargă acasă la vreun
flăcău, pentru o cafea mică.

La hora de mână

Anexă:
Cu ocazia desfășurării horelor satului se petrecea și momentul ieșirii
la joc atât a fetelor cât și a băieților. Astăzi a dispărut acest moment,
deoarece se iese la joc încă de la grădiniță, când se serbează ziua unui coleg
(colege). Atunci, la auzul muzicii toți copilașii se bâțâie, dând din cap fără
nici o regulă. Să ne închipuim ce se întâmplă cu cei din clasele mai mari
sau la tineri, când horele sunt înlocuite cu discoteci zgomotoase, pe ritm de
manele.
Șezătoarea și claca
-

Șezătoarea
De-a lungul timpului, șezătoarea a fost cea mai stimulativă formă de
instruire a tineretului în păstrarea și perpetuarea tuturor obiceiurilor, a
portului popular și a meseriilor tradiționale. Șezătorile începeau cu primele
zile din postul Crăciunului și se termina în cel al Paștelui cu întreruperi pe
perioada sărbătorilor. Aici, în
mirifica lume a satului, ucenica
putea vedea pe concret, și întreba
fără jenă cum trebuia să lucreze
fără să greșească, după vorbele: nu
știe fata ce știe baba. Astăzi, de
cele mai multe ori, nu știe baba ce
știe fata.
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În casa unui gospodar se adunau, în special, femei de toate vârstele
pentru cusut, răsucit, tors ș.a. Printre ele erau și fete de măritat, care se
pregăteau intens pentru a-și completa zestrea, simțind că măritișul e pe
aproape. Și, cum șezătoarea nu se desfășura cu ușile închise, veneau și
bărbați de dragul torcăreselor, pentru a le ține de urât. În plină activitate a
femeilor se aducea un fluieraș apoi ține-te joc, întărit cu strigături cât mai
adecvate situațiilor:
Du-te, bade, și te culcă,
Nu mai sta umbră la furcă
Șezătoarea-i gata toată
Și nu m-ai sărutat o dată.
(Inf. înv. Zavaliche Elena, Săvești, 2012)
După joc, femeile treceau la muncă, iar bărbații își întreceau
talentele la jocuri de lume ca: Popa prostul, Babaroaza, Șeptica ș.a. în timp
ce din fluier, din frunză și din cobză, cântecul ținea isonul tuturor. Nu
lipseau cântecele torcăreselor și mai ales poveștile, ghicitorile și glumele
pline de haz și înțelepciune.Urma încă o repriză de joc, după care bărbații
scoteau plosca cu băutura, iar femeile dezveleau coșurile cu diferite gustări,
în special prăjituri diferite, toate pregătite din timp.
Șezătoarea terminată era fascinantă și plină de farmec. Toate
femeile s-au întrecut la treburi, iar fetele mai tinerele au învățat să și joace,
să colinde și să ure pentru marele spectacol de la Crăciun și Anul Nou. Pe
lângă acestea între băieți și fete s-au zămislit și unele idile, de unde a
apărut și catrenul:
Cine-i om și se pricepe,
Știe dragostea când începe:
Vara din câmpul cu flori
Și iarna de la șezători.
Toate numerele din program s-au desfășurat în bune condiții, dar cu
multe înfrânări de comportament, deoarece urma spoveditul din posturile
Crăciunului sau ale Paștelui, cu alte motive de glume:
- Părinte, frate Niculai,
Spune ce canon îmi dai
După cartea care-o ai.
Aseară la şezătoare
S-a petrecut o întâmplare:
Îi păcat sau nu-i păcat,
Că Gheorghiţă m-o pupat?
- N-ai canon mare, fata mea,
Dac-o fost numai aşa.
(Inf. înv. Vornicu Doinița, Săvești, 1970)
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- Claca este o soră mai mică a șezătorii, prezentată ca o muncă
colectivă, benevolă a sătenilor prestată cu brațele și utilajele spre a se ajuta
unii pe alții la diferite munci pentru care câte un gospodar era copleșit de
treburi (la cosit, la tors, la prășit etc). Claca se făcea și se face și astăzi la
activități de interes public (repararea unui podeț, consolidarea unui dig ș.a.)
Anexa 1:Un trăitor din anii '50 povestea cum se desfășura o clacă de
năsâchit și lichit : Într-o zi de început de vară, încă de dimineața, la casa
unui fecior de însurat, programat pentru clacă se auzeau trilurile unui
fluier, îngânat de o cobză. Lumea venită era „cinstită” cu rachiu și plecau
la treabă :clăcașii cu căruțele aduceau lutul, iar clăcășițele pregăteau
„năsâcheala” și ucenica călcătura” pentru lipit. După un timp, clăcașii își
terminau căratul lutului și treceau la bătucitul năsâchelii în ritmul alert de
sârbă, impus de fluier. Când era gata, luau pauză de un „șpriț” și treceau
la călcatul lutului și la lipitul pereților. Când operațiunea se declara
terminată, începea petrecerea cu joc, băuturi, gustări și voie bună, iar
flăcăul, beneficiarul clăcii, primea îndemnul de la clăcași că este timpul săși caute mireasă cât mai repede, ca să petreacă la nuntă și la botez.
Anexa 2: Căutată era claca pentru deșfăcat păpușoi. Acțiunea se
desfășura toamna, după lăsatul serii, pe lună plină, pe cer senin sau la
lumina unui felinar într-o atmosferă de veselie plăcută până târziu, după
miezul nopții. Era un bun prilej să cânte, să spună povești cu zmei, cu
strigoi și alte pocitanii, să spună ghicitori și glume, să depene amintiri după
feleșugul fiecăruia, în timp ce mâinile grăbeau depănușatul. Din când în
când clăcașii mai șuguiau întrebând gazda dacă i-a stat vinul din fiert, dacă
plăcintele nu cumva s-au ars și, mai cu una, mai cu alta, gazda nu avea
încotro și aducea de toate.
Superstițiile au apărut cu multe secole înainte, când strămoșii noștri
încercau să-și explice fenomenele misterioase din jur, fără să aibă legătură
cu realitatea; astăzi sunt condamnate atât de știință cât și de religia
ortodoxă.
Mai jos prezentăm doar câteva superstiții care-s pe cale de
dispariție; unele folosite doar în formă de haz: marți nu se pleacă la drum,
deoarece vei prinde sigur două ceasuri rele; oricând dacă pleci la drum, îți
va umbla rău dacă te întorci și reiei același traseu; rău îți merge și dacă dai
nas în nas pe drum cu un popă, cu o pisică neagră sau cu o persoană cu
găleată goală; năpastă mare va avea soțul care-și bate nevasta pe caz de
păcătuire cu fapta și rămân vânătăi la vedere; în zilele de post, soacra și
nora să fie împăcate, adică să nu se necăjească între ele, pentru a nu coborî
pedeapsa Cerului; dacă te mănâncă palma stângă, vei primi bani; dacă-ți ard
obrajii, te bârfește cineva și multe altele.
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Tălmăcirea viselor. Unele exemple: dacă visezi ciori, te paște
sărăcia, dacă visezi berze, vei fi curtat(ă), dacă visezi bani, găsești vorbe de
bârfă ,când visezi arătură va fi moarte în familie.
Preziceri: datul în cărți, datul în bobi, deschiderea Pravilei,
ghicitul în cafea, datul în
cărți și altele.
Tălmăcirea viselor și prezicerilor sunt combătute atât de biserică cât
și de știință.
Despre vrăjitorii. Bătrânii spuneau că mai demult ar fi fost prin
satele noastre, bătrâne-nrăite în păcate, care luau și întorceau mana laptelui
de la vacile unor gospodari. Alt exemplu: fetele grăbite să se mărite erau
duse de o așa zisă vrăjitoare la un pârâu, la miezul nopții și dezbrăcate
suportau un ceremonial special, după care își așteptau ursitul. Tot așteptând
își dădeau seama că sunt înșelate și-și căutau alte metode proprii de atracție
și vrajă, care, slavă Domnului, erau destule pentru așteptatul lor soț.
Descântecele sunt obiceiuri precreștine (păgâne), care au fost treptat
reactualizate, având ca scop vindecarea unor boli, alungarea duhurilor
necurate, îndeplinirea unor dorințe etc. Toate erau făcute cu ajutorul
descântătoarelor, care erau femei cu capacitate intelectuală ieșită din
comun, chiar dacă unele erau fără știință de carte; puteau să stăpânească
procese psihice și chiar vindecau unele boli, folosind plantele medicinale,
iar de multe ori, operau cu o recuzită cât mai credibilă pentru client,
precum: topoare, cărbuni, cruci, tămâie invocând chiar și entități divine ca
de exemplu: cuvântul de la mine, leacul de la Maica Domnului. În final,
descântecul se lasă și cu urări pentru client: să rămână luminat și curat ca
argintul strecurat, boala să piară și să se ducă «unde cocoșul nu cântă și
popa nu toacă». Unul dintre cele mai importate descântece era cel al
deochiului, care se sprijinea pe faptul că o persoană cu ochi răi, admira
exagerat sau invidia o altă ființă, producându-i simptome de neliniște sau
stare de rău inexplicabil. La început acolo unde nu existau metode de
prevenire se apela la următoarea exclamare: Ptiu, ptiu să nu te deochi! sau
cele care se așteptau că vor fi admirate și deocheate purtau o eșarfă roșie la
gât. Un prim ajutor este stinsul cărbunilor încinși într-o cană cu apă
neîncepută, iar dacă nu se vindecă, urmează ședințele descântecelor.
Mai jos vom prezenta câteva opere din repertoriul marilor
descântătoare din comună: Stan Maria și Macovei Marghioala din Răucești,
Filip Ileana din Oglinzi, Apopei Maria și Frăsina Moroșanu din Săvești ș.a.
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La ghicitoare
(pamflet) – fragment
Haida bre, ce tot mai stați
Și desculți și încălțați,
Hai la mama Trambulina
Cu cocoșul și găina!
Îs expertă la ghicit,
La luat bani și la prostit (…)
Te împac și cu bărbatu,
Dacă vrei și cu amantu, (…)
Îți dezleg și cununia
Și te-mpreun cu prostia. (…)
Râde Trambulina-n poartă
Mulți naivi o mai așteaptă.
(inf. Licuța Pântia, Oglinzi, 2018)
Descântec împotriva deochiului pentru o fată:
Sub o tufă de corn,
Șade o fată de domn,
Cu un ochi de ploaie
Și altul de foc.
Cum stinge ploaia focul,
Așa stinge deochiul
Să rămâi curată și luminată
Cum ai fost botezată.
(Inf. Filip Ileana, 75 ani, Oglinzi)
Se repetă de 3 ori, stingându-se trei cărbuni în apă, după care cel
deocheat se spală pe față.
Descântec de speriat:
Trei câini negri
Cu ochi de sticlă,
Cu dinți de greblă
Au venit să mănânce un speriat
Dar lumea i-a alungat
Și Ion s-a vindecat.
(Inf. Ileana Filip, 75 ani, Oglinzi)
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Descântec de bubă:
(Se taie un cățel de usturoi în trei, care se înmoaie într-un vas cu sare, câte
unul pe rând)
A făcut Sfânta Maria o masă mare
Și a chemat toate bubele la mâncare.
Pe a ta n-a mai chemat-o
Și mai tare a supărat-o
Și pe loc a crăpat
Ca un fir de mac
În patru despicat.
(Inf. Apopi Maria, 72 ani, Săvești)
Descântec împotriva negilor:
Popa toacă, negii seacă
Să iasă din rădăcină,
Să apară la lumină.
Locul să rămână
Curat și luminat,
După cum Dumnezeu l-a dat.
(Inf. Macovei Marghioala, Răucești)
Descântec pentru măritiș:
Frunzuliță busuioc,
Adă-mi drăguțul pe loc,
Să nu poată sta
Pân, nu m-o vedea.
Să mă vadă doar pe mine
Și să nu-i fie rușine.
Să mă vadă fericită
Și de el să fiu iubită.
Casa mea să înflorească
Toți dușmanii să pălească.
Frunzuliță busuioc,
Adu-mi drăguțul pe loc.
Să vină cât mai des,
Să aduc-un Mercedes.
(înv. Loredana Buzău Croitoriu- Răucești 2017)
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Blestemul
Este altă credință superstițioasă, prin care se invocă abaterea unei
nenorociri. Din noianul mulțimii lor, am ales doar un blestem scurt, dar
hotărât:
Când ți-o fi ție mai bine,
Șapte doctori lângă tine,
Doftorii să te doftorească
Și un popă să-ți citească.
Eu pe câți i-am blestemat
Iarbă verde n-au mai călcat!
(inf. Ifrim Ion, 60 de ani-Răucești 2010)
Înjurătura
O rudă a blestemului este înjurătura ca opus în fața urărilor de bine.
Ea a pătruns foarte ușor în medii unde a lipsit buna educație. O ramură a
înjurăturii este suduirea de Sfinți și lucruri sfinte ( unele după alfabet), care
ne înfioară când o auzim într-un popor evlavios. Aproape toate sunt cu
trimiteri spre mamă sau altă femeie: Paștele mă-tii!, du-te-n moaș’ta pe
gheață!. Altele sunt cu termen: naiba să te scarpine <<aș și mânii>>! (azi
și mâine).
În ultimul timp înjurăturile se îndulcesc ca un semn că vor dispărea:
scara mă-tii!, păpădia mă-tii!.
Considerăm că va mai dăinui încă înjurătura politico-electorală a
actorului C. Tănase: Ăia hoți, ăștia hoți,/ Mama lor la toți! și se va extinde
înjurătura: Arde-v-ar Raiul să vă ardă! cu variata: Mânca-v-ar raiul! a
părintelui Cleopa.
Creații metaforice
Proverbele și zicătorile, zise si pilde, sunt expresii ale înțelepciunii
populare care sunt precedate de expresia:vorba ceia. Prin conținutul lor,
prin adevărurile care se ascund în învelișul lor metaforic, se referă la
persoana umană, în orizontul vieții.
Iată câteva exemple luate de la doamna învățătoare Mariana Craiu:
O mână spală pe alta; Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face; Așchia nu sare
departe de trunchi; La orice necaz e și-oleacă de haz; Cine nu cunoaște
amarul, nu știe ce-i zaharul.
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Câte ceva din înțelepciunea celor buni și bătrâni
La Sfântul Gheorghe se făcea bătaia cu urzici. Se spunea că îi face
pe oameni mai iuți la muncile de peste an, iar la fete casă le fie pielea
curată.
În ziua de Armindeni (1 mai) era bine să bei vin roșu cu pelin (vin
pelin), pentru a cinsti venirea primăverii.
Dacă se scaldă vrăbiile în colbul drumului, se zice că fac a ploaie.
Când rândunelele zboară aproape de suprafața solului, este semn că
se schimbă vremea.
Când cântă cocoșul în prag, pe prispă, vin oaspeți mult așteptați.
Pentru a îndepărta grindina, ploile mari, furtuna, pentru a fi feriți de
trăsnete, se înfige în pământ un topor și se aprinde o lumânare de la Înviere.
Dacă porcul, în coteț, umblă cu paie în gură și le duce dintr-un loc în
altul, este semn de vreme friguroasă.
Când luna are cearcăn (țărcălan) des, a doua zi plouă.
Când orăcăie buratecul, face a ploaie.
Înțelepciunea bunilor și străbunilor noștri s-a manifestat și prin
atitudini față de comportamentul civic, față de muncă, față de dreptate, față
de bogăție sau sărăcie, avariție sau zgârcenie. Din preaplinul acestui tezaur
de valori spirituale am ales doar câteva boabe:
S-a făcut oul mai deștept decât găina.
Numai cu vitele scoți sărăcia din casă.
Câinele latră, caravana trece.
Calul bătrân nu se mai învață la ham.
Greu la deal cu boii mici, și la vale tre să-mpingi.
Ochii stăpânului îngrașă vita.
Pentru un păduche nu dai foc la cojoc.
Casa arde și baba se chiaptănă.
Calul bun se vinde singur (din grajd).
Pentru calul bătrân și coada este prea grea.
Calul nu vine la traista goală.
Legi calul unde spune stăpânul, chiar daca-l mănâncă lupul.
Căinele care latră nu mușcă.
Când îi dai, îi fată vaca, când îi ceri îi moare vițelul.
Se simte ca peștele pe uscat.
Se prinde de el (povața) ca nuca-n perete.
Unde dai și unde crapă.
Nu mor caii când vor câinii.
Vrabia mălai visează și calicul praznic.
S-a suit scroafa-n răchită.
Mâța cu clopoței nu prinde șoareci.
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Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
Nu dai vrabia din mână, pe cioara din par.
Orice învăț are și dezvăț.
Poartă-te cum ți-i portul , și vorbește cum ți-i vorba.
Vorba dulce mult aduce.
Nu aduce anul ce aduce ceasul.
La vreme de secetă e bună și o ploaie cu gheață.
De remarcat conciziunea acestor ziceri, ca și faptul că unele dintre
ele sunt, de fapt, precepte biblice, aduse la nivelul înțelegerii simple.
Alte creații metaforice culese și prelucrate de domnul prof. Ionel
Obreja: s-a cam lăsat pe tânjală; cu sensul s-a lenevit, dar tinerii nu mai
știu ce este tânjala ( acel druc de lemn ce face legătura între jugul boilor și
plug sau grapă) ; cu Ion nu-i de pus în plug, adică nu-i de făcut afacere cu
el. A pune în plug înseamnă a te asocia la arat punând unul o vacă, celălalt
alta, și dacă omul nu era de cuvânt, după ce-și termina aratul te lăsa cu
ogorul nearat; ce-i merge melița! Zici de cineva care vorbește mult și
repede, melița cu sens propriu fiind obiectul cu care se zdrobește tulpina
cânepii, murată și uscată, pentru a obține fuiorul; când s-a adunat multă
lume spunem, puzderie de oameni dar puțini mai știu că puzderie înseamnă
fărâmiturile tulpinilor de cânepă ce cad sub meliță; dacă intri în conflict cu
cineva, spui am de furcă cu ăsta, pentrucă torsul în furcă era o muncă ce lua
tot timpul femeilor; s-a dat la brazdă, adică și-a corectat atitudinea, s-a
disciplinat, precum vita la plug care părăsise brazda; a bate apa în piuă
înseamnă a vorbi degeaba, a lucra ceva inutil; a trage foc la oala sa, se
înțelege că e vorba de vatra unui cuptor cu oale puse în jurul focului.
Ghicitorile sau cimiliturile reprezintă tot creații metaforice care
sunt folosite la diferite ocazii: la șezători, la întâlnirile copiilor, ca mijloace
care pun la încercare istețimea și abilitatea minții, ce izvorăsc din
experiența de viață a poporului. De exemplu: Lupu-n moară, coada afară
(lingura la gură); Cine intra primu-n casă?(cheia); Când are apă cu vin sadapă, apă dacă n-are, bea ca oricare (morarul), Am o casă văruită.
Nicăieri ea nu-i bortită (oul), ș.a. culese de la copiii din Cercul de folclor,
condus de doamna profesoara Ana Filip.
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Folclorul copiilor
Cântecele și jocurile copiilor sunt creațiile lor, dar și a unor adulți
care artistic sunt în mintea lor, dar pe timp scurt. De altfel sunt multe
exemple când bunicul joacă rolul de căluț și nepotul de călăreț.
De mici, copiii învățau sau improvizau jocuri de mișcare, de atenție,
cântece etc. Când se părea că jocurile nu sunt făcute corect, coechipierii se
supărau și-i auzeai: Gata! Nu mă mai joc! și jocul devenea corect în
continuare. (Un bun exemplu de urmat pentru politicienii noștri, mai ales
cei de azi.)
Aceste cântece și jocuri au valoare educativă, deoarece dezvoltă
imaginația, capacitatea lor de creație. Iată câteva exemple: Podul de piatră,
Azi e ziua de Ispas, Arici pogonici și câte altele.
Deocamdată prezentăm cântecul-joc Țăranul e pe câmp:într-o horă
mare cu băieți și fete, un băiat întră în joc la mijloc și alege o fată, după
care fata rămâne la mijloc să-și aleagă alt băiat și așa mai departe.
Țăranul e pe câmp (bis)
Ura, drăguța mea,
Țăranul e pe câmp!
El are o nevastă (bis)
Ura, drăguța mea,
El are o nevastă. (…)
Alt exemplu:
Unu,, șapte, nouă, zece,
Toți dușmanii să se-nece.
Numai unul să rămâie.
Un popă cu tămâie
Cu tămâie, busuioc
Ieși afară tu din joc!
Sau:
Deschideți urechea bine
Să vedem ghicești ori ba
Cine te-a strigat pe nume
Hai ghicește nu mai sta!
Ai ghicit, ai ghicit,
Treci la loc ești mulțumit!
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În creațiile pentru copii naturii i se dădeau puteri magice. Copilul
invocă aștrii (Soarele, Luna) să strălucească, astfel încât să îi facă viața mai
bună:
Ieși, soare ieși
Că ți-oi da cireși.
Lună, lună nouă,
Taie pâinea-n două,
Și ne dă și nouă:
Ție jumătate,
Nouă sănătate.
(Inf. prof. Apostol Maria, Răucești, 1990)
Exerciţii de numărare şi vorbire rapidă pentru copii:
Să vă spun eu lucruri noi:
Unu şi cu unu-s doi,
Doi lei i-o lămâie,
Trei lei i-o gutuie.
Patru lei cartofii,
Cinci lei pantofii,
Şase lei e un gologan,
Şapte lei un băietan,
Opt lei pe-o codană,
Nouă lei face-o cucoană,
Zace lei, fete câte vrei.
(Inf. Ileana Andrișoaia, 70 de ani, Săvești)
Povestioara: Iapa, mânzul şi lupul
Într-o vară, iapa a plecat de dimineaţă cu mânzul la păscut. În drum
s-a întâlnit cu un lup bătrân. Lupul întrebă iapa, dacă nu vinde mânzul.
Atunci iapa i-a răspuns că-l vinde.
- Dar cât costă? întrebă lupul.
- Uită-te că-i scris pe copita piciorului drept de dinapoi.
Iapa a ridicat piciorul, dar lupul nu vedea nimic scris şi zice:
- Nu se vede nimic. Iapa răspunse:
- Dă-te mai aproape, că e scris mărunţel, cumătre, şi cum dumneata
eşti bătrân, ţi-i tare greu să vezi.
Lupul se apropie, dar iapa sfâr!! un picior drept în capul lupului,
după care iapa şi mânzul au continuat drumul făcând haz de întâmplare.
(Inf. prof. Apostol Maria, Răucești, 2017)
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Jocuri de recreație: Șotronul, Coarda, Baba-oarba, De-a prinselea
și altele, care se întrerup cu regret la auzul clopoțelului ce anunță intrarea la
ore.
X
X

X

Este dureros să simţi cum se pierd alături de tine, frumoasele
obiceiuri din sufletul poporului, din mijlocul căruia te-ai ridicat. Tăvălugul
modernismului dărâmă treptat tot ce am avut mai sfânt şi mai curat.
De aceea suntem datori să salvăm aceste izvoare vii ale obiceiurilor
şi tradiţiilor dragi care au fost lăsate nouă de strămoşi ca moştenire şi să le
găsim drumul spre mâine.
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Sărbători populare, obiceiuri, tradiții și datini

Diversitatea obiceiurilor din satele noastre este consemnată de
zicala noastră populară: „Câte bordeie, atâtea obiceie”. Cele mai
importante sărbători populare sunt cele de Crăciun, de Anul Nou și de Paști.
Pe lângă ele, sătenii noștri mai țin în cursul anului și alte câteva zile
tradiționale, de care se leagă diverse credințe și datini păstrate din vechime,
unele vin chiar dinaintea apariției creștinismului.
În continuare vom prezenta câteva sărbători cu obiceiuri populare,
care se află la granița cu practicarea cultului nostru creștin-ortodox.
Obiceiuri de Crăciun
Înainte de această mare sărbatoare, fiecare familie se pregătește în
stilul ei, dar respectând linia tradiției împământenite de-a lungul a sute de
ani. Gospodinele fac curățenie în casă și pregătesc bucatele din care se vor
înfrupta gazdele și musafirii, care se vor bucura de Nașterea Domnului. Se
pregătesc diferite mâncăruri: chișcă, tobă, cârnați, friptură, jambon, iar ca
desert sunt pregătite: cozonac, plăcinte sau diferite prăjituri. Nu vor lipsi
nici fetele care vor ajuta pe mame să termine repede pregătirea
delicateselor, iar baieții participă alături de tați în treburile din gospodărie:
tăiatul lemnelor, curățatul zăpezii, sacrificarea porcului, pregătirea datinilor
de Anul Nou.
Numele de Crăciun este explicat că ar veni de la începutul erei
creștine de la gospodarul care a înlesnit ca Maica Domnului să nască pe
Iisus Hristos în ieslea staulului său. Pe alocuri, în țară, se spune că ar fi frate
cu Moș Nicolaie ținându-se cont de dărnicia pe care o are, în special pentru
copii.
Personajul ca simbol (Moș Crăciun) și obiceiul împodobirii bradului
apar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, reprezentând victoria și
bucuria vieții asupra morții și a unui viitor mai îmbelșugat. Este întâmpinat
cu mare bucurie, mai ales de copii.
Denumirea colindelor vine de la kalendae-le romane care au la bază
verbul latin (călare – a vesti), adică vestesc o sărbătoare ( Al. Rosetti,
Colindele religioase la români).
Colindele s-au păstrat până astăzi ca fiind unele dintre cele mai
vechi forme ale poeziei populare românești.
Din buchetul de colinde încărcate cu fiorul candelei sufletului
românesc am ales câteva ce se transmit din generație în generație spre
Domnul Păcii și Iubirii:
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La Moș Ajun
Bună seară la Moș Ajun,
Și mâine cu bine,
La Moș Crăciun!
Am venit și noi o dată,
La un an cu sănătate,
Să ne fie, să vă fie,
La mulți ani cu bucurie!(...)
Noi am umblat sate peste sate
Și țara pe jumătate,
Să vestim vremuri de-altădată,
De când era bunica fată.
Dați-ne o nucă,
Să ne vedem de ducă!
Ne dați, ne dați, ori nu ne dați
Fasole cu cârnați.
La anul și la mulți ani!
(Inf. Copiii de la Școala Ungheni, 1978)
La curtea lui Moş Crăciun
Maica Sfântă a pornit,
Cu păr galben despletit,
Gazdă bună să găsească,
Unde pe Hristos să-l nască.
Pe-o cărare merge acum,
Chiar la curtea lui Crăciun.
-Ce mai faci, Crăciune bun ?
-Grele munci mă mai răpun.
-Lasă-mă-n palatul tău,
Ca să nasc pe fiul meu.
Palatul nu ţi-l pot da,
Şi-noaptea asta nu poţi sta,
Că aştept colindători
Ce-o să-mi cânte până-n zori.
Şi de zgomotul ce-or face
N-ai să poţi naşte în pace,
Du-te-n grajdul cailor,
Ori în ieslea oilor.
S-a luat Maica s-a dus
Tot prin Bethleem în sus,
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La un grajd de oi soseşte,
Jos în iesle poposeşte.
Pe la cântători târziu,
Prea Slăvita naşte-un fiu
Şi, cum naşte Maica Sfântă,
Îngerii din cer îi cântă,
Ieslea cea cu fân pe jos
Se preface-n rai frumos.
(Inf. Andrișoaia Ileana, 70 de ani, Săvești)

Ia sculați voi, boieri mari
Sculați voi, români plugari,
Că vă vin colindători,
Nu vă vin cu niciun rău,
Vă vestesc de Dumnezeu,
Că-n astă seară s-a născut
Domnul nostru Iisus Hristos.(…)
Busuioc verde pe masă
Rămâi gazdă sănătoasă,
Și un fir de mentă creață,
Domnul să v-ajute-n viață.
( Inf. Ifrim Ionică, 60 ani, Răucești)
Anul Nou
În zona noastră, sărbătorirea Anului Nou are o importanță mult mai
mare decât cea de Crăciun și reprezintă despărțirea de anul vechi, plin de
lipsuri, cu zarvă și vacarm greu de descris, produs de bătăi de tobe, sunet de
corn, de trompete, de fluier, de zurgălăi, de vuietul înfundat al buhaiului, de
trosnitul harapnicelor, după care renaște un alt an mai bun, mai bogat și mai
liniștit.
În Ajunul Anului Nou, pe la amiază, cete de urători, în special
copchilandrii, erau pregătiți cu traista cea mai mare pusă la șold și plecau
din casă în casă cu plugușorul.
Specific Anului Nou este Plugușorul, străvechi ritual agrar ce se
menține în satele noastre doar ca urare și spectacol, transfigurând artistic
întregul proces al muncii câmpului, începând cu aratul, semănatul, până la
capăt ( fragmente):
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”Și curând s-a apucat
De arat și semănat (…)
Grâu mărunt și grâu de vară,
Deie Domnul să răsară!
Să răsară până-n sară.”

Ritmul seceratului și al treieratului este prezentat astfel:
”Și-a strâns fine și vecine
Și vreo trei babe bătrâne
Care știau rândul la pâine (…)
Toți cu stânga apucau
Și cu dreapta secerau
Și prin lan înaintau
De părea că înotau (…)
Urarea se termină în mod hiperbolic:
“Și-a făcut un colac
Nici mai mare, nici mai mic
Dintr-o merță și-un mertic,
Măsurat pe roata morii
Și-mpletit de Gheorghe-a Florii”.
„În seara lui Vasile Sfântul
Mi-a furat, căciula, vântul
Şi mi-o dus-o sub fereastră
Chiar aici la dumneavoastră
Şi, venind după căciulă,
Să vă trag și-o urătură,(...)
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Fragmente din alte urături
Aho! Aho ! Mâine anul se-nnoieşte,
Pluguşorul se porneşte
Şi începe a ura
Pe la case-a colinda.
Iarna-i grea,
Omătu-i mare,
Semne bune anul are,
Semne bune de belşug
Pentru brazda de sub plug.
Mânaţi măi ! Hăi ! Hăi ! (...)
De urat am mai ura,
Frică ni-i c-om însera
Unii-s de la Măriuca
Unde fac ‘măliga cât nuca
Şi-o păzesc cinșpe cu măciuca.
Am luat şi eu o făr’mătură,
Și mi-o sărit dinţii din gură.(...)
Dă o hârtie de 500,
Poate nu aveți mărunte,
Dă și fata matale tinerică,
Că ea vine singurică.
C-au fost zilele de post
Și pe la ea n-am mai fost.
Trageți brazda cât mai mare
Pe la oala cu sarmale.
Trageți brazda cu noroc
Tocmai lângă poloboc.
La anu și la mulți ani!
Dar cu asta nu plecăm
Până nu vă urăm:
Un puhoi de fericire
Și furtuni mari de iubire.
Să vă fie fericiți anii
Și cât muntele să trăiți,
Să vă trăiască chiar și dușmanii,
Ca să vă vadă fericiți.”
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Buhai – instrument
folosit la urat

Iată și fragmente din urături actualizate:
„Aho, aho, copii şi fraţi,
Care la talpa ţării staţi,
Lângă noi v-alăturaţi
Şi-oleacă s-ascultaţi:
Ţara noastră-i ca o floare,
Cine-o fură, ăla are.
Au averi destule-n țară
Dar și multe pe afară
Care cică-i anchetară
Dar nu-i mai judecară.
Foaie verde de cicoare,
Bate vântu-n buzunare
Şi-am rămas fără parale.
Paralele-s la șefii mari,
Miniștri și parlamentari
Și ne slobod la câțiva ani
O punguță cu doi bani.
Ia sunați din zurgălăi,
Să s-audă peste văi!
La românii noștri frați
Și la cei sus cocoțați!”
Sau:
„Ștefane, Măria Ta,
Tu la Putna nu mai sta
Vină-n țară, fă dreptate,
Că nu mai pot străbate
De atâta strâmbătate.
Stau corupții de-a călare
Pe țară și conturi bancare.
Cu pădurile prădate
Și ogoarele-nstrăinate.
Cu fabricile dărâmate
Și tinerii plecați departe.
Și încă multe alte,
De poți să scrii și-o carte.”
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În final se dedică urări de belșug, sănătate și voie bună la toți
gospodarii. Gazdele plăteau urările cu nuci, mere, colaci și bani. Și nu era
bucurie mai mare pentru copii ca aceea, când vedeau că traista se umple
văzând cu ochii de toate bunătățile. După un timp urmau cei cu buhaiul și
în final se pornea jocul caprei.
Jocul caprei
La Săvești, ceata caprei era formată din grupuri distincte prin
îmbrăcăminte și prin comportament: cel al frumoșilor (urătorii, ofițerii,
băieți travestiți în fete ce purtau costum național); al urâților (țiganul și
țiganca, moșul și baba,ursarii, uneori mai apărea moartea cu coasa); al
neutrilor (jidanul, doctorul, popa cu sau fără preoteasă). Capra are capul
cioplit din lemn, învelit cu o blăniță mărgelată, cu falca de jos mobilă,
clămpănitoare și îmbrăcată cu un macat (covoraș).

Jocul caprei – Răucești – Festival Comănești 2013
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Costumul ursului este format dintr-o mască cu oglinzi, cu beteală,
cu ținte alămite, îmbrăcat în blăni de oaie.

Urșii din Oglinzi la Piatra Neamț - 2016

Personaje care dau culoare artistică obiceiului de Anul Nou:

Formație de Anul Nou din satul Răuceștii de Jos
Ursarul are haine negre cu cordele, căciulă cu pene și este încălțat cu
cizme. Căpitanul este îmbrăcat cu haine militare cu decorații și cu sabie,
răspunde de întreg alaiul și de banii primiți pentru urătură. Popa are o
căldare cu „aghiasmă”, un mănunchi de busuioc cu care „sfințește”, în
special, fetele numite pe nedrept ”păcătoase”. Baba și moșneagul sunt
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îmbrăcați zdrențuroși și cu măști specifice. Jidanul este îmbrăcat în
salopetă, cu un coif pe cap, cu cârjă și cu o geantă colbăită. Țiganii sunt
unși pe față cu negru, cu haine flenduroase și fac tot felul de giumbușlucuri
pentru a primi bacșiș și apă „tare” (rachiu). Doctorul este îmbrăcat în halat
alb, cu bonetă, cu geantă și gata să acorde”primul ajutor” la cei care nu au
nevoie. Ajunși la poarta gospodarului, căpitanul cere permisiunea să între în
curte pentru a prezenta programul. După aprobare începe urătura, apoi intră
în scenă ursarii cu jocul caprei și la urmă cu cel al urșilor. Mascații prind
orice moment iscat ca să-și prezinte scenele lor comice.
Dintre formațiile mai des întâlnite care se organizează pentru Anul
Nou amintim: Teatrul Popular Jianu, Capra Bătrână de la Oglinzi, Ursul,
Arnăuții, Capra tânără de la Răucești. În ultimul timp a renăscut obiceiul
Cerbului de la Oglinzi, grație domnului primar Dumitru Bălăjel.
Cerbul are blana cusută din piei, cu coarne autentice și cu o coroană
de brad între coarne, cu oglinzi, cu
zurgălăi și cu canafi colorați. Cel care
poartă cerbul este un bărbat priceput,
care știe să-l joace. Ursarii poartă
flanele albe de lână, jiletci negre
împodobite cu oglinzi și cu șiraguri de
mărgele. Pe cap au căciuli negre cusute
cu hurmuz și cu șiraguri mărunte de
mărgele, iar pantalonii sunt negri din
șiac cu vipușcă roșie. În picioare poartă
Formația “Cerbul”
opinci cu obiele albe, înfășurate cu ațe
de la Oglinzi
din lână neagră cu canafi colorați și cu
zurgălăi mici de aramă.
Din formație mai făceau parte un ofițer purtător de sabie și alte
personaje care produc râsul: babe, moșnegi, mascați împovărați de clopote
și de tălănci etc.
Căiuții sunt costumați într-o ținută specifică, cu un cap mic, ca de
cal, sculptat din lemn și înfrumusețat cu o coroniță înflorată, plină de
oglinzi si de mărgele, continuat cu un gât subțire sprijinit de centura
jucătorului și cu o panglică de mătase, simbolizând frâul bidiviului, legat de
la botul calului și trecut de după ceafa călărețului. Flăcăii sunt costumați în
flanele albe, de lână țigaie peste fustele lungi și albe de pânză. Pe cap
poartă șepci înalte, cu cozorocul scurt, împodobite cu oglinzi și mărgele.
Între dinți ține nelipsitul țignal din care fluieră în ritm sacadat.
Jucătorii căiuților în număr de doi, patru sau șase, joacă perechi, doi
câte doi, cârmuiți de un căpitan frumos costumat cu sabie și cu țignal,
însoțiți și de alți mascați, fiecare cu rolul lui. Muzica este nelipsită.
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Teatru popular. Iancu Jianul
Iancu Jianu a fost un haiduc oltean, care a trăit în secolul al XIXlea. Piesa cu acest titlu se joacă doar în Moldova. Cauza? Mihail Sadoveanu
amintește în cartea sa ”Anii de ucenicie” că la vârsta de 15 ani (1895), la
Pașcani fiind, un grup de prieteni l-a rugat să facă o piesă cu Iancu Jianu
după un text al lui N.D.Popescu. Și așa, piesa o găsim jucată de Anul Nou
în toată Moldova.

Banda lui Jianu, Răucești 1960

Jianul:

Anul Nou:

Iată Anul Nou s-a apropiat
Și iată-l ca o mireasă
Vă vine-n podobit
Și iată-l ca o mireasă
Vă vine-n podobit.
Frunzuliță fân cosit, măi doruleț măi,
Eu la cer am tot suit, măi doruleț măi,
Îngerii nu m-au primit, măi doruleț măi,
Ei din cer m-au alungat, măi doruleț măi,
Printe nori eu am scăpat, măi doruleț măi,
Am căzut lâng-un izvor, măi doruleț măi,
Unde s-alină dor cu dor, măi doruleț măi.

Anul Vechi: Vai cinstita barba mea,
Bătrânețe ce-am ajuns
Să fiu astăzi izgonit
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De-un copil atât de mic
Măi, copile, spune mie
Ce-ndrăzneală ai avut
Să mă alungi de pe Pământ
Hai, răspunde, de curând
Hai, răspunde, de curând
Că te-amestesc cu pământ
Și praf spulberat în vânt.
Anul Nou:

Ce mă faci copil, moșnege,
Putrigai ce os nu trebuie
Azi e rândul meu să trăiesc
Și să dansez pe acest Pământ.

Haiducii:

Anul Nou și Anul Vechi,
Decât să vă certați
Mai bine vă împăcați
Și un cântec să cântați.

Toți:

Prin pădurea bradului,
Țipă puiul corbului,
Ce țipi, pui de corbuleţ,
Negru la pene și creț,
Ori ți-e foame, ori ți-e sete,
Ori ți-e dor de codrul verde.
Nu mi-e foame, nu mi-e sete
Ci mi-e dor de codru de cordul verde,
Ci mi-e dor de codru de cordul verde.

Haiducul:

Măi, fraților, de când sunteți pe aici
Despre Jianul nostru nu stiți nimic!
I-auzi goarna în depărtare
N-o fi el, Jianul, oare?

Toți:

El este! El este!
I-auzi goarna lui cum sună,
Iată ca Jianul vine!
Noi avem căpitan mare,
Pe Jian de-o vreme grea,
Pe Jian de-o vreme grea.
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Jianul:

Ș-am zis verde măr domnesc
Pe ce cale să pornesc
Hrana să-mi agonisesc?
Toată vara eu muncesc
Pe ogorul boiesc.
Ce folos de munca mea,
Intră-n punga altuia.
Mă dusei și la palat,
Șade-un ciocoi gulerat.
Bună ziua, boieri mari,
Ce vreți voi, măi opincari,
Vrem dreptate, boieri mari,
Vrem dreptate, boieri mari
Haide, hai și marș afară.
Îmbrâncindu-mă pe-o scară.
Și de-o fi vorba de-așa
Pe toți, dracul să vă ia!
Rămâneți voi la domnie,
Hai, băieți, la haiducie!
Și de-oi întâlni vreun grec,
Am să-i bag hangeru-n piept,
Şi vreo şapte gloanţe-n spate,
Ca s-avem şi noi dreptate!
Şi de-oi întâlni vreo grecoaică,
Am s-o despoi ca pe-o şerpoaică,
Iar, cu pielea de pe cap,
Sa-mi fac mie-un comanac.
Iar, cu pielea trupului,
Să-mbrac şaua murgului,
Iar, cu pielea de pe picioare,
Să-mi fac tocuri la pistoale,
Bun sosit la noi, voinici,
Vai, ai codrului haiduci,
Vai, de când sunteţi pe aici,
Nu aţi întâlnit vreo liftă păgână,
Să vă ia pâinea din mână,
Sau vreun câine de ciocoi,
Ce-a supt sângele din voi?
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Haiducul:

N-am întâlnit, frate Jiene,
Căci dacă-l întâlneam,
Noi arma-n piept i-o puneam,
Şi astăzi bani aveam,
Şi, chiar bani de nu avem,
Noi tot veseli suntem!

Haiducul:

Bine ai făcut, frate Jiene,
Dar mai bine făceai dacă nu veneai
Căci vine căpitanul înarmat
Şi pe loc eşti arestat

Căpitanul:

Măi tinere înarmat,
Ce faci jafuri şi omor?
În furia ce mă găsesc
Jos pe loc te nimicesc!

Jianul:

Tu pe mine?

Căpitanul:

Da, eu pe tine!

Jianul:

Să mă clatin cât de beat,
Cu optzeci ca voi mă bat!
Când e vorba de trezire,
Eu mă bat cu voi o mie!
Haide, hai şi marş, păgâne,
Că te înjunghii ca pe un caine!

Căpitanul:

Ia, stai, frate Roşior,
Şi dă-mi o o mână de ajutor,
Pe acest Jian mi-l leagă,
Şi în temniţă mi-l bagă!

Roşiorul:

Predă-te, Jiane, legat,
Ca să nu mori împuşcat!
De predat nu m-as preda,
Nici armele nu mi le-aş da,
Dar mă simt înconjurat,
Greu îmi este să mai scap!
Închinăm armele noastre
În faţa măriei voastre.

Jianul:
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Jianul:

Haiducul căpitan
Costică Cosău

O, prea iubită maică,
Ori unde tu vei fi,
Fiul tău te cheamă
Spre a-l mântui.
Căci temniţa-i adâncă
Şi nu pot scăpa,
Lanţutile-s grele la mânuţa mea.
Şi, de-aş trăi vreodată,
Să-mi pot arăta,
Să-mi arăt în lume
Eu, virtutea mea,
Şi, de-aş trăi să-mi sap mormântul
Într-un câmp de flori,
Unde bravii mei tovarăşi,
Trec pe zi de mii de ori.

Toţi:

Rândunică, fie-ţi milă,
De-a lui mamă, iute zboară,
Şi spune-i că până seară,
Fiul ei are să moară,
Fiul ei are să moară.

Jianul:

Eram în codru verde,
Astăzi stau la pândă grea.
Dar, iubita sultănică,
Nu ştiu unde va fi ea?
Ieri eram liber bărbat
Astazi sunt de mâini legat
Unde-i Sultănica mea
Să mă scape de belea?

Toţi:

Vine, vine, iată că vine,
Vine, vine, iubita ta,
Tra, la, la, la , la, la, la, ..

Jeniţă:

Iată-mă, iată-mă, c-am venit,
Nimeni în cale nu mi-a ieşit.
Nu fi, bade, supărat
Că din lanţ vei fi scăpat.
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Ţine punga asta cu poli
Şi vei fi scăpat.
Ţine punga asta poli
Şi vei fi scăpat.
Ţine punga asta cu poli
Şi vei fi scăpat din strânse legături.
Jianul:

Măi, căpitane, înarmat
Cât să-ţi dau să mă scapi
Din aceste strânse lanţuri?
Eu îţi dau o pungă cu poli,
Tu mă vei scăpa de aceste
Strânse legături.

Jianul:

I-auzi, frate Roşior,
Ce spune acest Jian îngrozitor,
Că ne dă o pungă cu poli,
Noi să-l scăpăm de strânse legători
Tu o vei primi?

Roşiorul:

Da, o voi primi,
Că avem iarna de iernat,
Şi vara de vărat!
Unde-i punga ta, cea mare,
Plină cu poli şi parale?

Jianul:

Bagă mâna între pistoale,
Vei găşi o pungă mare,
Ia-o şi a ta să fie!
Pentru fapta ce-ai făcut
Şi din lanţ m-ai desfăcut
Eu ma plimbu prin pădure
Însoţit de-ai mei panduri.
Ei au arme, carabine
Şi sunt tovarăşi cu mine.

Toţi:

Tra, tra, la, la,
C-a scăpat Jianul nostru!
“Bonjur” de la noi,
Vă lăsăm cu pace,
Pace, sănătate, dar vă şi rugăm
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De-am greşit ceva,
Vă rog să ne scuzaţi!
Anul Nou:

Iar, din partea cu onoare,
Cu respect, vă rog, primiţi,
Mica mea felicitare:
Într-un mulţi ani să trăiţi!

Anul Vechi:

Eu rog cerul şi Pământul
Să vă dea domnul ce doriţi
Şi belsug şi bani în casă!
Şi la moşu un başiş,
Poate să fie cât de mic,
Moşul nu zice nimic!
Poate să fie cât de mare,
Moşul n-are supărare!
Iarna vine, vara trece,
Şi frunzişul s-a rărit
Ce ne facem, vai de noi
Fără bani, fără de ciocoi?
Dragă, dragă corbişor
Şuie-n ramură uscată
Şi te uită-n depărtări,
N-ai zărit vreun călător?
Călător cu punga plină
Şi la cap legat cu şal,
Să-mi descarc a mea rugină,
Să-mi fac bani de însurat.
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Banda lui Jianu, Răuceștii de Sus, anul 1980

Banda lui Jianu, Răuceștii d, anul 2017
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Arnăuții din Răucești – 31 decembrie 2018
(șef bandă: căpitan – Borcilă Alex)

Strigături la capra tânără:
“Ţa, ţa, ţa căpriţă ţa!
Te-am adus din Africa
Cu hurmuzi și cu mărgele,
Cum îi place mândrei mele!
Ţa, ţa, ţa căpriţă ţa !
Uite lupul-n urma ta !
Nu te temi că te-o mânca ?
Tu, căpriţă cu hurmuzi,
Ia mai saltă-o dată-n sus
Şi mai sus decât te-am pus.
Capra noastră cea fudulă
S-o-necat c-o barabulă.
Foaie verde și-o alună
Ia-ţi căpriţă seara bună !
Floricică flori pe masă
Rămâi gazdă sănătoasă!”
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Capra bătrână:
Măştile de moşnegi fac parte din alaiul Capra Bătrână , care joacă
de Anul Nou, împreună cu Urşii de la Oglinzi şi Capra Tânără, sau
Gradaţii, în satul Oglinzi şi nu numai.
Capra Bătrână cuprinde un număr de 12 moşnegi cu măşti triste
care reprezintă cele 12 luni ale anului care a trecut şi măcar o mască (de
obicei 12) veselă ce reprezintă Anul Nou care vine şi care se doreşte a fi
mai bun. Moşnegii sunt îmbrăcaţi în costume populare, încălţaţi cu opinci
şi încinşi cu cojoace de oaie. Poartă în mâini nişte cârje din rădăcini sau
ramuri de copac întortocheate ce reprezintă linia vieţii omului.
Acestea sunt specifice numai satului Oglinzi, nici o altă formaţie din
zonă nu are această cârjă, cu care … moşnegii în glumă, mai apucă de
picioare fetele tinere.
Alaiul mai cuprinde : capra, fluieraşul şi doba, care sunt nelipsiţi de
la casele gospodarilor în zilele de 31 decembrie şi 1 ianuarie vestind sosirea
Noului An şi urând tuturor sănătate, bogăţie şi belşug.

Un bihorean, instructorul formațiilor tradiționale de Anul Nou de la Oglinzi
Foto: profesor Alexandru Marian în “civil”- dreapta

Sunt bine primiţi şi în satele vecine deoarece sunt renumiţi pentru
costumele şi jocul deosebit, fiind premiaţi la numeroase concursuri şi
festivaluri de datini şi tradiţii de iarnă la Piatra Neamţ, Iaşi, Vatra Dornei,
Tg. Neamţ, Bacău, Botoşani, Roznov, Durău.
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STRIGĂTURI LA CAPRA
BĂTRÂNĂ
F: Numa’ foaie foaie ovăs,
S: Asară când o-nsarat,
F: Tot mai jos căpriţă jos,
S: Veneam de la crâşmă beat,
F: Ă, mai joacă tot frumos,
S: Pe uliţa-ntunecoasă,
F: Tot frumos şi aşezat,
S: Nimerii la altă casă,
F: Ca frunza de păr uscat,
S: Unde-i nevasta frumoasă,
F: Tot frumos şi mărunţăl,
S: Şi barbatu-i dus de-acasă,
F: Ca frunza de pătrunjăl
S: Ă, barbatu-i la chirie,
F: Numa’ foaie ş-un harbuz,
S: Ducă-se să nu mai vie,
F: Tot mai sus căpriţă sus,
S: Vie boii şi tânjala,
F: Ă, măi joacă cum ţ-am
spus,
S: Ă, pe el să-l iei boala,
F: Ă, mai joacă aşazat,
S: Vie boii şi proţapu’,
F: Aşazat ca la Bârlad,
S: Ă, pe el să-l iei dracu’
F: Potrivit ca la David,
S: Mă suii pe deal pe-o stâncă,
F: Ascuţit ca la Sascut,

S: Prăvălii ochii pe luncă,
F: Numa’ foaie ca dalma,
S: Văzui lunca-nbobocită,
F: Ascultaţi comanda mea,
S: Ş-o copchilă frumuşică,
F: La stânga şi la dreapta,
S: Să lupta cu moartea-n furcă,
F: Numa’ foaie iarbă lată,
S: Şi la moarte mă mai lasă,
F: Ia mai joacă roată, roată,
S: Că n-am fost femeie proastă,
F: Înc-o roată ca la Piatră,
S: Când văzui omu’ urât,
F: Înapoi cu iastalaltă,
S: Am fugit cât am putut,
F: Numa’ foaie baraboi,
S: Când văzui omu’ frumos,
F: Înainte şi-napoi,
S: Sângurică m-am pus jos,
F: Ă, puicuţă amândoi,
S: Ţa-ţa-ţa căpriţă ţa,
F: Daţ-ar Dumnezău doi boi,
S: De la munte te-am adus,
F: Ş-un coşăr cu păpuşoi,
S: Cu cercei şi cu hurmuz,
F: Şi vreo zece mii de lei,
S: Cu cercei şi cu mărgele,
F: Numa’ foaie foaie ovăs,
S: În gură fără măsăle.
TOŢI: Ă, mai jos căpriţă jos.

Culese de la membrii cercului de folclor şi tradiţii
”Comoara satului”, Oglinzi
Coordonatori profesori: Filip Ana si Filip Gheorghe
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Strigături la urs - fragmente:
„Şapte săptămâni trecute
Vin cu ursul de la munte
Numa-n coate şi genunche(...)
La tulpina bradului
A fătat ursoaica pui.
Unul era mic de tot,
Când i-am pus veriga-n bot
Și l-am dus la cântărit
Nici o kilă n-a ieșit.
Nici o kilă, nici un gram,
Numai chelea pe ciolan.
Mai Nastasă, pui de urs,
Aruncă-te-o dată-n sus,
Aruncă-te cât pădurea,
Să te vadă toată lumea”(...)
“Frunză verde, untdelemn,
La pământ să ne lăsăm.
La pământ cu talpa goală,
Să sară zama din oală.
Să rămâie oasele,
Să le roadă fetele(...)
Salutări, măi dragii mei
Bătrâni, tineri și femei!
Luați mâna din buzunar,
Și ascultați de un ursar:
“Colo-n vale-n vălicică
Este-o casă mititică
Şi o fată frumuşică.
Ci ’n se duce s-o sărute
Dumnezeu să nu-i ajute.
Numai când m-oi duce eu,
Să-mi ajute Dumnezeu.”
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În prima zi a Anului Nou, de Sfântul Vasile, încă de dimineaţă se
merge cu semănatul pe la fiecare casă. Aruncând boabe de grâu sau
grăunţe, se urează gazdelor ani mulţi cu sănătate, belşug în toate, rostind:
„Sorcova, vesela,
Să trăiţi, să-nfloriţi
Ca merii, ca perii
În mijlocul verii,
Ca toamna cea bogată
Cu de toate-ndestulată,
La anul şi la mulţi ani! ”
Boabele semănate nu se culeg în ziua de Anul Nou, fiindcă nu s-ar
mai împlini cele menite.
În final, sărbătorile și obiceiurile de iarnă reprezintă un ecou al
sufletului creștin, care aduc bucurii și speranțe pentru un an mai bun și
pentru o viață mai frumoasă.
x
x x
Obiceiurile și datinile strămoșești de Crăciun și de Anul Nou trebuie
păstrate de generațiile actuale și de cele viitoare, pentru a transmite din tatăn fiu, de la o generație la alta, obiceiurile venite de la strămoșii noștri, dacii
și romanii, dar și din epocile de mai târziu. Copiilor de școală trebuie să li
se imprime toate aceste obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou pe care noi, cei
de astăzi, le-am apucat de la cei care ne-au educat și ne-au lăsat toate
datinile populare care sunt pe aceste meleaguri răuceștene.
Obiceiuri de Bobotează
După Anul Nou urmează cele două sărbători creştine: Boboteaza şi
Sfântul Ioan Botezătorul. În ajunul Bobotezei, preotul mergea prin sat cu
aghiazmă, sfințind casele. În faţa preotului mergeau copiii care strigau
chiralesa ( chiralesia, în limba greacă= Domnul fie lăudat) ca stăpânul casei
să deschidă poarta şi uşa, să intre preotul cu dascălul. Uneori copiii mai
adăugau în glumă: Chiralesa, chiralesa/ C-a murit Alexa/ Pe scândură
veche/ Dumnezeu să-l ierte!.
La unele case, preotul și dascălul mai întârziau la o friptură de
purcel stropită cu vin. Atunci copiii de afară strigau: Hai părinte de acolo/
Că te așteptă cei de dincolo!
În afară de plată se dădea preotului şi un fuior de cânepă, ca o punte
pentru gospodar să intre în Rai, agăţându-se de orice fir inclusiv de un fir de
cânepă. Se spune că, dacă Boboteaza găseşte timpul călduros, urmează o
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perioadă rece (gerurile Bobotezei) şi invers. În ajunul Bobotezei se face o
cruce de gheaţă şi se aşază în faţa bisericii pentru a o folosi a doua zi la
slujba de sfinţire a apei (Aghiazma Mare). În această zi este interzisă cearta
și mai ales bătaia în familie, chiar dacă nevasta a încălcat cu bună știință un
articol fierbinte din Codul Familiei, nu se dă nimic împrumut, iar în
următoarele opt zile nu se spală rufele.
O datină care se păsterază cu sfințenie în satul Oglinzi este jocul
cerbilor. Sub conducerea domnului Dumitru Bălăjel, primarul comunei,
acest joc încântă nemțenii de la Crăciun la Anul Nou, iar la Bobotează, în
decorul feeric de la Băile Oglinzi, are loc o frumoasă sărbătorire cu
mâncăruri specifice bucătăriei satului. Aici, participă pe lângă „Alaiul
cerbilor” și celelalte formațiuni folclorice cu datini de Anul Nou.
1 Martie – Ziua Mărțișorului. 8 Martie - Ziua Femeii
Nu putem vorbi de primăvară fără a ne aminti, an
de an, de Mărțișor, cel care face parte din suita celor mai
vechi și frumoase tradiții (probabil din vremea dacilor).
Este un simbol ce marchează trecerea de la iarnă la
primăvară, fiind format din două fire: unul alb, care
reprezintă puritatea-frigul zăpezii și unul roșu-căldura
vitalității. Puse la pieptul femeilor, se poartă până la 8
martie. În ultimul timp, în zona noastră, femeile pun
mărțișor la bărbați de 1 Martie, ca o aluzie dirijată spre 8 Martie, Ziua
Femeii. Fără îndoială că bărbații se ”prind” și acționează prompt la
așteptările lor, fiind recompensate prin diferite surprize plăcute. Este ocazia
ca toate femeile, indiferent de vârstă și culoare, să fie tinere și frumoase.
Chiar și Baba Cloanța pozează într-o Cosânzeană a Surprizelor .
Cea mai îndrăgită femeie este considerată, femeia mamă.
x
x

x

În această zi și de-a pururi, bucură-te femeie, mamă anonimă:
Tu ai creat pentru urmașii tăi normele și virtuțile etice fără de preț!
Tu ai fost și ești minune vie, care ai perpetuat întâi limba ce-o
vorbim și credința și datinile ce le purtăm!
Tu pui ultima pecete copilului tău pe certificatul de cei “șase-șapte
ani de-a casă” și-l duci de mânuță la domnișoara (doamna) educatoare.
Tu ți-ai crescut și educat feciorii să-și apere țara de dușmani, chiar
cu prețul vieții lor și al lacrimilor tale.
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Dochia cea cu 12 cojoace
Începe cu luna lui martie, odată cu mărţişorul şi când iarna este pe
sfârşite. Treptat, din zăpada groasă a lui Faur, vântul de la miazăzi a mai
lăsat pe câmp doar câteva pete albe. Apar primele flori, gospodarii îşi
pregătesc uneltele de lucru în câmp, dar deodată, în plin soare de primăvară,
câţiva nori fugari seamănă peste sat fulgi mari de zăpadă care cad tot mai
des. A doua zi însă nici urmă de zăpadă. Şi iar se
mai abate câte o viforniţă peste sat, de crezi că e
toiul iernii, dar nimeni nu se sperie. “Asta-i
Dochia cea cu 12 cojoace - zic oamenii - din care
se scutură pe rând câte unul până ce le termină pe
toate. ” Apoi când şi aceasta e pe sfârşite, mai
ninge de câteva ori omătul mieilor, apoi al
berzelor, care tot nu ţine şi zâmbetul primăverii se instalează plină de flori
şi verdeaţă.
După 1 martie primăvara câștigă teren. În aer se simte miros reavăn,
vin adieri subtile de clorofilă, soare, muguri gata să plesnească, după care
vine o ordonanță simplă: gata cu iarna, iar baba Dochia să-și lepede
ultimele cojoace!
“Doi copii pe prispa casei,
Bucuroși că stau afară,
Strigă cât îi ține gura:
Mamăăă, este <<plimăvală>>”
Perioada 1-9 martie este marcată de o tradiție, conform căreia
fiecare om trebuie să-și aleagă încă de la sfârșitul lunii februarie câte o zi
din acea perioadă, despre care să spună: „Asta-i baba mea!” După cum va fi
vremea în ziua aleasă, se crede că așa va fi și norocul omului în acel an.
Sfinţii 40 de mucenici din Sevastia
În această zi, venită după Ziua Femeii, obiceiul era și mai este, ca
bărbaţii, în ultimul timp și femeile, să guste
sau să bea 40 de pahare cu vin, pentru ca
acesta să se transforme în sânge dătător de
putere şi sănătate în timpul anului început. Ca
semn de recunoștință față de cei 40 de sfinți
din Sevastia, gospodinele coc la cuptor 40 de
colăcei numiţi „mucenici”, „sfinţişori” sau
„măcinici” și le împart oamenilor nevoiași și altor pofticioși.
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Sfântul Toader
În prima sâmbătă din Postul Mare se face coliva
din grâu și se duce la biserică, unde se sfințește, ca apoi
să se împartă copiilor și săracilor (legenda spune că
rețeta de colivă, ar aparține chiar Sfântului Toader).
Din această sâmbătă încep slujbele speciale pentru
morți, din Postul Mare care se termină în Joia Mare. Cu
două trei zile înainte de această zi, se prepară o băutură
specială, pur moldovenească, numită covașă, care,
alături de sora sa, braga, reprezentau în vechime, băuturi răcoritoare mult
mai sănătoase decât cele de azi.
1 Aprilie – Ziua păcălelilor
Este ziua când se fac diferite păcăleli, când una dintre persoane
păcălește și altele sau alții cad victime.
Unii oameni ai bisericii spun că acest obicei ar veni tocmai de la
Noe sau de la sfântul Sisoe, zic alții. Care va să zică, nu se știe precis.
Totuși obiceiul este răspândit în toată lumea, deci și în țara noastră, cu încă
multe exemple.
Acest gen de farse care produceau haz și fără efecte secundare
neplăcute, aproape că a dispărut, în schimb cele mai multe păcăleli cu
minciuni frumoase le fac politicienii. De aici și expresia: Au mințit poporul
cu televizorul!
Cele mai mari păcăleli se fac la mitingurile electorale, când
candidații mint că vor face orice, numai să fie aleși. După ce au fost aleși,
uită promisiunile și uite-așa păcăleala și minciuna, ca surori, au ajuns
sporturi naționale.
Floriile
Floriile reprezintă o sărbătoare celebrată în duminica ce precede
Paştelui. Iniţial era o sărbătoare păgână dedicată
zeiţei romane a florilor, Flora, apoi i s-a
suprapus sărbătoarea Intrării Domnului Iisus
Hristos în Ierusalim.
Este un moment al reînvierii naturii,
când înfloresc florile şi înmuguresc pomii. În
această zi, ramuri înmugurite de salcie
(mâțișori), simbol al fertilităţii şi al vegetaţiei de primăvară, sunt duse la
biserică pentru a fi sfinţite şi împărţite credincioşilor. Cei care au postit pot
mânca pește și să bea vin.
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Paștile
Paștile
sau
Învierea
Domnului nostru Iisus Hristos este
cea mai mare sărbătoare a lumii
creștine, fiind ziua de mare bucurie
pentru tot omul, nu numai pentru
biruința asupra morții ci și pentru a
da fiecăruia certitudinea credinței
întemeiată pe adevăr.
Este ziua cea mai așteptată, deoarece coincide cu spectacolul învierii
naturii care, după spusele poetului: Nu ne mai îngheață nasul și picioarele,
iar lumea este deasupra nevoii, cum ne confirmă alt scriitor. Satul se
schimbă la față prin curățenie, iar oamenii își înnoiesc hainele din cap
până-n picioare.
În săptămâna care precede Învierea Domnului Iisus Hristos,
oamenii din sat participă la deniile oficiate la Biserică. Vineri, în
Săptămâna Mare, creştinii merg la Biserică pentru a trece pe sub Sfântul
Aer (masa pe care se află icoana şi reprezintă punerea Mântuitorului în
mormânt).
În ultimele zile, până la Paşti,
se fac cozonaci, pască, se dau în
cuptor friptura de miel şi sarmalele,
se vopsesc ouăle. La miezul nopţii de
sâmbătă spre duminică încep să bată
clopotele tuturor bisericilor într-un
cor ceresc după care are loc slujba
Învierii, când din fiecare casă pleacă câte una sau mai multe persoane, chiar
și aceia cărora lumea le spun că merg la biserică din Paști-n Paști sau din
an în Paști.
După terminarea slujbei, sunt aşteptaţi cu nerăbdare de cei rămași
acasă, flămânzi și însetați, pentru a se aşeza la masă, dar nu înainte de a se
spăla toți pe mâini și pe față într-un vas cu apă neîncepută în care au fost
puse un ou roșu, că să fie roșu la față, adică sănătos, un ban, de preferat, de
argint, care semnifică bogăția, curățenia și o crenguță de busuioc. Ospățul
începe cu ciocnitul ouălor vopsite, câte doi, primul spunând: „Hristos a
înviat!” iar secundul răspunzând: „Adevărat a Înviat!”, se continuă cu borş,
drob şi pastramă de miel şi altele stropite din belșug cu vin din producţia
proprie. A doua zi este “Umblatul cu pască” la naşi şi părinţi, unde sunt
aşteptaţi cu mare pregătire pentru ospăţ.
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Data
Paștilor pentru
ortodocși
și
greco-catolici
este
conform primului conciliu de la Niceea, prima duminică după prima lună
plină, care cade după sau de echinocțiul de primăvară.
Data Paștelui pentru următorii 12 ani:

2019 - 28 aprilie
2020 – 19 aprilie
2021 – 2 mai
2022 – 24 aprilie
2023 – 16 aprilie
2024 – 5 mai

2025 – 20 aprilie
2026 – 12 aprilie
2027 – 2 mai
2028 – 16 aprilie
2029 – 8 aprilie
2030 – 28 aprilie

Ispasul
La 40 de zile după Paști, se sărbătorește Înălțarea Domnului la Cer,
cu denumirea populară, Ispas. Se zice că Ispas ar fi un personaj mitic, care a
participat la Înălțarea Domnului la cer. În această zi, salutul este „Hristos sa înălțat!”, cu răspunsul „Adevărat că s-a Înălțat!”.
Legenda spune că acest personaj avea o fire veselă, veselie care
trebuie să însoțească orice pământean în această zi și nu numai.
De Ispas, la Târgu Neamț, a fost și este un mare bâlci pentru
distracție, unde, după o idee, un nostalgic al copilăriei povestește: „Cu ceva
timp înainte de eveniment, „m-am dat în vânt” cu treburile gospodărești,
ca să atrag atenția părinților și bunicilor să-mi sloboade ceva bani de
cheltuială. În ziua așteptată am mers la școală, unde „diriga” îmi
promisese că mă învoiește mai degrabă. Fix la ora 10 am încropit o echipă
de copchilandri și am luat-o spre Târgul cu pricina, când în „pasul
cățelului”, când mai domol. Întâi am atacat dealul Răuceștiului și de acolo,
la vale, în lătratul câinilor de la stâni, am coborât năvalnic cu chiote de
bucurie spre destinație. Odată ajunși, negustorii de la tarabe ne-au
ademenit să cumpărăm de la ei de toate: înghețată, vată de zahăr,
bomboane, ciubucuri și după ce am fost „îndulciți”, ne-am îmbulzit spre
bucuria aeriană a scrânciobului. În continuare ne cheltuim ultimii bani pe
amintiri pentru frații și surorile mai mici. Nu uităm nici de părinți și bunici,
de care avem nevoie pentru viitoarele sponsorizări. Mai clătim ochii în
stânga și în dreapta, până când Soarele ne arată că este timpul înapoierii
grabnice.
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În drumul spre casă, ne povesteam cât de frumos a fost și ne-am
jurat că merită să mergem și anul viitor, dar cu mai mulți bani și să nu mai
trecem pe la școală să ne pierdem timpul, că vorba ceea: „Dacă-i bâlci,
bâlci să fie!” .
În această zi, la biserică se face slujba de comemorare a eroilor
neamului românesc.

Slujba de pomenirea eroilor din Răucești de jos

Sfântul Ioan „De pe Gheaţă”
Până prin anii ultimului război era și ziua Sfântului
Ioan „De pe Gheață”, când nu se prășea. În această zi se
organizau patrule prin sat, care supravegheau ca nimeni să
nu prăşească, pentru a evita grindina ca pedeapsă a Cerului.
Celor prinşi li se confiscau sapele şi primeau în schimb
reproşurile de rigoare sau chiar aspre mustrări. Astăzi
sărbătoarea a dispărut, țăranii prășind într-o veselie, fără
frica patrulelor și a grindinei.
Moşii
Sunt sărbători închinate pomenirii și cinstirii morţilor. Ele se ţin
atât iarna (Moşii de iarnă) cât şi vara (Moşii de vară). În aceste zile de
pomenire se împart la neamuri şi vecini vase cu bucate, în special lapte cu
tocmagi, ulcele cu vin, colăcei etc. Astăzi, obiceiul aproape că a dispărut,
deoarece una din părți, în condițiile economiei de piață, rămânea fără profit,
în formă continuată.
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Sânzienele
Sărbătoarea Sânzienelor coincide cu Ziua Nașterii Sfântului Ioan
Botezătorul și cade în ziua fixă, 24 iunie, din preajma solstițiului de vară.
Sânzienele erau considerate încă din timpul dacilor niște femei frumoase,
adevărate preotese ale Soarelui, care printre altele aveau rolul de a tămădui
bolile oamenilor, folosind plante medicinale.
În zona noastră, fetele
culegeau florile, numite sânziene,
făceau coronițe cu ele, fără niciun
semn și le aruncau din ajun pe casă.
Dacă a doua zi, în zori, descopereau
pe ele vreun semn, în special roșu, le
urma măritișul până la sfârșitul anului,
iar dacă nu găseau, nu se descurajau,
aflau ele alte căi pentru a se mărita
înaintea celor cu semn.
Sfântul Ilie
Este un sfânt, dar și un dublu agent,
atât meteo cât si antidiavolesc, adică „leagă și
dezleagă ploile”, dar în același timp din
trăsura cu cai năzdrăvani trage cu pușca și cu
tunul după diavolii și strigoii sub acoperire,
ascunși în scorburi, copaci, case, peste tot.
Când trage cu tunul se produce
trăsnetul, când folosește pușca, tună doar, iar
când fulgeră, înseamnă că sar scântei din potcoavele de argint ale cailor
pomeniți mai sus. Ziua se respectă de către oameni, pentru a fi feriți de
inundații, secete, trăsnete, duhuri rele.
S-a urcat la Cer într-un car cu roți de foc, tras de doi cai albi,
înaripați, de unde a ajuns patronul și ocrotitorul aviatorilor.
Sfântul Andrei
Un alt obicei însemnat al satului, practicat din
timpuri străvechi, este legat de prăznuirea Sfântului
Andrei, de la 29 noiembrie, când încep pregătirile pentru
sărbătorile de iarnă. În această zi se tocmesc cetele de
urători.
Tot în seara Sfântului Andrei, fetele care așteaptă
să se mărite, își fac de ursită, privind în oglindă cu
gândul la ființa iubită și cu lumânările din jur aprinse.
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Dacă chipul celui iubit îi apare in oglindă, îi semn că flăcăul o iubește și se
va mărita cu el.
Se mai spune că în seara Sfântului Andrei apar strigoii, adică
reînvie morții și încearcă să intre în case, iar pentru a-i împiedica să facă
acest lucru, se ung tocurile ușilor și ferestrelor cu usturoi. Ba mai mult,
exista credința că strigoii umblă să fure usturoiul, fapt pentru care tinerii se
adună să-l păzească, prilej pentru flăcăi și fete să petreacă, până la cântatul
cocoșilor de ziuă.
Sfântul Nicolae
Sfântul Nicolaie, prăznuit în ziua de 6 Decembrie, reprezintă cea
mai expresivă icoană a bunătății și milostivirii lui
Dumnezeu față de oameni. Ca episcop a avut grijă de
turma sa, nu numai în trebuinţele sufleteşti, ci şi în cele
materiale. Sunt multe exemple în care a făcut minuni
pentru copii, pentru fete sărace şi pentru marinari.
Sărbătoarea este aşteptată mai ales de copii.
În zilele noastre, în seara zilei de 5 decembrie,
copiii au grijă să-şi cureţe şi să lustruiască ghetuţele, să
le alinieze la uşă şi să aştepte până dimineaţa pe Moş
Nicolae, să pună în ele cadouri. În ultimul timp, mamele
și bunicile pun și ele pantofii la uşă şi aşteaptă şi ele câte ceva de la Moş
Nicolae. Desigur, cei care au fost cuminţi și cu note mari la învățătură
primesc darul dorit, pe când ceilalţi, câte o nuieluşă, care din fericire se
aplică cu suspendare.
Hramurile
Hramurile, care sunt de proveniență slavă (XPAM=lăcaș sfânt)
reprezintă sărbătoarea bisericii, chiar și a satului și poartă numele sfântului
protector. Această zi este un bun prilej pentru pomenirea morților și
cultivarea permanentă a sentimentelor de frățietate religioasă dintre oameni.
În ajunul hramului, seara, are loc la biserică slujba vecerniei cu sobor de
preoți după care se oferă o agapă cu tot satul. În ziua hramului, fiecare
enoriaș, pe lângă jertfa dusă la biserică și împărțită săracilor pe la
morminte, are pregătită și acasă o masă (hramul) pentru invitații din alte
sate, ca o ocazie de chef și voie bună.
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Tăiatul și pomana porcului
Obiceiul era ca porcul să fie tăiat în ziua de Sfântul Ignat (ignis, în
limba greacă = foc). În ziua pomenită, încă din zori, se aude în tot satul
guițatul candidaților râmători
propuși
pentru sacrificare. Rare erau cazurile când
gospodarii nu tăiau porc de Crăciun, măcar
un godac. Cei care aveau porcul mare îl
tăiau în fața porții deschise, că să vadă toți
trecătorii, iar cei cu un purceluș, îl tăiau în
capătul curții cu poarta închisă, din motive
lesne de înțeles.
Când operațiunea se termină, cei mai mulți uită că este post și cu un
„Doamne, iartă-mă!” înainte, participă la pomana porcului, adică se pune
de-o friptură țapănă la ceaun, c-o mămăligă pe măsura ei, cu un castron de
varză murată și, peste toate acestea, o bărdacă de vin. Este inutilă urarea:
poftă bună!.
Un fel de concluzii la sfârșit de capitol
Vremurile de demult nu erau perfecte din punct de vedere material,
dar erau foarte bogate spiritual, prielnice formării de caractere umane de
înaltă ținută morală. Atunci străbunii noștri au stat ca niște falnici stejari de
strajă pentru apărarea limbii noastre, a frumuseții portului, folclorului, dar
și a credințelor populare și religioase, pentru propovăduirea unei vieți
creștine adevărate, pentru combaterea viciilor și a nefirescului, în general.
Este păcat însă că, de la o vreme, din cauza indiferenței noastre,
unele obiceiuri și datini slăbesc, unele credințe populare se subțiază și toate
se încurcă sub tăvălugul modernismului agresiv. Acum, până nu e prea
târziu, este momentul ca instituțiile de cultură și învățământ, alături de cele
bisericești și nu numai, să ia în calcul că odată cu stingerea folclorului în
general și a credințelor populare în special, se slăbesc și credințele străvechi
întemeiate pe învățăturile Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și să ne
trezim că ținem în palmă praf de stele stinse. Astfel, multe obiceiuri, alături
de multe ramuri folclorice vor rămâne doar în amintire peste timp, în
culegerile de folclor, în monografii sau în unele scrieri răzlețe.
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Populația comunei
1. Date generale
Firavele așezări, prezente sau dispărute, clădite încă din eneolitic și
cercetate arheologic pe raza satelor noastre, pot fi o dovadă a existenței unei
populații active, creatoare de unelte pentru producția agricolă, atrasă de
faptul că în șesul Moldovei și pe dealurile molcome s-au găsit condiţii
prielnice de stabilitate. Peste timp, proprietarii de pământ (mănăstirești sau
boierești1) aveau nevoie de brațe de muncă. Așa se explică faptul că
mănăstirile au primit dreptul de la domnie să primească pe moşii, colonişti
din alte ţări: să fie unguri (români ardeleni), sau leși (polonezi), sau ruşi,
sau sârbi, să fie ce limbă vor hi. 2 Cei mai mulţi au venit din Ardeal, români
(numiți și ungureni) plecaţi din cauza nedreptăţilor naţionale, sociale şi
religioase de acolo cât și din estul Moldovei, care erau în calea năvălirii
tătarilor și turcilor, dar şi datorită înlesnirilor avute la sosire.
La 30 noiembrie 1566, Dieta maghiară a votat calvinizarea
bisericilor românești din Ardeal prin care se înlătura Liturghia pentru morți,
se distrugeau icoanele și altele. Cei care nu primeau reforma erau alungați
din țară. 3 Cu această ocazie, în anul 1575 s-a atestat lângă satul Săvești,
existența satului Toplița format numai din români ardeleni, care abia
venise.
Exodul populației românești spre Moldova a continuat și în timpul
domnitorului moldovean Vasile Lupu, accentuându-se mai ales după anul
1700, când are loc unirea religioasă forțată cu Roma catolică. Atunci tot
mai mulți români ardeleni ortodocși din Transilvania au refuzat și au trecut
munții stabilindu-se în satele noastre. În acea perioadă circula și un cântec
popular ardelenesc, care începea astfel:
La Moldova-i mult mai bine,
Cine merge nu mai vine.
Așa se explică numărul mare de birnici care au format satul
Ungureni - Oglinzi, adică veniți din Țara Ungurească.
Un nou val de transilvăneni conduși de preoții lor se stabilesc în
zona noastră imediat după înfrângerea răscoalei condusă de Horea, Cloșca
și Crișan din anul 1784 din diferite motive. Au adus cu ei roata de tors lâna,
înlocuind pitoreasca furcă prinsă-n brâu, teascul de oloi și altele.
Aşa s-a făcut că peste populaţia neaoşă moldovenească cu nume
vechi: Alecsa, Amihăilesei, Fărtat, Chiril, Flore, Nichifor ş.a. au pătruns şi
nume ardeleneşti ca: Stamate, Celus, Ungureanu, Cozma, Dârloman,
Zamfor, Horea, Bănescu, Țuțuianu, Filip, Bobric, Movilă, Tiron, Sava,
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Ichim, precum şi multe altele care s-au pierdut în timp. Românii ardeleni au
fost primiți cu multă ospitalitate de băștinașii locului. La rândul lor
refugiații veniți s-au adaptat împletind obiceiurile și tradițiile lor cu cele
locale.
2. Evoluția populației.
Până la începutul secolului al XX-lea, nu dispunem de date statistice
complete privind numărul şi evoluţia populaţiei, chiar dacă numele satelor
noastre apar în unele arhive. Astfel, în anul 1774 administrația rusească a
făcut o catagrafie (recensământ) de unde au rezultat următoarele date: în
Răucești erau 31 de case, iar în Oglinzi erau 17. În Condica Liuzilor (1803)
satul Răuceşti apare cu 141 locuitori, iar satul Oglinzi cu 172 (împreună cu
un cătun de răzeşi al satului Brusturi). În anul 1856, în Condica Visteriei
Moldovei sunt prezentați capii de familie birnici: satul Răucești apare cu un
număr de 72, iar Oglinzi cu 58. În anul 1895, comuna Răucești apare cu un
număr de 527 familii si 2308 locuitori, fără alte detalii. Abia în perioada
interbelică, dar mai ales după ultimul război, avem mai multe date privind
evoluţia populaţiei. În această perioadă putem vorbi de migraţia populaţiei
spre alte localităţi din ţară, pentru a-şi găsi un loc de muncă bine plătit şi să
trăiască într-un mod mai civilizat.
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Evidența populației în perioada 1774 - 1895

1774

Numărul
familiilor
31

Numărul
birnicilor
27

Oglinzi

1774

25

15

Răucești

1803

141

-

-

Oglinzi

1803

172x

-

-

Răucești

1816

-

72

-

Oglinzi

1816

-

58

-

Răucești

1834

158

Oglinzi

1834

98

Sârbi

1834

18

Răucești
Oglinzi
Sârbi
Comuna
Răucești
Sârbi
Răucești
Comuna
Răucești

1857
1857
1857
1870

170
120
30
-

-

2920

1885
1895
1895

45
262
527

-

Satul

Anul

Răucești
și
Făgețelul

x

Numărul
locuitorilor

121
2308

împreună cu un cătun de răzeși din satul Brusturi.
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Recensămintele populației 1912 – 2011
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274

1966
2343
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Anul
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3249Xx
-
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-
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-

1426
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12
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3416
481
576
7634

3903
431
557
7781

xx

împreună cu satul Aprodu Purice
împreună cu satul Sârbi
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Mișcarea populației din satele noastre a fost determinată decisiv și
de dezvoltarea industriei
din
orașul
apropiat
comunei,
Târgu-Neamț,
care a făcut ca populația
mai tânără din zona noastră
să se angajeze la lucru ca
muncitori
în
diferite
întreprinderi, calificându-se
inițial, la locul de muncă
sau
prin
studii
de
specialitate.

Casă părăsită.
Proprietarii plecați în altă țară la lucru

Construirea masivă de blocuri de locuințe pentru familiile de
muncitori atrași în industrie (Fabrica de Mobilă, Fabrica de Volvatir etc.) și
confortul sporit, au determinat migrarea unui segment de populație, de la
sate spre oraș. În plus, vânzarea de către stat, după anul 1989, a locuințelor
din blocuri, în condiții avantajoase, mai multe familii au optat pentru
mutarea la oraș. În cadrul altor orașe, cel mai bine au fost primiţi şi integrați
în oraşul Braşov şi împrejurimi, București, și în alte centre industriale din
țară. Totodată, aproape toţi absolvenţii clasei a VIII-a de la şcolile noastre
au plecat la şcoli profesionale sau liceale din toată ţara, unde au găsit
condiţii de instruire şi încadrare prielnice şi au rămas pe loc pentru
totdeauna.
277

Peste timp, lucrurile au evoluat, oamenii locului trăiesc viața
secolului al XXI- lea, când mulți din ei au părăsit spațiul mioritic în
căutarea altor lumi, a unui alt stil de viață. Mirajul occidentului a devenit
posibil datorită unor conjuncturi politice și istorice pe care România le-a
traversat. Aici, muncesc bine, câștigă bine, trăiesc bine. Casele ridicate
după 1989 au tot confortul occidental, iar viitorul este unul cu repere
europene.
3. Mișcarea naturală.
În acest cadru, natalitatea care constituie
procesul demografic fundamental al evoluției
populației, depinde de ponderea ei și indicii de
fertilitate. În perioada interbelică natalitatea era
destul de ridicată (33 ‰ în 1938) dar și mortalitatea
mare(16 ‰ în 1939). După război, indicele de
natalitate a fost în descreștere, datorită frecventelor
întreruperi de sarcină. Abia după 1966 indicele de
natalitate a crescut din nou, ca urmare a măsurilor luate privind legiferarea
interzicerii avorturilor. După evenimentele din 1989 indicele de natalitate a
scăzut mult din cauza anulării legii din 1966, încât numărul mic de copii
născuți este sub cel al decedaților. În asemenea condiții a apărut fenomenul
de îmbătrânire demografică, mai ales în satele Săvești și Ungheni.
Mortalitatea. Decesul este un proces biologic inevitabil, dar
dimensiunile acestuia sunt rezultatul unui complex de factori economici,
sociali-culturali și de ocrotire a sănătății.
Cele mai multe victime le-au făcut epidemiile din timpul ultimului
război și imediat după: tifosul exantematic, dizenteria, scarlatina, variola
precum și bolile sociale: sifilisul, pelagra, tuberculoza sau cele mai vechi:
ciuma și holera care decimau comunități întregi.
Dacă ar fi să dăm crezare expresiei că fiecare secol își are bolile lui,
putem arăta că cele mai multe cauze ale mortalității din ultimii 20 de ani
sunt reprezentate de boli ale aparatului circulator, ale aparatului respirator,
tumori, accidente sau alte cauze.
În repartizarea pe sate, sporul natural, la nivelul anului 1960, a
prezentat diferențieri între satele Săvești cu 3 ‰ pe de o parte și Oglinzi cu
18 ‰ pe de altă parte. Sporul natural mare din satul Oglinzi, constă în
tradiția familiilor de a avea mulți copii, adică cât îi dă Cel de Sus, cum zic
ei. Așa se făcea că în jurul fiecărui bordei sau căsuțe de altă dată, zburdau
o droaie de copii.
Conform datelor oferite de la compartimentul Stare civilă a
Primăriei Răucești, pentru anul 2018, rezultă următoarele situații:
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La nivelul compartimentului de stare civilă al comunei Răucești, în
anul 2018 au fost înregistrate 18 acte de naștere, în dublu exemplar
(transcrieri), privind copii ai cetățenilor români născuți pe teritoriul altor
state, precum Italia, Spania, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord.
Au fost eliberate 84 de certificate de naștere, din care 66 duplicat, la
cererea persoanelor interesate și a altor primării în baza actelor de naștere
aflate în păstrare în arhiva stării civile a comunei Răucești.
Înregistrarea căsătoriilor:
În anul 2018, au fost înregistrate 38 acte de căsătorie în dublu
exemplar.
Au fost eliberate 83 certificate de căsătorie din care 45 certificate
duplicat, la cererea altor primării și a persoanelor interesate.
Înregistrări decese:
În anul 2018 s-au înregistrat 83 acte de deces în dublu exemplar și
au fost eliberate 103 de certificate, din care 26 duplicat la cererea
persoanelor interesate.
Înregistrări divorțuri:
Nu au fost înregistrate divorțuri pe cale administrativă.
Au fost primite și înregistrate 8 Hotărâri de divorț de la Judecătoria
Târgu Neamț și Piatra Neamț și de la alte Birouri Notariale. Pe parcursul
anului 2018, au fost depuse aproximativ un număr de 8 de cereri prin care
au fost solicitate 7 certificate de naștere și 1 de căsătorie duplicat de la
primăriile altor localități, orașe, municipii.
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NUMĂR DE ACTE DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE LA
COMUNA RĂUCEŞTI, JUDEȚUL NEAMŢ

ANUL
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

NAȘTERI și
TRANSCRIERI ACTE
DIN STRĂINĂTATE
8
3
4
4
4
1
4
3
7
4
3
3
7
6
7
4
4
9
9
6
16
7
15
13
23
19
18

ALOCAȚII

115
145
122
133
115
119
149
122
85
111
103
119
130
107
116

CĂSĂTORIE

DECES

75
54
69
72
57
65
55
69
39
51
46
48
43
48
46
97
51
46
38
30
38
27
45
36
52
40
38

66
60
72
78
74
62
70
76
99
80
75
72
76
70
85
70
66
80
72
72
79
87
62
75
76
78
83

4. Structura populației după ultimul recensământ, majoritatea
populației comunei este de etnie română. În anul 2002 s-au declarat doar 31
de locuitori de etnie romă, din motive de ei știute, deși numărul lor este
mult mai mare. La jumătatea secolului trecut o populație numeroasă de
țigani (aproximativ 1000) 4 se aflau în satele Răucești și Oglinzi unde, cu
timpul, și-au pierdut limba, religia, portul, datinile, obiceiurile, orice tradiție
proprie, împrumutându-le pe cele ale majoritarilor. Deci, cum s-ar zice,
rromii, în condițiile actuale sunt românizați.
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Religia dominantă a populației din satele noastre este creștinortodoxă, din care 90% este pe stil nou și doar în jur de 1000 de locuitori
sunt pe stil vechi.
5. Probleme sociale
Pentru a ajuta familiile aflate în dificultate, statul și primăria au luat
o serie de măsuri pentru protecție socială. Astfel, conform Legii 416/2001
familiile beneficiază de ajutor social. În schimbul acestui sprijin, asistații
apții de muncă efectuează un număr de ore de muncă în folosul comunității.
Aceștia sunt proveniți și din familii ale căror înaintași n-au fost
împroprietăriți de-a lungul anilor sau au fost și din diferite necazuri sau
vicii și-au vândut pământul. Ajutorul social, pe lângă cele arătate, a produs
efecte pozitive și pentru societate, deoarece s-a desființat cerșetoria, adică
delictul de a primi foloase necuvenite.
6. Oamenii locului
Despre oamenii Moldovei sunt știri venite tocmai de la Dimitrie
Cantemir, cu 300 de ani înaintea noastră,în lucrarea sa Descrierea
Moldovei: locuitorii au dragoste asupra Patriei și Neamului în care neam născut (...) ne stă, însă, și dragostea adevărului: greșelile
moldovenilor nu sunt prea multe, dar nici prea puține. Ei cu toții sunt
șegalnici și veseli și inima nu le este departe de gură. Cu toate acestea,
prieteșugul nu ține îndelung (...) sunt foarte întinați de a începe gâlceava,
și prea lesne se liniștesc și se împacă, dar nu pentru mult timp (...) De
băutură n-au prea mare greață.
După 200 de ani, în anul 1923, inspectorul școlar V. Luchian, fost
învățător în satul Răucești descrie locuitorii satelor noastre, astfel: Cât
privește moralitatea, marea majoritate sunt oameni cinstiți și își respectă
cuvântul dat. Nu sunt vicioși și prin cârciumi nu-i prea vezi (...) doar lunea,
zi de târg, toată lumea cu treabă sau nu, pleacă la oraș unde fac negoț cu
orice apoi intră în „preacinstitele” crâșme pentru a se cinsti, bând până
târziu aldămașu'. 5
Caracterizați la zi, acești bărbați ai nordului de județ de la granița cu
ținutul Sucevei, sunt cunoscuți ca buni gospodari, iubitori ai ogorului, plini
de omenie și ospitalitate, cu chipuri vesele și în plus, după Nea Iancu, țin la
onoarea de famelist.
Femeile satelor noastre de astăzi, ca reprezentante ale tipului latinooriental și balcanic, sunt pline de viață, frumusețe, gingășie, cu profunzimi
sufletești mai mari decât bărbații aducând lumină și bucurie în familie, la
lucru și nu numai. Sunt păstrătoare ale obiceiurilor și rânduielilor casei care
fac familiile unite și puternice, crescând și educând copiii după preceptele
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moralei creștine, venind cu îndemnuri și atenționări de tipul: nu e frumos!,
este păcat mare!, ne vede Domnul!, nu pune mâna, te bate popa!, nu se
cade! și altele.
Vibrația lor sufletească se reflectă și în cromatica portului popular,
în armonia datinilor și obiceiurilor, în cântece și dansuri.
Bătrânii satelor noastre, considerați și comori de înțelepciune, au
fost și sunt modele în păstrarea credinței strămoșești, a datinilor, a regulilor
de comportare în viață etc, de aceea familiile tinere sunt conștientizate
pentru a-și ajuta bătrânii să-și păstreze cât mai mult bucuria vieții,
sănătatea, optimismul, iar senectutea și chiar moartea, să fie la rang de
demnitate.
Se văd și fire albe pe la tâmple,
Semnalu-i clar: am mai îmbătrânit...
Dar inima nu-i de acord sărmana,
Ea... nu și nu, că încă n-am albit!
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Zavalichi Dumitru sărbătorit la 100 de ani - 2019

Apostol Ileana sărbătorită la 100 de ani - 2019

Laudă celor doi părinți care și-au crescut și iubit copiii și ferice de
copiii care-și cinstesc părinții de orice vârstă.
În buna comportare a săteanului nostru a intervenit întotdeauna de-a
lungul istoriei și elementul coercitiv de judecată al comunității, adică frica
de a nu intra în gura satului, de aceea fiecare căuta să fie cinstit, harnic,
respectuos, adică în rând cu lumea. Puțini erau acei care ajungeau de râsul
lumii, ca fiind supuși bârfelor și comentariilor, să se dea pe brazdă.
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Anexe:
1. O scurtă istorie a țiganilor: Sunt de origine asiatică, cu o limbă
asemănătoare celei hindi din N-V Indiei. În anul 1192, în urma unui război,
casta lor a fost înfrântă și locuitorii au scăpat cu fuga spre ținuturile arabe
sau turcești. În țările române au sosit prin filiera tătară, cum spunea istoricul
Nicolae Iorga, începând cu prima invazie din anul 1241, apoi și turcească
prin incursiunile începute în secolul al XV-lea. Șatrele lor mergeau aparte,
în fața hoardelor turcești sau tătărești invadatoare ca să sperie luptătorii
moldoveni cu țipete, bătăi de cazane, tigăi . Când invadatorii erau înfrânți
sau chiar învingători, țiganii, câți mai rămâneau, erau prinși și transformați
în robi pe moșiile mănăstirilor sau ale boierilor. În satele noastre s-ar fi
aciuat prin secolul al XVII-lea ca robi pe moșiile mănăstirilor Neamț și
Secu de care aparțineau, așa cum se pomenește de un sălaș de țigani la
Oglinzi de pe moșia logofătului Nestor Batiște (1646). Au fost dezrobiți în
anul 1854 și transformați în clăcași, ca după anul 1864 să fie și
împroprietăriți.
Viața lor nu prea a fost bună, de aceea de-a lungul timpului multe
documente arată despre fuga lor de pe moșiile mănăstirești sau ale altor
stăpâni.
Există și destule dovezi care arată ordinele date de domnitori ca să-i
aducă înapoi și să fie scutiți de unele obligații.
În anul 1941, mulți țigani au fost deportați cu forța în sate rusești de
pe malul râului Bug, unde din cauza condițiilor vitrege de viață, majoritatea
s-au prăpădit și au fost înmormântați acolo.
Erau și țigani liberi, nomazi corturari, care plăteau o taxă la
ocârmuire și puteau rătăci prin țară cu toată averea în căruță și lucrau orice,
în special erau mici meșteșugari fierari.
Până nu demult nu ocoleau nici satele noastre. Veneau cu căruțe
trase de asini sau măgari și-și amplasau corturile pe medianele știute de ei
prin tradiție lucrând cu plata în bani sau ceva d-ale gurii, cum ziceau ei, pe
când țigăncile împânzeau satele cu bidinele, ceaune, tigăi de vândut sau săși caute clienți de ghicit în ghioc.
Dacă în acel timp aveau un botez sau o cununie, își căutau cumătrii
numai din rândul primarilor, polițiștilor, preoților și ații cu influență în sat.
Plecau din sat fără alai, pe neștiute, în special noaptea, lăsând la fața locului
multe urme neplăcute ale staționării lor.
Pentru noi, urmașii vechilor țigani locali sunt figuri pitorești,
sincere, deschise dialogului, cu simțul umorului, talentați muzicanți, iscusiți
meșteșugari, cu multă dragoste pentru propria familie, care de obicei este
numeroasă, iar mulți dintre ei sunt chiar foarte harnici și buni gospodari.
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2. Legat de furat.
Varianta a: Aproape de zilele noastre, când jandarmii sau poliția nu
prindeau hoții, unii preoți, la o cerere verbală timbrată a păgubașului, luau
pe mânecă problema, fapt care făcea în biserică o cetire de impresionare a
împricinatului păcătos să ducă înapoi obiectu’ așa cum l-a luat, înainte să
coboare pedeapsa de Sus, fapt pentru care mulți din ei, reacționau pozitiv.
Pentru restul hoților, urma să se aplice o metodă ultimativă: păgubașul
trâmbița înspre suspecți vestea că hoțul va fi mort în regim de urgență dacă
el va pleca în munți și să-l scrie pe toaca Schitului cu Sicriul Negru. Unii
care încă mai aveau frică de pedeapsa Cerului, duceau marfa înapoi.
Ultimii, îndărătnicii neprinși pe Pământ, urmau ca la Judecata de apoi să
îmbrățișeze Iadul cu delicatețele lui, disconfortul termic și scrâșnetul
dinților.
Varianta b. Până în perioada imediat după război, cei prinși erau
plimbați cu obiectul delict prin sat și obligat de jandarmi să strige: cine va
face ca mine, ca mine să pățească!. Cu așa pedeapsă și rușine, mulți hoți
depuneau armele și se apucau de muncă cinstită.
3. Tradiția și natalitatea de altă dată
În satele unde natalitatea era mai mare, circula gluma:
- Câți copii ai, mai Ioane?
- Păi, să-i numărăm cucoane!: doi la oi, doi la boi, unul le cântă din
cimpoi, doi pe pat, doi sub pat, pe cuptor nu mai încap, unul trage mama de
poale și altul este acum pe cale.
4. În legătură cu ajutorul social
Cică odată, nu demult, un pălmaș răzleț, fără venituri minime
garantate a primit legal ajutorul social. Mare bucurie pentru soț, soție și
gloata înfloritoare, care pe loc au și trecut la astuparea bănească a nevoilor
și datoriilor:
- Prima dată, zice el, plătim datoriile de pe la vecini și cu restul
luăm caiete la copii.
Nevasta, tare-n „artimetică”:
- Care rest?
El:
- Atunci să plătim curentu’, televizoru’, mobilu’ și cu restul luăm
de-ale gurii
pentru copii.
Nevasta nu apucă să mai zică ceva că soțul a și intervenit:
- Am găsit rezolvarea: plătim jumătate din datorii la crâșmă și
restul îi bem.
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Administrație

Actele vechi1 ne spun
că satele au fost conduse la
începuturi de oameni buni şi
bătrâni, aleşi de obşte, care
reglementau relațiile dintre
săteni şi răspundeau solidar cu
ei față de stăpâni și stăpânire.
După ei, sute de ani, un rol
important în viața satului l-a
avut vornicul sau starostele
care, împreună cu funcţionarii
din subordine administrau şi păstrau actele rânduite de stăpânire asupra
satului, supravegheau pe locuitori să se ocupe conştiincios de gospodăriile
proprii şi ale stăpânilor. De asemenea, angajau pentru sat ciobani, văcari,
străjeri, jitari şi permanent trebuiau să aibă grijă de sănătatea oamenilor şi a
animalelor. (Amintiți-vă de pățania lui Ion Creangă din istorisirea ”La
cireșe”, când vornicul satului vine să cerceteze cazul cânepei culcată la
pământ și paguba pricinuită gospodarului, de către Nică a lui Ștefan a
Petrei).
În comuna Răucești, Legea de organizare administrativă dată de
Alexandru Ioan Cuza s-a aplicat începând cu toamna anului 1864 de
electorii satelor Răucești - Joseni, Răucești -Suseni, Ghibeni, Sârbi,
Aprodul Purice și Lebedea – Cărpiniș. Satul Săvești se afla la comuna
Brusturi, iar satul Ungheni depindea de comuna Drăgușeni, județul
Suceava.
Adunarea a avut loc la Oglinzi în fosta casă a Stăreției Mănăstirii
Neamț unde s-a ales Consiliul Comunal format din 17 membri, luându-se la
cunoștință, totodată, de primul primar numit al comunei Răucești, Nicolaie
Odae. Sediul a rămas mult timp în satul Oglinzi. Administrativ se afla în
județul Neamț, Plasa de Sus cu sediul în Târgu Neamț.
În continuare, satele comunei Răucești merg împreună până în
prezent, excepție fiind perioada 1875-1878 când s-a aflat în comuna
Timișești și chiar în comuna Brusturi. O perioadă mai mică de timp, satul
Săvești, în afara anilor 1926-1932 când a fost centru de comună, a
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aparținut de comunele Brusturi, apoi de Poiana și de Drăgănești. Satul
Ungheni s-a găsit în comunele Timișești, Săvești2 și Drăgușeni, iar satul
Sârbi s-a aflat în comunele Răucești, Săvești și Drăgușeni. Satele arătate au
intrat în administrația comunei Răucești, raionul Târgu Neamț, regiunea
Bacău, în anul 1950, după care în anul 1968 comuna Răucești trece în
județul Neamț, fără satul Sârbi care fuzionează cu satul Ungheni.
Organele conducerii administrative. Începând cu anul 1865,
potrivit organizării prevăzută de legea comunală, conducerea administrativă
cuprinde două categorii de organe: unul deliberativ și altul executiv, ambele
având, de-a lungul anilor, denumiri diferite.
Organul deliberativ s-a numit, succesiv, consiliu comunal (18641929), comisie interimară (1929-1931), consiliu comunal (1931-1950),
comitet provizoriu (1950-1952), sfat popular (1952-1966), consiliu local
(1966 – până în prezent).
Șeful organului executiv s-a numit, la început primar (1864-1929),
apoi președinte al comisiei interimare (1929-1931), primar (1931-1950),
președinte al comitetului provizoriu ( 1950-1952), președinte al sfatului
popular (1952-1966) și, din nou primar, începând cu anul 1966.
Funcția de primar a fost deținută de-a lungul anilor de locuitori
fruntași ai satelor, în perioade diferite de timp, după cum făceau parte din
partidele de guvernământ ale vremii, până în anul 1945.
Mai jos prezentăm câțiva primari din comuna Răucești, numiți sau
aleși de electori, aflați de la înființare până în anul 1950: Nicolaie
Odaie(1864-1866), Gheorghe Bănescu (1869-1872), Gheorghe Apostoae
(1873-1875), Gavril Bănescu (1892-1902), Nicolae Șova (1902-1906,
1906-1911), Neculai Stănică (1928-1930), Vasile Ilieș (1932-1936), Vasile
Cozma(1936-1938, 1945-1947), Gheorghe Istrate(1940), Vasile
Apostoaie(1946-1950), iar la fosta comună Săvești3, Toader Gafițanu
(1926-1928) și Ion Secrieru (1928-1932). Începând cu anul 1956 până în
anul 1975, președinte al Consiliului Popular, apoi viceprimar până în anul
1983, a fost Mihai Tănase. După el au urmat primarii: Pavel Tărăboanță
(1975-1985), Vasile Humă (1985-1989), iar după Revoluția din 1989 s-au
ales democratic: Nicolae Vrînceanu (1989-1992) - FSN, Gheorghe Craiu
(1992-1996) - FSN, Constantin Vlad (1996-2004) - PSD, Ilie Apostoae
(2004 -2016) - PDL, iar în anul 2016 a fost ales Dumitru Bălăjel – PNL.
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Vasile Ilieș
Primar PNL

Nicolae
Vrînceanu
Primar F.S.N.

Cozma Vasile
Primar PNȚ

Gheorghe
Craiu
Primar F.S.N.

Tănase Mihai Pavel Tărăboanță Vasile Humă
Primar PCR
Primar PCR
Primar PCR

Constantin
Vlad
Primar P.S.D.

Ilie
Apostoae
Primar P.U.R.

Bălăjel
Dumitru
Primar P.N.L.

Între anii 1975-2012, s-au perindat și se perindă următorii
viceprimari care s-au remarcat prin faptul că au fost și sunt oameni de
acțiune și foarte buni gospodari, care alături de vrednicii primari ai vremii
au schimbat an de an fața comunei noastre: Apostol Constantin, Mihai
Tănase, Nelu Anușca, Nicolae Vrînceanu, Gheorghe Craiu, Țîlică Predoaia,
Lazăr Tărăboanță, Dumitru Bălăjel, iar din 2016 a fost ales Minel
Manolache.

Apostol Costică

Nelu Anușca
Anușca Predoaia Vasile Lazăr Tărăboanță Minel
Minel Manolache
Manolache
Nelu
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Secretarii Primăriei: până în anul 1950 au fost Gheorghe Tănase din
Oglinzi, nume cunoscut ca secretar, notar și om de cultură. După anul 1950
au fost următorii: Liviu Gliga, Jenică Ghiba, Mihai Tomegea, Ana Vrîncianu
și în prezent este juristul Vasile Vieru.

Mihai Tomegea

Ana Vrîncianu

Vasile Vieru

Consiliul local al comunei este format din următorii membri: Bâzu
Nicolae – PNL, Fărmuș Constantin – PNL, Filip Gheorghe – PSD, Ghiba
Elena – PNL, Gorea Mihai – PNL, Humă Vasile Marius – ALDE, Ilieș
Grigore - PNL, Luca Vasile – PSD, Macsim Ioan – PNL, Manolache Ion –
PSD, Nechita Dănuț - PSD, Predoaia Vasile – PNL, Obreja Toader PMP,
Trofin Dumitru – PSD, Voina Vasile – PSD.
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COMISIILE DE SPECIALITATE ALE
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RĂUCEȘTI
1. Comisia pentru:
- Agricultură;
- Activități economico-financiare;
- Activități social-culturale și culte.
 Bîzu Nicolae – silvicultor – PNL- președinte
 Manolache Ion – mecanic – PSD – secretar
 Gorea Mihai – cond. auto – PNL – membru
 Ilieș Grigore – cond. auto – PNL – membru
 Trofin Dumitru – cond. auto – PSD - membru
2. Comisia pentru:
- Învățământ, sănătate și familie;
- Muncă și protecție socială;
- Protecția mediului și turism.
 Filip Gheorghe – inginer – PSD- președinte
 Macsim Ioan – profesor – PNL – secretar
 Fărmuș Constantin – tehn. veterinar – PNL – membru
 Humă Vasile Marius – inginer – ALDE – membru
 Luca Vasile – mecanic – PSD - membru
3. Comisia pentru:
- Amenajarea teritoriului și urbanism;
- Protecție copii, tineret și sport;
- Juridică și de disciplină.
 Predoaia Vasile – maistru expl. Forest. – PNL- președinte
 Ghiba Elena – economist – PNL – secretar
 Nechita Dănuț – inginer – PSD – membru
 Obreja Toader – silvicultor – PMP – membru
 Voina Vasile – mecanic – PSD - membru
Informare privind situația economico-socială a comunei și
stadiul executării obiectivelor propuse pe anul 2018.
Preocuparea principală a primarului, a întregului aparat de
specialitate din cadrul Primăriei comunei Răucești, a Consiliului Local
Răucești în anul 2018, a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului
local și nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor din Răucești, vizând:
 dezvoltarea infrastructurii comunei Răucești, atragerea de fonduri
nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în
„Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Răucești”;
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 repararea și întreținerea drumurilor comunale, în limita bugetului
local;
 asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici
și a acțiunilor întreprinse de administrația publică;
 eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea
condițiilor și a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei
Răucești, cât și în relațiile cu cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor
servicii;
 organizarea de manifestări cultural-distractive cu scopul de a
dezvolta componenta culturală și socială a vieții cetățenilor din
comuna Răucești.
COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE
În anul 2018 s-au organizat achiziții directe prin intermediul SEAP
pentru produse, servicii, lucrări, dar și proceduri simplificate, electronice,
cum ar fi:
- Lucrări „Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu program normal în
satul Oglinzi”, -1.773.282,86 lei;
- Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul
„Reabilitare, modernizare si extindere clădire Liceul Tehnologic
Oglinzi, in comuna Răucești, județul Neamț - 1.522.160 lei;
- Lucrări pentru Construire Pod ba Cucoșeni – 482.699,9 lei;
- Achiziția de Echipamente IT, HARDWARE SI SOFTWARE in
cadrul proiectului “Achiziția de dotări și echipamente corporale
și necorporale pentru Căminul Cultural din satul Răucești,
comuna Răucești, județul Neamț”;
- Achiziția de Costume si accesorii populare in cadrul proiectului
“Achiziția de dotări și echipamente corporale și necorporale pentru
Căminul Cultural din satul Răucești, comuna Răucești, județul
Neamț”;
Achiziția de Instrumente muzicale în cadrul proiectului
“Achiziția de dotări și echipamente corporale și necorporale pentru
Căminul Cultural din satul Răucești, comuna Răucești, județul
Neamț”.
După cele 3 proiecte care au obținut finanțare prin AFIR, măsura 7.2
- “Lucrări de modernizare drumuri de interes local” – valoare totala
4.774.000 lei, „Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu program normal în
satul Oglinzi” – 2.638.000 lei si “Achiziția de dotări și echipamente
corporale și necorporale pentru Căminul Cultural din satul Răucești,
comuna Răucești, județul Neamț” - 916.000 lei, Comuna Răucești a
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semnat contractul de finanțare C1920075A214012902044/04.09.2018 –
înființare doua parcuri cu spații de joacă pentru copii si teren de sport
acoperit în Comuna Răucești, județul Neamț.
O scurtă prezentare a proiectelor finanțate prin fonduri
europene:
1. “Lucrări de modernizare drumuri de interes local” – in
valoare de 4.774.000 lei, realizat prin AFIR – PNDR, Sub-măsura 7.2.
Lungimea totală a drumurilor supuse lucrărilor de modernizare ce
fac obiectul contractului este de 6,968 km, din care o lungime de 2,902 km
reprezintă drumuri comunale iar 4,066 km drumuri sătești. Lucrarea se află
în derulare, iar până în prezent s-a pregătit terasamentul drumului, s-a
așternut primul strat de asfalt, iar al 2-lea este în curs de realizare.
2. „Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu program normal în satul
Oglinzi, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ” – în valoare de 2.638.000 lei,
realizat prin AFIR – PNDR, Sub-măsura 7.2.
Această investiție prevede construirea și dotarea unei noi grădinițe
cu un număr de 4 clase; 1 spațiu multifuncțional; dotări cu mobilier;
instalație de supraveghere video interioară și exterioară; instalație de aer
condiționat; în fiecare sală televizor, laptop, videoproiector cu ecran;
instalație de curenți slabi; imprimantă multifuncțională; 1 ecran LCD pentru
o sală multifuncțională; sistem antiefracție; încălzire cu centrală proprie pe
lemne; spații de joacă; spații verzi.
Acest proiect de investiție se află în etapa de realizare a proiectului
tehnic, deja am primit avansul solicitat și urmează să demarăm în curând
procedura de licitație pentru lucrare.
3. “Achiziția de dotări și echipamente corporale și necorporale
pentru Căminul Cultural din satul Răucești, comuna Răucești, județul
Neamț” – în valoare de 916.000 lei, realizat prin AFIR – PNDR, Submăsura 7.6. ”Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”. Pentru
acest proiect s-a obținut avansul si s-au demarat procedurile de achiziții
publice pentru următoarele categorii: costumație și instrumente muzicale
pentru Fanfara Răucești și grupul de fluierași ai școlii, costume populare
pentru ansamblul Oglinduța, pentru majorete, costume și accesorii pentru
sărbătorile de iarna, piese de mobilier, echipamente IT, Electronice, o scenă
mobila interioară complet echipată.
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4. Înființare două parcuri cu spatii de joacă pentru copii și
teren de sport acoperit în comuna Răucești, județul Neamț, 1.139.492
lei, realizat prin AFIR – PNDR, GAL “Ținutul Zimbrilor”, care constă în
amenajarea a 2 parcuri de joacă, unul la Școala Răucești și celălalt la Liceul
Tehnologic Oglinzi.
Tot în cadrul acestui proiect se va realiza și acoperirea terenului de
sport din Răucești, sub forma de balon care va proteja de intemperii prin
acoperiri cu pânza PVC cu inserție textilă, impermeabilă, iar elevii își vor
putea desfășura orele de sport în bune condiții. Valoarea acestui proiect este
de aproximativ 200.000 Euro, și se află în stadiul de evaluare.
Caracteristicile tehnice si paramentrii specifici obiectivului de
investitii sunt:
Parc Răucești si Parc Oglinzi
Suprafața construită = 650 mp, compusă din 4 zone:
- alee din pavele pietonale încadrate de borduri, cu fântâna
arteziană;
- spațiul de recreere cu foișor din lemn de forma hexagonala și
masă de tenis;
- zona pentru activități de fitness în aer liber, pe paviment elastic,
dotata specific activităților;
- spațiul de joacă pentru copii.
Teren de sport acoperit
Suprafața construită = 878 mp acoperită cu gazon sintetic pe
umplutură din balast compactat. Acoperirea terenului de sport asfaltat
existent se realizează cu prelată tip “poliplan” pe structură metalică tip arce
cu zăbrele. Dimensiunile exterioare în plan ale terenului acoperit vor fi de
20 x 42 m, la care se adaugă spațiul pentru spectatori de 2 x 19 m. Înălțimea
maximă va fi de 10 m, măsurată de la cota ± 0,00, cota feței finite a
gazonului sintetic din interior.
În afară de cele 4 proiecte pe fonduri europene, primăria Răucești
a continuat derularea proiectelor finanțate de MDRAP prin PNDL, pentru
obiectivele:
1. Reabilitare, modernizare și extindere clădire Liceul
Tehnologic Oglinzi, comuna Răucești” (1.479.447,61 lei)
2. Construire pod Cucoșeni, comuna Răucești, județul Neamț
(544.209,75 lei).
3. Modernizare DS 79, tronson 1, L=0,784 km (939.680 lei)
De asemenea, în 2018, in comuna Răucești s-au derulat din bugetul
local și alte contracte de lucrări si prestări servicii, precum:
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- Îmbrăcăminte asfaltică pe drumul sătesc Munteni, L= 1, 300
km, în valoare de 1.218.600 lei – investiție finalizată și recepționată în
anul 2018.
- Modernizare DC 223 Oglinzi, L=420 m în valoare de 550.000
lei, finalizată și recepționată în 2018.
- Lucrări de întreținere drumuri pietruite, prin balastarea
acestora - 3914 tone
- Construire sediu primărie, lucrare în derulare. Valoarea
investiţiei este de 1.655.000 lei.
- Amenajare dispozitive de scurgere a apelor (șanturi) pe DC6 și
strada Veteranilor (880 ml), în valoare de 398.200 lei.
- Reparații capitale și dotări la Școala Gimnazială Răucești
(corp A si B) și la Liceul Tehnologic Oglinzi,
- Amplasare 16 stații de autobuze, lucrări de reparații și
zugrăveli interioare și exterioare la Căminul Cultural.
- Lucrări de reparații la carosabilul deteriorat (plombări cu asfalt) în
suprafață de cca 4000 mp.
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MEMBRII APARATULUI ADMINISTRATIV AI PRIMĂRIEI
COMUNEI RĂUCEȘTI

Primar Dumitru Bălăjel
Este născut în anul 1977 în satul Oglinzi.
Părinții săi, Dumitru și Parascheva Bălăjel, sunt
cunoscuți ca vrednici gospodari care se bucură de un
deosebit respect în sat.
În sufletul acestui fiu de oglinzean, cu calități
de manager și vocația de învingător, i-a încolțit de
timpuriu cultul muncii și disciplinei. Astfel că, după
ani, prin inteligență, hărnicie și dorință de afirmare
ajunge în anul 2012 viceprimar, iar din anul 2016 este primarul comunei
Răucești.
Este tipul moldoveanului cu suflet deschis, pregătit să întâmpine pe
fiecare cu o vorbă frumoasă, cu un zâmbet de bunătate, fără emfază și
fanfaronadă.
Ascultă cu atenție și rezolvă păsurile oamenilor, fiind conștient că ei
nu pot fi păcăliți cu povești, oricât de frumos ar fi expuse.
Preocuparea principală este gospodărirea eficientă a comunei, a
bugetului local şi nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din Răucești.
De aceea este implicat activ în dezvoltarea economico-socială a comunei
prin implementarea unor programe și proiecte speciale, decisive, sădind în
sufletul nostru nădejde sigură spre mai bine. În plus, nu se bazează doar pe
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fondurile provenite din taxele și impozitele de la populație, ci și prin
accesarea unor fonduri europene nerambursabile în vederea organizării
infrastructurii publice.
În final, cu un consiliu local format din membri harnici și serioși, cu
un viceprimar destoinic, Minel Manolache, cu un secretar de primărie
sârguincios, juristul Vieru Vasile, și cu un aparat administrativ competent,
suntem convinși că se va continua seria succeselor obținute pentru o
comună europeană, sănătoasă, bogată, frumoasă, de care să fim mândri.
Astăzi, domnul primar are doi urmași de toată lauda, Alexandra și
Alexandru, de care este foarte încântat.
Încheiem cu un scurt dialog:
- Ce le spuneți la cei care vă critică?
- Accept orice critică pertinentă, obiectivă și să țină de atribuțiile
primarului. Funcția a fost, este și va fi criticată, dar este
important să știu de unde și de la cine vin criticile și pe care să
le accepți.
- Ce le transmiteți locuitorilor comunei Răucești?
- Le transmit că sunt oricând disponibil să-i ascult, să-i ajut cu tot
ce-mi stă în putere și nu numai, dacă îmi permite legislația.
Viceprimar Manolache Ion
Este un fiu al satului
Răucești, născut în anul 1968 din
părinți agricultori fruntași și buni
creștini. A urmat clasele I-VIII în
satul lui de naștere obținând
rezultate bune la învățătură, fiind
mereu pe podiumul de premiere.
După căsătorie, cu multă hărnicie a muncit din greu împreună cu
partenera sa de viață pentru a-și dezvolta propria afacere, fără a avea sprijin
din afară. Astfel, provenind din breasla întreprinzătorilor particulari, cu
inteligență vie și caracter nobil, cu mintea sa limpede și sufletul aprins, a
devenit potrivit pentru funcția de viceprimar al comunei Răucești,
începând cu anul 2016.
Este dispus oricând și oriunde să discute cu consătenii și să rezolve
orice problemă de bună gospodărire a comunei. În plus, s-a remarcat ca o
persoană cu dorință constantă de autodepășire, cu abilități deosebite de a
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găsi soluții la problemele care apar, dar și cu o foarte bună capacitate de
relaționare interumană.
Împreună cu vrednicul primar, Dumitru Bălăjel, este urmărit de
zodia succesului în tot ce se proiectează și se construiește în comună. Este
respectuos cu toți oamenii, indiferent de vârstă și dispus să vină în sprijinul
lor.
Prin căsătoria cu doamna Mariana, au format o familie distinsă,
bazată pe domnia iubirii și înțelegerii. Se bucură de doi copii, Laura și
Laurențiu, care au fost crescuți și educați cu multă grijă pentru viață, fiind
acum la casele lor.
Jurist Vasile Vieru
Un bărbat puternic care
sfidează convențiile în căutarea
binelui s-a născut în anul 1963, întro familie de oameni harnici și
cinstiți din satul Ungheni, care cu o
ambiție deosebită au dorit ca toți
copiii lor să aibă diplome luate de la
școlile cele mai înalte.
Studiile începute în satul natal se termină cu absolvirea Facultății de
Drept Administrativ, fapt pentru care ocupă mult responsabila funcție
publică de secretar al Primăriei Răucești .
Cu stilul său corect și punctual în relațiile cu oamenii, rezolvă
calificat toate problemele comunității, respectând cu strictețe legile țării,
asigurând totodată și accesul liber, democratic al cetățenilor la informațiile
publice. De asemenea, în cadrul activităților consiliului local sprijină
constructiv și activ toate inițiativele care duc la prosperitatea comunei
noastre.
Știe să gestioneze relațiile cu toate categoriile de public, care intră în
contact cu primăria, reprezentând practic un veritabil purtător de cuvânt.
Având o autentică personalitate cu structură morală inconfundabilă
de expertiză intelectuală s-a impus puternic prin ceea ce face, cu conștiința
responsabilității și spiritul obiectivității cu respect și cu amabilitate față de
toată lumea.
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Cu o strângere de mână caldă de la el însoțită de o privire
zâmbitoare și o vorbă binevoitoare, toate la un loc reprezintă un tablou
frumos al bunătății lui.
Împreună cu doamna Marinica, o apreciată funcționară a primăriei,
au împreună pe Sebi, un fiu de înaltă noblețe sufletească care întregește
familia onorabilă.
Ofițer de stare civilă, Jorj Zavaliche
Este înscris în registrul stării
civile al comunei Răucești în anul
1970 într-o familie din zodia muncii
și bunei-cuviințe, iubitoare de
dreptate și adevăr.
După ce termină liceul cu
profil veterinar din Roman, și-a
completat studiile la Facultatea de Drept din cadrul Universității București.
Cu asemenea pregătire profesională a lucrat în cadrul primăriei Răucești ca
inspector la Serviciul pentru Situații de Urgență. În această funcție a fost un
grabnic săritor în ajutorul năpăstuiților cuprinși de viforul urgenței, ținând
piept vâlvătăilor focului sau năvălirii puhoaielor.
Actualmente, lucrând ca ofițer de stare civilă, este unul din
funcționarii primăriei cu o pregătire completă și multidisciplinară necesară
atribuțiilor pe care le are.
Se distinge printr-un comportament profesionist, cu scopul de a
menține încrederea publicului solicitant de servicii administrative care calcă
pragul instituției.
În încheiere, fie ca exercitarea funcției să fie armonioasă, să nu mai
prididească cu înregistrarea nașterilor, să oficieze dragostea până dincolo de
nunta de platină, decesele să fie cât mai puține și divorțurile să dispară.
Este căsătorit cu îndrăgita învățătoare Elena Zavaliche de la Școala
Generală Nr.1 Răucești. Împreună au un demn urmaș, pe Sebi, care este
absolvent al Facultăților de Drept și de Științe Politice ale Universității
Alexandru Ioan Cuza din Iași.
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Contabil Cozma (Stan) Maria
Este fiica veteranului de
război, Stan V. Toader, care a luptat
în războiul blestemat din anii 19411945, pentru eliberarea teritoriilor
răpite de dușmanii României.
S-a născut în anul 1958, în
satul Răucești de Jos, având alături
un frate și două surori.
Cunoscuții o știu ca pe o
fire veselă, optimistă, zâmbitoare, care prin tonul cald, aduce raze de
lumină în preajma ei. De asemenea, inteligența sa este corelată printre altele
de mult bun simț, politețe, ambiție și mult curaj.
La întrebarea, Cum e viața de contabilă într-o primărie? am primit
următorul răspuns: Meseria de contabil mi-a plăcut încă din timpul când mam înscris la Liceul economic. Este o muncă destul de pretențioasă și
problematică, dar dacă o duci la capăt, ai o satisfacție deosebită. Necazuri
mai sunt fiindcă se schimbă des legislația care ne dă dureri de cap.
Căsătorită cu omul de afaceri, domnul Țilică Cozma, au împreună
doi copii minunați, de care au reale motive să fie mândri.
Contabil Petronica Borcilă
Primele raze de soare i-au
surâs în anul 1959, în satul Răucești,
în familia Apostoaia Gh. aflată între
dealul Cioroiu și ulița Cioroiului.
Învață clasele I-VIII în satul
Răucești după care își continuă
studiile la Liceul Agroindustrial
Roman. Cu diploma primită, în anul
1979, este încadrată la CAP
Răucești și din anul 1997 lucrează la Primăria Răucești în funcția de
contabil, ocupându-se cu măsurarea, cunoașterea și gestiunea impozitelor și
taxelor.
La întrebarea, dacă contabilitatea are hotare, a dat un răspuns foarte
profesional: Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, științifice și
practice sunt fără sfârșit, atât în ceea ce privește cuprinderea fenomenelor
economice cât și a modului în care sunt sistematizate, prelucrate și
prezentate, astfel că despre ea, niciodată nu poți să pretinzi că știi totul.
300

Cei care o cunosc ne arată că doamna Petronica are un caracter
nobil, suflet aprins și predestinat meseriei de contabil.
Împreună cu soțul ei, Mihai, au format o familie frumoasă
încununată cu cele două fete, Mihaela și Georgiana și nepoții, Flavian și
Denis
Referent – agent agricol Moisii Vasile
Cunoaște zorii vieții în
Dumbrava
Răuceștiului,
lângă
pădurea Făgețel în anul 1960. De
aici a frecventat, cale de 3 km,
clasele I-VIII de la Școala Nr. 2
Răucești.
După ce absolvă Liceul
Agroindustrial Tg. Neamț își începe
periplul angajărilor în mai multe meserii din comuna Răucești. La început
lucrează în cadrul Secției de mecanizare, de unde a fost detașat în anul 1979
pentru patru luni în Insula Mare a Brăilei, ca tractorist.
După satisfacerea serviciului militar (1980) continuă să lucreze în
cadrul CAP Răucești ca: tehnician, brigadier, ca la 22 iunie 1990, să fie ales
președinte al CAP Răucești cu rolul de a-l lichida, fapt pentru care a rămas
și șomer.
Între câteva reprize de șomaj lucrează în cadrul ConsumCoop. ca
merceolog, apoi administrator de pășuni comunale la Primărie, până când în
sfârșit, în anul 2004, prin concurs, s-a stabilizat ca referent agent agricol,
unde funcționează și va funcționa, după spusele lui, până la pensie.
Apelând la părerea unor cetățeni locali, despre funcționarul Valerică
Moisii, ne-au spus, printre altele, că se poartă cuviincios cu toată lumea,
răbdător și cu multă bunătate, chiar și cu cei care aparent par a-i fi
dușmani, în contrast cu unii conțopiști din alte comune, care nu știu cum să
te scoată mai repede din biroul lor cu aerul călduț și parfumat.
Căsătorit cu colega lui de birou, Dorica Moisii, venită de pe plaiuri
săviștene, cu fața încărcată permanent de zâmbet, s-a ales cu trei copii și,
deocamdată și cu trei nepoți.

301

Bibliotecar Gabriela Vrînceanu
Din certificatul de naștere, reiese că s-a născut
în anul 1967 în satul Răucești, într-o familie de
intelectuali (tatăl – profesor de biologie și mama
economistă). A urmat clasele primare și gimnaziale
în satul natal după care își continuă ascensiunea
profesională.
Setea de cunoaștere o determină să își
continue studiile
cu Școala postliceală de
Biblioteconomie și mai apoi Facultatea de Științe
Juridice și Administrative din Brașov. În anul 2019 a absolvit și Școala
Postliceală Sanitară ”Moldova” Roman, cu specializarea de asistent medical
generalist.
Începând cu anul 1990 funcționează fără întrerupere ca bibliotecar la
Biblioteca comunală ”Mihail Kogălniceanu” Răucești, unde șefii ei,
utilizatorii de carte și cei care o cunosc, o descriu ca pe o destoinică
reprezentantă a culturii locale, mai ales prin natura profesiei, cu conștiința
datoriei împlinite, cu spiritul de bună rânduială, care o caracterizează.
În relațiile cu cititorii și utilizatorii de internet folosește diferite
metode de atragere la lectură și informare, prin bunătate sufletească,
răbdare, printr-un nou tip de management și de abordare a profesiei de
bibliotecar. Dovedește profesionalism și implicare în viața comunității în
scopul transformării bibliotecii într-o veritabilă instituție de cultură.
De asemenea, este mândră că poartă pe umerii ei, alături de cadrele
didactice, dulcea povară a luminării și modelării caracterelor umane.
Ca mamă, este foarte încântată de cei doi copii ai săi, Mădălina și
Robert, ingineri de profesie și de nepoțica Ilinca. La rândul lor, și ei, o
învăluiesc cu multă admirație și dragoste.
Inspector asistență socială, Popa Ion Viorel
Născut în anul 1967 în satul
Răucești de Jos, în familia veteranului
de război, Popa Neculai, ca cel mai
mic dintre frați.
După ce termină școala
gimnazială în satul natal, s-a înscris la
Liceul Agroindustrial ”Băneasa”
București, profil apicultură. Cu
diploma primită la absolvire, în anul
1988, este încadrat ca tehnician la CAP Răucești. Aici, împreună cu
302

maestrul apicol, Dediu Constantin, a pus bazele sectorului apicol și a
Asociației Apicultorilor din comună.
În anul 2001 câștigă concursul de încadrare pentru funcția de
asistent social la Primăria Răucești. Din această funcție se înscrie și termină
Facultatea de Management în Administrație Publică din cadrul Academiei
de Studii Economice București.
Între anii 2007-2009 urmează Masterul în Comunicare și
competențe psihosociale în cadrul Facultății de Asistență Socială și
Psihologie ”Petre Andrei” Iași.
Ca inspector efectuează evaluarea, monitorizarea și controlul
respectării legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale.
Având un statut clar al funcției publice specifice domeniului cu care
se ocupă, aceasta presupune introducerea unor prerogative în exercitarea
atribuțiilor de serviciu, care să-i confere autoritate decizională, pentru
îmbunătățirea activității.
Este căsătorit cu doamna Maria Popa și au împreună doi
copii minunați, Laura, învățătoare în Iași, și Octavian, proaspăt absolvent al
Școlii Militare.
Referent, Andrei Ilie
Este născut în satul Oglinzi, comuna
Răucești în anul 1961 din părinți cu înalte valori
morale și vrednici gospodari.
După ce termină studiile primare și
gimnaziale în satul natal, urmează cursurile și
absolvă Liceul de Silvicultură din Piatra Neamț,
promoția 1980.
După terminarea stagiului militar, se
încadrează la U.F.E.T. Tg. Neamț până în anul
2007, când se încadrează la Primăria Răucești, unde lucrează și în prezent
ca referent cu probleme de mediu.
Este căsătorit din anul 1984 cu doamna Andrei Anișoara, în urma
cărora are ca urmaș, pe Simona. La rândul ei, Simona este absolventă a
Facultății de Protecția mediului. A urmat masteratul și doctoratul în
domeniul ingineriei mediului.
Activitățile sale ilustrează neistovita sa preocupare în rezolvarea
tuturor problemelor din domeniul profesional.
De asemenea, cu spiritul său de colegialitate, a făcut ca cei care-l
cunosc să-l îndrăgească ca un model al datoriei și omeniei.
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Atribuții judecătorești:
În vechime, judecătoria şi poliţia puneau în urmărire pe cei fugiţi
din sat, pentru a scăpa de plata birurilor, adică cum se spunea: dădeau bir
cu fugiţii. Totodată, pe lângă alte misiuni, urmăreau să prindă cu ajutorul
poterilor pe toți hoții, tâlharii, criminalii şi alţi răufăcători. La început
judecăţile nu erau făcute după legi scrise, ci după marele cod nescris numit
Obiceiul pământului, care, dacă era respectat, era o reuşită, dar în mod
obişnuit plângerea reclamanților era judecată chiar de stăpânii cu care erau
în litigii4.
Cu trecerea anilor, apar legi scrise, dar lucrurile prea puţin s-au
schimbat. Abia în anul 1832 apare Judeţul sătesc, format din preotul
satului, vornicul şi trei pacinici (împăciuitori). Judecata se făcea în prezenţa
majorităţii sătenilor, cu scopul împăcării părţilor intrate în conflict, după
care preotul întocmea scrisoarea de învoială semnată de toţi membrii
județului arătat mai sus.
În anul 1876, judeţele săteşti sunt înlocuite cu judecătoriile
comunale formate din primari, din juraţi şi din secretarul comunal, iar din
anul 1920 funcţiona un Sfat de împăciuire. Începând cu 1 ianuarie 1969, ia
fiinţă Comisia de judecată cu sediul la Răuceşti, având în componenţa sa un
preşedinte, un secretar şi trei membri. În funcţia de preşedinte au fost cadre
didactice ca: Ion Enea, Nicolae Stamate şi alţii, care adesea reuşeau să
micşoreze numărul nemulţumiţilor obligaţi să ia calea judecătoriei de la
Piatra Neamţ. După anul 1990, dispar aceste comisii, fără a pune altceva în
loc, iar conflictele s-au înmulţit aşa de mult, încât a fost nevoie să se
reînfiinţeze Judecătoria Târgu-Neamţ cu o pleiadă de procurori, judecători,
avocaţi, grefieri, etc., care cu greu prididesc cu judecăţile.
Atribuții fiscale. În vechea organizare administrativă, satele erau
conduse de un vornic care avea și atribuții fiscale. Începând cu secolul al
XVI-lea, locuitorii erau împărțiți în mai multe categorii fiscale, după cum
urmează:
- Birnicii reprezentau categoria fiscală care plătea o sumă anual,
participau la podvezi și efectuau lucrări stabilite până la 20 de zile
de muncă la arat, prășit, etc. Dările pe care un birnic trebuia să le
plătească variau în funcție de avere și de numărul lor din sat.
- Scutelnicii erau o categorie de țărani, scutiți de impozite față de
stăpânire, în schimbul unor servicii făcute stăpânilor de moșie. Un
exemplu îl constituie plăieșii medievali de la Oglinzi.
În anii 1772-1774, Moldova era sub protectoratul rus, de aceea
administrația rusească a efectuat un amănunțit recensământ al populației. În
satele Răucești și Oglinzi s-au înregistrat următoarele date.
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Răucești
31- toată suma caselor
4-scăderea rufeturilor (4popi)
27- rămân birnici
Birnici
1. Toader Epure
2. Ion Andronache
3. Ion Humă
4. Petre Covrig
5. Petru Luca
6. Sandu Covrig
7. Vrînceanu Ursu
8. Gavril cel Mic
9. Vasile Ungureanu
10. Ion Condre
11. Vasile Macovei
12. Gheorghe Simion
13. Gheorghe Obreja
14. Apostol Axinte
15. Popa Vasile
16. Faloș Sandu
17. Lupu Baciu
18. Toader Ilcă
19. Vasile Munteanu
20. Ștefan Dascăl
21. Ioniță Cojocar
22. Ursul Stan
23. Sandu Stan
25. Ion Păvăloaie
25. Gavril Stan
26. V. Stan Vornic
27. Andrei Cucu
Rufeturile
1. Popa Iftimi
2. Diaconul Gavril
3. Popa Ilii
4. Diaconul Ion
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Oglinzi - Ungureni
15 – toată suma caselor
15 – rămân birnici
Birnicii
1.Petre Bobric
2.Toader Movilă
3.Iacob Breila
4.Petre Cristian
5.Zaharia Tiron
6.Iacob Rusan
7.Mihăilă Rusan
8.Florea Pădure
9.Mihalache Zugrav
10.Sava Pădure
11.Vasile Pădure
12.Toader Mărian
13.Ion Gafton
14.Ichim
15. Ioniță Bujie
În viața satului, cel mai vechi izvor financiar ce alimenta statul, fără
îndoială, a fost dijma, care însemna a zecea parte, cunoscută la începuturile
sale ca un impozit fix în natură, pe produsele pământului.
Cu istoria în evoluție, ajungem în secolul al XX-lea când în fiecare
comună s-a numit câte un casier comunal (agent fiscal), iar la un grup de 34 comune era un perceptor pus să ia cele mai aspre măsuri pentru cei care
nu-și plăteau dările. De unde și gluma: o bătrânică făcea rachiu nelegal și
iaca apare moartea cu coasa s-o ia. Biata femeie fără să se sperie,
exclamă: ptiu, să nu te deochi, am crezut că-i preceptorul!
De asemenea, în vechime, la Oglinzi, pentru cei care nu respectau
zilele de clacă sau nu plăteau birul se folosea butucul, adică un lemn greu
scobit până intra un picior de om. Lăsat în soare, ger sau ploaie, bietul
osândit nu era eliberat de perceptor decât atunci când familia îi rezolva
obligațiile.

306

Paza și ordinea. Atribuții polițienești
Înainte de 1907, paza și ordinea în sate era asigurată de poliţia
civilă. Aceasta era formată din oamenii satului, condusă de un şef de
garnizoană, care avea sediul la centrul comunei. Martorul vremii, Ion
Secreieru arată că după evenimentele din 1907 s-a instalat la reşedinţa de
comună un post de jandarmi care
aveau în atribuţie menţinerea ordinii
publice, apărarea cetăţenilor şi a
avutului lor, urmărirea hoţilor şi
criminalilor.
După ultimul război, poliția și
jandarmeria s-au transformat în miliție
cu 2-3 lucrători. Periodic, șeful de
post prezenta în cadrul Consiliului
Postul de poliție Răucești
Popular al comunei dări de seama în
care menționau evenimentele ce au
avut loc si modul de rezolvare. După 1989, miliția devine poliție ca nume,
cu aceleași atribuții puse în slujba comunității.
Lucrătorii Ministerului de Interne din zilele noastre, care activează
în cadrul Postului de Poliţie Răuceşti au acţionat întotdeauna pentru
apărarea liniştii şi ordinii publice, pentru diminuarea actelor infracţionale,
pentru crearea unei atmosfere lipsită de evenimente majore alături de grija
avută asupra apărării securității locuitorilor comunei.
Cu toate acestea, nu trebuie să avem de-a face cu Poliția decât în
cazuri extreme și atunci să nu fin implicați în lucruri sau evenimente
neplăcute!
Poșta și telecomunicațiile
Istoria poştei moldoveneşti5 se cunoaşte din perioada medievală, în
special de la Ştefan cel Mare şi Sfânt încoace. A fost înfiinţată și sprijinită
de domnitori pentru a transmite poruncile în tot
teritoriul stăpânit. Autorităţile localităţilor erau obligate
să pună la dispoziţia curierilor domneşti căruţe şi cai
pentru a transporta călători şi corespondenţă.
După anul 1850 se construiesc şi iau fiinţă
poştalioane pentru transport cu taxe fixe, după care în
decursul anilor au apărut în trafic şi diligenţele pentru
călători. După anul 1856, a luat fiinţă serviciul poştal de scrisori şi
telegrame cu corespondenţă distribuită de la reşedinţa judeţului spre
comune cu ajutorul caraulelor (călăreţilor).
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Serviciile poştale s-au modernizat treptat şi ajungem în 1950, când
la Răuceşti s-a înfiinţat oficiul poştal cu sediul chiar în locuinţa lucrătorului
poştal, Victor Obreja, care asigura şi operaţiuni de telefon şi de CEC.
Începând cu anul 1975 sediul a fost mutat la locuința factorului
poștal Miluță Obreja, soția acestuia fiind telefonistă.
Istoria poștei răuceștene continuă cu
spusele fostului diriginte Ioan I. Pavel (foto)
născut în anul 1949: Am lucrat până în anul
1992 în cadru Direcției Județene Poștă Neamț,
când am fost încadrat ca diriginte la Poșta
Răucești.
Prima data m-am îngrijit ca instituția
să aibă un sediu adecvat. După ce am primit
întregul spațiu al unui parter de bloc, am
reorganizat sectoarele de activitate a fiecărui lucrător poștal în așa fel ca
toți locuitorii comunei să beneficieze de toate condițiile și serviciile de
poștă, de calitatea lor și a modului de servire în timpi optimi.
Am format un colectiv de oameni cu alte idei și concepte bazândumă pe cunoștințele profesionale, corectitudine, cinste și simț de răspundere.
Am reușit ca prin efortul întregului colectiv să ne situăm permanent pe
locuri fruntașe la nivel de județ.
Satul Răucești de Jos s-a bucurat de activitatea factorului Mihaela
Ilieș (Oglinzeanu), Răucești de Sus cu factorul Musteață Petruț, Săvești Ungheni cu Rodica - Lucica Musteață, satul Oglinzi cu Ghiță și Mariana
Bâzu, mai târziu cu Iulian Ioan și Vasile Sava. Am avut ca oficianți cu un
grad mare de cunoștințe profesionale pe Claudia Feștilă și Adina Balaban.
După o activitate de 44 ani vechime, în cadrul C.N,P.R m-am
pensionat în vara anului 2014, lăsând un colectiv bine închegat, cu mult
simț de răspundere profesională.
Din vara anului 2014, ca Diriginte la Oficiul Poștal Răucești a venit
doamna Cristina Lăcătușu , născută în satul Oglinzi, dar cu domiciliu în
orașul Tg. Neamț.
Telecomunicații. În prezent, aproape fiecare gospodărie este
conectată la facilitățile oferite de telecomunicaţiile moderne. Majoritatea
locuitorilor au sisteme de recepţie T.V. prin antene parabolice deservite de
firme cu transmitere prin satelit (Dolce, R.D.S., Boom, Akta etc). Prin
aceste sisteme amintite sau prin reţeaua de telefonie fixă (Romtelecom) sau conectat la sistemul Internet. Telefonia mobilă s-a dezvoltat în așa fel.
încât toată lumea are asemenea aparate (celulare).
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ACTIVITĂȚI ECONOMICE
AGRICULTURA
Cultura plantelor
Cultura tradițională a cerealelor. Datorită reliefului și condițiilor
pedoclimatice prielnice, ocupația de bază a locuitorilor
satelor noastre a fost și este cultura plantelor și creșterea
animalelor. De aceea, cea mai mare parte a suprafeței
comunei este ocupată cu teren arabil, continuată cu fânețe și
pășuni. Principalele plante care s-au cultivat în ultimele două
secole sunt meiul, grâul, secara, ovăzul, apoi porumbul
introdus în vremea lui Constantin Duca, în jurul anului 1700,
cartoful adus din Transilvania, după 1800, iar floarea soarelui, după 1851.
Satul Răucești apare în unele documente, încă de la jumătatea secolului al
XIX-lea, ca fiind una din cele mai mari moșii, unde se cultiva porumb și
grâu, din ținutul Neamțului, alături de Preotești și Timișești.1
Fazele lucrărilor la unele culturi cerealiere. Pentru arat, în
vechime s-a pornit de la plugul de lemn,
apoi la cel cu grindei cu lamă metalică și
abia la începutul secolului al XX-lea a
apărut plugul de fier, tras de boi(foto)
sau cai. Primul plug de fier din comună
vine din satul Oglinzi, de la locuitorul de
atunci, Gheorghe Tiron, în anul 1906.
Semănatul cerealelor se făcea cu
mâna, cu semințe luate dintr-un sac
(tăbâltoc), purtat special pe umăr. În
La arat cu șase boi - 1860
zilele fierbinți din dricul verii, când
lanurile de grâu împrumutau pentru o vreme culoarea aurului topit, câmpul
se umplea de secerători veseli, ce știau a mânui cu iscusință secerile de oțel.
Urma legatul snopilor, adunarea lor în
jumătăți clădite în cruce pe patru
picioare și în final duse la arie pentru
treierat la batoză (foto). Batoza era o
mașinărie mare, înaltă și lată, făcută
din lemn și fier, pe roți de oțel, pusă
în mișcare de un păienjeniș
întortocheat de curele, cu valțuri,
Batoză - 1950
ventilatoare și selectoare, ce vuiau
într-un iureș năvalnic, zgâlțâind hardughia din toate încheieturile. Se lucra
în echipe după o anumită schemă: 1-2 meseriași la valț,2-3 colectori la
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boabe, 1-2 la pleavă, 1-2 la paie, 2 cântăreau, 1 lua uiumul ( vama), etc.
Dintre cei care dețineau batoze amintim: Obreja Ilie, Jan Trofin, Vasile
Vrînceanu, Ion Tomegea, etc.
Porumbul, care asigura pâinea cea de toate zilele, până nu demult,
începea cu semănatul, prășitul de-a întâilea și de-al doilea, iar recoltarea
urma toamna cu tăiatul, legatul în jupi (snopi), așezarea în glugi, căratul
acasă, așezarea în șiri, deșfăcatul (depănușatul) și așezarea știuleților în
coșere sau în pod, după calități: de sămânță, buni de făcut mămăligă și
codinari.
Morăritul
Mult timp s-au folosit cunoscutele râșnițe, apoi bogăția suprafețelor
agricole cultivate a atras de la sine dezvoltarea meșteșugurilor legate de
prelucrarea cerealelor.
Vechile înscrisuri de cancelarie domnească consemnează existența
morilor de apă în satele noastre din secolele XV-XVI. Se mai știe că la
începutul secolului al XIX-lea s-a impus dijma anuală pentru morile de apă
de pe moșii, cu patru merțe de păpușoi.
Pentru a ajunge făină (mălai), știuleții se desfăceau de boabe
folosindu-se piua sau leasa. Pentru măcinat s-a început cu râșnițele, apoi
încă prin secolul al XV-lea apar morile de pe apele noastre: Sarata, Râșca
și Moldova. După război se înmulțesc morile de foc(mecanice) la unii
gospodari din comună cum ar fi: la Grigore Toader (Motoi), Vasile
Vrânceanu și alții. Astăzi sunt mori complexe în mai multe puncte din
satele noastre. Astfel, la Săvești, Mihai Gorea și Doru Vornicu, la Răucești,
Valerică Cosău, Obreja Vasile și Dănuț Nechita.

Mihai Gorea

Doru Vornicu

Obreja Vasile
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Valerică Cosău

Dănuț Nechita

Pomicultura este o altă ramură importantă a agriculturii specifică
zonei noastre. Însemnătatea acestei ocupații se poate desprinde și din actele
vechi în care sunt pomenite zeciuielile puse
pe pometuri din evul mediu. În trecut au
existat aproape în fiecare sat livezi de pomi
fructiferi pe moșiile mănăstirești sau pe
micile grădini ale fiecărui gospodar. Mult
căutate erau merele crețești, domnești,
sântilești, etc. precum și perele harbuzești,
busuioace și altele din roditoarele livezi de la
Cazan pentru făcut țuică
Boaru, Băhneanu, Petreanu, Pintilie ș.a.
Satul Răucești era renumit prin culturile de pruni, în special perjele.
De aici și porecla de perjari dată locuitorilor de către cei invidioși. Prunele
aveau multiple întrebuințări: pentru consum în stare proaspătă, pentru
prepararea poverlei (magiunului), altele se uscau în loznițe sau luau direct
drumul la cazanul de rachiu pentru înnobilare bahică.

Pomicultorii Vasile Pintilie și Dediu Ion – Răucești

În anii C.A.P.-ului pomicultura a cunoscut o mare amploare prin
introducerea sistemului intensiv cu soiuri superioare, în special de mere,
alături de livezile clasice. Această livadă a fost un mic paradis, zic mulți,
deoarece a dat strălucire acestei vechi îndeletniciri ca un centru de cercetare
pentru pomicultura răuceșteană, dar care din păcate a dispărut odată cu
desființarea C.A.P.-ului.
Livada se afla pe un povârniș din sud-estul satului Răucești, orientat
în bătaia soarelui de pe dealul Munteni. Aici, pământul și aerul sunt mai
calde decât cele de pe dealuri sau de pe șesul Moldovei, datorită acumulării
razelor solare în întreaga zi.
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Viticultura. Până prin anii ,40 nu prea era în tradiție cultivarea viței
de vie, deoarece nu se descoperise soiurile care să reziste la temperaturile
zonei noastre. Până la urmă, butucii de vie hibridă aclimatizați la noi au
cuprins aproape fiecare gospodărie, atât la streașina casei (de aici și vinul
cu denumirea de ”streșinică”), cât și pe bolți și spalieri din jurul casei.
Strugurii copți obținuți sunt folosiți la masă, dar și la prepararea vinului,
chiar dacă are grade mai puține decât vinul din podgoriile renumite. După
scurgerea vinului, în boasca nestoarsă se pune zahăr și se face rachiu cu
grade după plac.
Legumicultura. Zarzavaturile și legumele se cultivau în funcție de
necesarul familiei încă din epoca feudală. Doar roșiile și
vinetele au apărut în ultima sută de ani.
Odinioară, la CAP Răucești era și sectorul
legumicol dezvoltat, când pe lângă unele ape funcționau
roți mari trase de cai sau boi pentru a scoate găleți cu apă.
Apa se revărsa pe jgheaburi, ajungând pe suprafața
culturilor de legume. O astfel de mașinărie avea renumitul
legumicultor de naționalitate bulgară, Vasile Hozac din
Săvești(foto), pe lângă alții din comună.
În grădinile de pe lângă case, se cultivau bostani turcești(albi),
folosiți ca umplutură la plăcinte.

Lucrătorii fostei bulgării – Săvești
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CREȘTEREA ANIMALELOR
A fost și este o altă ocupație de bază a locuitorilor din satele
comunei. Acestea fiind folosite atât pentru ușurarea muncii în gospodărie,
pentru alimentație cât și pentru confecționarea îmbrăcămintei. Încă din
vechime se vorbea de turme mari de vite și oi pe întinsele suprafețe de
pășuni. Nu se putea numi gospodar acela care nu avea cel puțin o pereche
de boi sau de cai pentru a-și lucra pământul sau pentru transport. Vacile
erau absolut necesare la casele oamenilor, deoarece laptele proaspăt și
brânzeturile, alături de mămăligă, asigurau zilnic hrana de bază.
În perioada de vară, vacile erau și sunt duse la cârd pe un islaz al
satului, venit după împroprietărirea din anul 1921.
Pentru a se deosebi între ele, vacile aveau nume derivate după ziua în
care s-au născut: luni - Lunaia, marți - Marțolea, joi - Joiana, sâmbătă Sâmbolia, duminică - Dumana. Cele născute miercuri și vineri primeau
nume după culoare: Florica - cele tărcate(cu pete), Rujana - cele roșcate și
Bălaiele.
Oieritul. Creșterea oilor reprezintă o îndeletnicire veche venită
tocmai de la strămoșii daci și chiar
mai de demult, practicată cu drag
pe meleagurile noastre cu scopul
asigurării unor venituri stabile și a
unei părți din hrana zilnică. Încă
de timpuriu, în primăvară,
gospodarii alegeau baciul meșter
la brânză, cinstit și cu deprinderi
frumoase de curățenie și ordine.
Odată ales, la rândul lui, angaja
Petrescu Ioan - Oglinzi
ciobanii și strungarii, lua în
primire oile și instala stâna, având grijă să aibă următorul inventar: budaca,
căldarea, crinta, budălău, strecurătoare, ceaune, blide, linguroaie și altele.
Chiar de la început, baciul rânduia sătenii să-și primească brânza
cuvenită. Miercurea și vinerea nu se dădea nici un produs, crezându-se că
altfel, li se lua fruptul de la oi de către forțe necunoscute. De aici și zicala ai
nimerit ca țiganul miercurea la stână. Pe lângă brânză sătenii mai primeau
urdă, zer și uneori caș dulce, în timp ce ciobanii erau cinstiți cu rachiu.
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De prin luna aprilie, când se făcea tocmitul oilor (de obicei la Sf.
Gheorghe) până toamna la Sf.
Dumitru, pe meleagurile noastre
se auzea în serile înstelate
glasul plăcut, prelung al
buciumului împletit cu cel al
fluierului.
Această
pătimașă
pasiune a plămădit în timp,
inegalabile surse de inspirație
pentru cântece și jocuri, balade
și chiar romane,cu multe
exemple de titlu. Cine nu știe de
Lăcătușu Niculiță Baciul Ștefănoaia Toader
balada Miorița, de romanul
cu soția
Baltagul,de frumoasele cântece
și jocuri ciobănești?
Pe timpul pășunatului, viața oierilor nu este deloc ușoară, spunea
ciobanul Grigore Stan: uneori pot apărea boli specifice oilor ca: șchiopul,
gălbeaza. Ciobanii dotați cu medicamente necesare intervin prompt și le
tratează fără a fi nevoie de doctor. De asemeni, se confruntă cu ploi
torențiale, fulgere, trăsnete, grindine, secete și din când în când poți să dai
nas în nas cu ursul sau cu lupul.
Ne face o deosebită onoare să amintim numele unor proprietari de
stâni, baci și ciobani din comuna noastră: frații Lăcătușu, Mihai și Gică
Iacob, Ilie Istrate, Andrei Gheorghiță, Andrei Bobric, Ghiță Sava, Marin
Cucoș din Oglinzi, Sfrijan Cătălin de la Răucești, la Ungheni Toader
Ștefănoaia și alții.
Anexa 1: S-a întâmplat în vara anului 1981, când în migrație,
ultimul urs care a vizitat comuna noastră ne-a lăsat o amintire cu ceva
isprăvi: aventurierul nocturn a făcut o primă oprire la o stână de pe dealul
Bondrea, unde a mâncat un purcel, apoi însetat a atacat o altă stână sorbind
zerul rezervat câinilor. În larma iscată, un cioban a ieșit afară pe întuneric
să vadă ce-i acolo. Moș Martin aflat pe aproape l-a mușcat de palmă, ca un
fel de salut, lăsându-l fără un deget și a plecat agale la vale spre Puriceni.
Acolo, unde a dat de viteazul localnic, Ghiță Costache, care chiar el ne-a
povestit urmarea: Era spre dimineață, când se îngâna ziua cu noaptea și
numai ce aud un zgomot de gard rupt. Așa cum eram îmbrăcat, am ieșit să
văd pricina. Atunci dihania a lăsat vizita la cotețe și a venit spre mine. Eu
am pus mâna pe ce am găsit la repezeală și după câteva eschivări în
apărare, l-am pocnit de nu s-a mai sculat de jos. Pădurarii chemați de
primarul Pavel Tărăboanță, au venit și l-au dus la județ.
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Anexa 2: Stâna de altădată, povestită de un cioban bătrân.
Programul de lucru începea de pe la orele
dimineața, când
ciobanii își spălau mâinile și fața cu apă rece, se închinau la sfânta icoană
din stână, apoi începea mulsul oilor, dirijate de un strungar.
După ce se termina de muls, se servea micul dejun, doi ciobani
plecau cu oile, iar baciul rămas, dădea cheag la lapte, strângea cașul din
zerul rămas, îl fierbea pentru a se forma urda. În acest timp, restul
ciobanilor rămași trebuiau să spele vasele, să facă ordine prin stână și să
aducă lemne etc.
La prânz, după ce se mulgeau oile, se servea masa, formată de
obicei din mămăligă, direse și tochitură. După ce se pleca cu oile, cei
rămași la stână, dacă nu aveau de tuns oi sau de tratat de unele boli și alte
treburi gospodărești, putea să aibă program de voie.
Urma mulsoarea de seară și după ce se puneau toate la punct se
servea cina, iar dacă era senin, se dădea glas la bucium și la fluier.
Astăzi este mai bine la stână, toate stânele au aragaz, radio, iar
dacă au norocul să fie electrificate, au și frigider, televizor, chiar și
internet.
Anexa 3: Într-o duminică din plină vară, pe la sfârșitul secolului al
XIX-lea, prin rotație, se planifica la câte o stână de pe pajiștile vecine ale
Răuceștiului, Târgului sau Oglinzilor o frumoasă serbare cu datini
păstorești. Ciobanii aveau grijă să nu lipsească berbecuții la rotisor, vinul
cel mai bun de la Cotnari, invitații cu soțiile, fanfara din Răucești, fluierașii
și buciumașii.
Se pornea o petrecere cu veselie, cu cântec, joc cu strigături,
chiuituri de răsunau toate dealurile și văile din jur. Abia în zori, buciumașii
puneau capăt petrecerii, nu înainte de a se alege viitoarea stână pentru
menținerea obiceiului.
Albinăritul. Dealurile și
șesul
râului Moldova erau
năpădite încă din vechime cu
plante melifere. Boierii, fețele
bisericești și chiar țăranii simpli
dețineau în zona noastră câmpuri
întregi pline cu stupine. Mierea
pe care o scoteau de la stupi
ținea loc de zahăr, din ceara
fagurilor făceau lumânări, iar
hoștina o foloseau pentru
Apicultor Vasile Pintilie - Răucești (Munteni)
leacuri.
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Astfel, de-a lungul istoriei, ocupația apare într-un document din
anul 1589, când un monah din Praxia a donat o prisaca satului Borcești,
care aparținea de Mănăstirea Zosim (viitoare Mănăstire Secu). Probabil, din
acel timp a apărut și numele de familie Bâzu, din Oglinzi, de la bâzâitul
albinelor.
Până la apariția stupilor sistematici (începutul secolului al XX-lea),
albinele erau ținute în știubeie (buduroaie) alese dintre copacii scorburoși,
îndeosebi din tei, cireș, răchită etc.
În zilele noastre, în anii favorabili și condiții prielnice de floră, de la
un stup sistematic, bine populat, s-au putut recolta până la 40 kg miere, iar
în medie 15 kg și 500 g ceară. Crescătorii de albine obțin pe lângă
produsele tradiționale, miere, ceară și alte produse: lăptișor de matcă, polen
și propolis, produse cu o recunoscută valoare alimentară și terapeutică.
Dintre apicultorii cunoscuți putem aminti: Ilie Apostoae, Gheorghe
I. Bâzu, Vasile Pintilie, Ion Gheorghiță, Constantin V. Obreja,Vasile
Marius Obreja, Vasile Cosău etc.

Apicultorul Niculae Popa,
proprietarul unui
număr de peste 100 de stupi

Apicultorul Bâzu Gheorghe, care vorbea
cu entuziasm despre regine, albine și
trântori ca un specialist atotștiutor

Urmărorii apicultori au peste 100 de familii de albine: Laviniu Constantin Apostoae, Ghiocel Obreja, Nicolae Popa, Gică Cozma și Vasile
Pavel.
Anexă: La începutul secolului trecut, dintr-o întâmplare, s-a
inventat și mașina de extracție a mierii prin centrifugare, când italianul
Hrușka a trimis acasă pe fiul său cu un fagure pus pe o farfurie, într-un coș.
Acesta jucându-se pe drum și învârtind coșul, mierea a ieșit toată pe
farfurie.
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Cooperativa Agricolă de Producție Răucești (C.A.P.)
Problema transformării socialiste a agriculturii a fost hotărâtă la
Plenara PMR din 3-5 martie 1949, din care reieșea că unirea
gospodăriilor mici și mijlocii în gospodării agricole colective (G.A.C.)
Pe calea liberului consimțământ, va duce la creșterea producției
agricole și la ridicarea nivelului de trai al țărănimii. S-a început cu cea mai
atractivă formă de asociere a țăranilor, adică prin întovărășirile agricole cu
diferite denumiri: Drumul lui Lenin, Ogorul roșu, Secera și Ciocanul și
altele, care după câțiva ani s-au transformat în gospodării agricole colective
(G.A.C.) și în final în Cooperativa Agricolă de Producție (C.A.P.), cu
numele de Tudor Vladimirescu.
Țăranii au fost atrași să se înscrie în C.A.P. prin diferite metode: la
început, erau promisiuni că se va lucra pământul la un loc și mecanizat, ca
să iasă producții mari spre binele lor, toți copiii vor învăța la școli înalte,
până și la Moscova, că semnatarii vor primi funcții de șefi peste tot, chiar
dacă unii erau analfabeți. Când nu se reușea cu promisiunile, pentru mulți,
se trecea la metode aspre luate de la prietenii ruși: Davai ceas, davai moșie,
harașo tovărășie. Unii oponenți erau duși la primărie unde, uneori, cu
pistolul pe masă ca argument,activiștii începeau lămurirea zile și nopți,
încât mulți stăteau ascunși prin pădurile din jur, ca să nu fie prinși. Între
timp, copiii părinților care nu aveau cerere la C.A.P. erau trimiși acasă de la
școli și facultăți.
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La conducerea colectivului, la început, s-au pus unii președinți cu
origine sănătoasă, adică să provină din părinți săraci lipiți pământului, din
diverse motive. Gospodarii înstăriți, harnici erau numiți chiaburi și supuși
batjocorii. Pe parcurs, conducerea comunistă a pus oameni de onoare pentru
a nu se compromite noțiunea de colectiv și conducător. În aceste condiții,
timp de peste 25 de ani a fost ales președinte la C.A.P. Răucești, un bun
gospodar și priceput, Dumitru Ghe. Trofin. Apoi pentru perioade mai scurte
de timp au fost aleși președinți: ing. Maxim Mihai și tehnicianul Valerică
Moisii.
O politică de cadre competente s-a extins în toate sectoarele
încadrându-se specialiști ca: inginerii Eduard Loghin, C. Vasiliu, Vasile și
Cornelia Druțu, Mihai Maxim, Maria Posea, Roșu Antonica, economiștii
Țîlică Balan (contabil șef), Mitiță Stan (contabil), Valeria Cucoș, brigadieri
și tehnicieni ca Ion Ifrim, Ilie Stan, Mitică Cucoș. Toți au dat dovadă de
temeinice cunoștințe profesionale și de însușiri indispensabile muncii cu
oamenii, acoperite prin rezultatele obținute în producție în cei peste 30 de
ani.

Președinte C,A,P. Apostol Constantin Brigadier Trofin D. Inginer M. Posea Tehnician D. Gliga
Trofin Gh Dumitru
Șef fermă

De altfel, C.A.P. –ul ca unitate, specialiștii și chiar unii cooperatori
au devenit deținătorii mai multor insigne de fruntaș precum și distincții
(foto): Meritul Agricol, Ordinul Muncii, Medalia Muncii. Multe din ele
acopereau pereții tuturor holurilor de la sediul C.A.P.

Ingineri:
Tehnician
Cornelia si Vasile Druțu I. Ifrim

Secretar PCR
Contabil
D. Ticu
Dumitru Stan
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Contabi
Țilică Balan

Până pe la jumătatea anilor ‘80 se părea că toate sunt bune, deoarece
se construise mult, toate sectoarele funcționau și drept consecință veniturile
cooperatorilor crescuse, dar, cu timpul, în condițiile exodului masiv al
populației locale către orașe, ca urmare a procesului de industrializare, a
scăderii numărului de cooperatori, deoarece cei ieșiți la pensie nu erau
înlocuiți cu alții activi, au făcut ca
suprafața de întreținut și norma zilnică de
lucru să crească pentru fiecare cooperator.
Așa s-a ajuns că în ultimii ani, înainte de
revoluția din 1989, statul să se dea
dispoziție prin organele de partid și de stat
ca armata, elevii din școli, dar mai ales
Tehnicieni
echipele de muncitori din întreprinderi să
Dumitru și Valerica Cucoș
fie scoși ca voluntari la muncile agricole
din C.A.P.-uri, în special la cules
recoltele. La toate acestea s-a adăugat și
forțarea achiziționării de produse agricole
de la C.A.P. pentru achitarea plății
datoriilor externe ale țării. Cele arătate au
Tehnicieni
dus la scăderea reală a veniturilor pentru
Dorica și Valerica Moisii
cooperatori, și de aici la apariția
fenomenelor de descurajare față de muncă, a lenei înflorite, a furtului din
avutul C.A.P.-ului. Pentru furat foloseau cele mai năstrușnice tehnici, încât
stârneau invidia, dar și idei pentru marii hoți cu vechi state de pușcărie.
Revoluția, sau ce o fi fost ea, de la 1989 a însemnat o descătușare a
energiilor în toată țara, iar entuziasmul prăbușirii comunismului a cuprins și
agricultura noastră. Astfel, Adunarea Generală a Cooperatorilor a hotărât
desființarea C.A.P.-ului și s-a trecut urgent cu mânie anticomunistă, la
împărțirea bunurilor agonisite prin munca tuturor cooperatorilor de aproape
treizeci de ani. În aceste condiții, acareturile C.A.P.-ului au dispărut mai
mult sau mai puțin legal în foarte scurt timp.
Ogoarele unite, împărțite la mii de proprietari au devenit tot atâtea
fâșii de teren slab productiv și pe alocuri nelucrate. De aceea înființarea de
societăți agricole pe tot cuprinsul comunei din ultimul timp sunt binevenite,
cu condiția să nu fie vândut pământul la străini.
Cu toate greșelile și promisiunile neonorate au fost și unele aspecte
pozitive printre care și exploatarea în suprafețe întinse, care permiteau
respectarea tuturor verigilor tehnologice de către inginerii agronomi.
De asemenea, s-au făcut mari realizări, care în condițiile de azi ar fi
un vis: s-au construit un număr mare de saivane, ateliere, garaje, beciuri
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pentru mere, clădiri administrative și grădinițe. Apoi, se poate spune că s-a
schimbat și geografia locului. Astfel, s-au netezit povârnișurile de terase, sau desființat multe zone mlăștinoase cu șanțuri de scurgere, s-au ridicat
diguri de apărare contra inundațiilor și multe altele.
Important este că s-au dezvoltat diferite sectoare profitabile:
pomicol, zootehnic, piscicol, legumicol, mecanizare, prestări servicii etc.,
care asigurau locuri de muncă la foarte multe persoane. Pe scurt: multe erau
atunci rentabile și multe sunt azi regretabile.
Anexa 1: Cum a scăpat Ilie Nichifor din Răucești de colectiv?
Interviu luat fiului său Luță, de către profesorul Ioan Obreja, autorul cărții
Urme de pași, pag. 67-68:
- Ce știi despre necazurile părinților tăi la vremea colectivizării?
Tatăl tău e considerat în sat ca un disident al regimului, un opozant la
colectivizare.
Luță, bărbat matur acum, stă pe gânduri, încearcă să reconstituie
vremea copilăriei(…)
- Nu știu mare lucru. Eram prea mic. Într-o zi venind de la școală
cu trăistuța la șold, am găsit ograda plină de oameni. Câțiva erau în casă
cu părinții. Veniseră mulți, au intrat pe la toate porțile noastre, să nu poată
fugi tata. M-am furișat printre picioarele oamenilor, am intrat în camera
unde tata, roșu la față, era înconjurat de câțiva bărbați. Vorbeau toți
odată, mama bocea cu basmaua la gură (…)
Ce ziceau, nu știu…
Mai știu că într-o seară au venit cu o mașină, l-au luat pe tata.
Eram tare speriați. Tot îi zise mama să-și țină gura că poate să-l ducă la
pușcărie. A venit dimineața, palid și tăcut. Părea calm, resemnat și mama
își închipuia că a semnat cererea de intrare în colectiv. La urma urmei era
o soluție să scape de atâta zbucium.
N-a fost așa. L-au purtat, nu se știe pe unde, toată noaptea,
amenințându-l că-l duc la București, la pârnaie. Se mai opreau, îi mai
puneau cererea în față să semneze, și tot așa până să se facă ziuă.
Amenințări cu moartea, înjurături (…) .
După atâtea nopți nedormite cu frică și nervi i s-a distrus inima. A
plătit cu viața dreptul de stăpân pe pământul moștenit de la părinți.
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Anexa 2: Un interviu cu un vechi cooperator:
Deși Vasile Apostol a trecut cam de multișor de
vârsta de 80 de ani,se prezintă destul de chipeș,
încrezător în viață și face treabă toată ziua.
- Îți pare rău după tinerețe?!
- Așa cum îi pare rău oricărui muritor, dar dacă te poți
mișca, uiți că ești bătrân. M-ai întrebat de colectiv?
Apăi, află că oamenii,de la vârstnici la copii mai
mărișori, lucrau zilnic ca la armată sub supravegherea
inginerilor și câștigau binișor. Ce forfotă de muncă era
peste tot! Glume, voioșie, dar și probleme, care nu contau, le rezolvam!
- Asta înseamnă că era mai bine atunci?!
- În privința producției și a locurilor de muncă – sigur că da! Cum ieșeau
copiii din școală, și dacă unii nu reușeau mai departe, aveau colea
aproape, lângă casa părintească, un loc de muncă asigurat: la zootehnie,
pomicultură, construcții, la prășit, la cosit precum și în mica industrie care
începuse a se dezvolta.
- Am auzit că ai fost un paznic de C.A.P. foarte sever?
- Da, așa este. Nici nu puteai să fii altfel cu hoții de pe tarlale și din
hambare. Și unde mai pui că la ”spartul” C.A.P. –ului tot ei strigau mai
tare: ”Jos C.A.P.-ul, vrem pămânțelul!”
- A fost bine că s-a desființat C.A.P.-ul?
- Cea mai mare prostie, fiindcă toate erau bune. Rău era modul în care era
plătită munca cooperatorilor din cauza ordinelor venite de sus,
achiziționarea fără știrea noastră a tot ce se producea și a hoțiilor, cum am
spus.
- Ce s-a întâmplat cu agricultura după 1989? Ce părere ai?
- Nu spun nimic, că ar însemna să fac politică, adică să vorbesc mult și
degeaba.
Totuși, spun doar atât: este grav că aproape după 30 de ani unii îl regretă
pe Ceaușescu.
Anexa 3:
Era în ianuarie 1962, imediat după vacanță, când la Școala nr.1
Răucești, secretarul de partid comunal, Dumitru Ticu,a făcut o echipă
formată din trei cadre didactice (Enea Ion, Stamate Nicolae și Agafiței
Vasile) să colectivizeze satul Ungheni. Cu metodele lor de lămurire timp de
șase săptămâni abia s-au făcut șapte cereri de înscriere la colectiv. Așa ar fi
fost mult timp dacă nu ar fi venit tovarășul prim Butoi de la raion cu un
echipaj străin de ”intervenționiști”, bine aghesmuiți cu țuică bătrână ca să
încheie rapid acțiunea. Și, într-adevăr, cu ajutorul unor sârme bine ascuțite
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și direct plasate între coastele victimelor, cererile veneau spre ei una după
alta și după câteva zile s-a sărbătorit cu mare fast încheierea colectivizării și
în satul Ungheni.
Mecanizarea agriculturii
Primele forme de mecanizare a agriculturii
au luat ființă după anul 1949 prin așa numitele
Stațiuni de Mașini și Tractoare (S.M.T.) ale statului
repartizate întâi în cadrul Gospodăriilor Agricole
Colective (G.A.C.) și apoi în cooperativele agricole
de producție (C.A.P.) din fiecare sat și în final pe
comună.
În 1968 a luat ființă Secția de Mecanizare a
Humă Vasile
Agriculturii condusă de tehnicianul agricol Humă
șef mecanizare
Vasile (foto). Pe parcurs parcul de tractoare, mașini
și utilaje agricole a crescut continuu până în anul 1989, în vederea deservirii
C.A.P.-ului și sătenilor. După anul 1990, unitatea s-a transformat în
Societatea AGROMEC Răucești, care s-a privatizat după metoda MEBO
(pe acțiuni).

Un grup de tractoriști 1970

Astăzi, lucrările agricole mecanizate se fac de societățile agricole
sau de diferiți particulari, proprietari de tractoare și utilaje. Dintre
mecanizatorii care au făcut și fac cinste comunei enumerăm: I. Măriuța, V.
Pintilie, C. Diaconu, I. Obreja, V.Ilieș, M. Gorea, C.Toma, M. Vlad, Mitică
Vlad, I. I. Obreja, Cătălin Predoaia, Ilie Dăscălescu, Pavel Ioan, Pavel
Bobric, I. Răcheriu, Florin Dumitriu, Iulian Bărăscu, I. Jăhăleanu, Mihai
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Constantin, Dumitru Predoaia, Marinică Sandu, Dănuț Nechita, Ioan
Mândruță, Mircea Celus și mulți alții.
De la meserii tradiționale la ocupații moderne
a. Ocupații tradiționale
Din nevoia de a produce lucruri utile pentru gospodărie, locuitorii,
încă din vechime, au găsit timp și pentru prelucrarea lemnului, lutului,
fierului, a pieilor de animale, fructelor, cerealelor etc. Datorită acestor
activități s-au născut în satele noastre o serie de meserii răsplătite cu
bucuria lucrului bine făcut. De aici și unele nume de familii: Dulgheru,
Rotaru, Croitoru, Butnaru, Ciubotaru, Cojocaru, Răcheriu și altele.
În vremurile trecute, aproape toate uneltele care existau în familie
erau create de meșteri locali specializați pe diferite domenii: unii pentru
făcut case, pentru ocupații textile(stative, spete, melițe), mulți scobeau
lemnul realizând linguri, coveți, căușe, pive, iar dogarii erau pricepuți să
facă ciubere, puține, poloboace, cofe etc.
Fierarii se ocupau cu potcovitul animalelor de tracțiune, trasul
șinelor pe roți, legarea carelor și căruțelor, confecționarea sculelor și
uneltelor folosite în gospodării și alte obiecte trebuincioase. Toate acestea
sunt motive de apreciere a vechii îndeletniciri.
Fierari: Novacovski, Dragoș, Ilie Obreja, P. Borcilă, I. Tomegea,
Gheorghe și Georgel Macovei, Gheorghe Dan.

Macovei Gheorghe

Georgel Macovei

Dan Gheorghe Tomegea Ion

Arheologii au descoperit vase și fragmente de ceramică din timpuri
foarte îndepărtate care sunt mult apreciate prin modul cum au fost
înfrumusețate descrise la capitolul Istoria comunei.
Tradițional, meseria era brățară de aur și toți meseriașii își duceau
zilele prin câștig onorabil. Dar cu timpul, unele meserii devin tot mai rare,
în special cele de croitorie și cizmărie, deoarece majoritatea sătenilor își
cumpără toate de-a gata din marile magazine sau de la chioșcurile secondhand.
Aducem spre cunoștință nume de foști și actuali meseriași îndrăgiți
și respectați de locuitorii satelor noastre.
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- Croitori: M. Apopi, Maria Tomegea, Maria Ungureanu, Cornelica
din Oglinzi, Viorica Trofin si Sofica Apostoae.
- Cizmari: I. Graur, D. Sava, A. Gavrilescu, I. Maftei.
- Cojocari: C. Văcărașu, Elena Andrișoaie, Toader Vârvăreanu ,
Apostol M.
- Confecționeri măști: Adrian Iftime Iacob.
- Sculptori: Lazăr Răchieru, M. Tulumbă, ș.a., care cu meșteșugul
lor au împodobit bisericile cu catapetesme, străni, troițe, porți și multe
altele.
- Dogari cunoscuți: Ghiță Iftode și frații Gheorghe și Costică Tiron.
b. Meserii practicate ocazional.
În trecut, pe lângă ocupațiile tradiționale arătate, unii locuitori au
îmbrățișat și unele meserii practicate ocazional.
- Pescuitul la undiță cu: frații Gabi și Mihăiță Zamfor, Dan Gliga,
precum și cumetrii Mihai Croitoru și Dan Iftime. La Răucești: Titi Cosău,
Gelu Cucoș, Dan Cucoș, Dinu Ghiba, Obreja Dinu. La Oglinzi este Vasile
Filimon, iar la Ungheni, Ion Metelescu.
- Vânatul cu următorii pușcași: Costel Fărmuş, Gheorghe Cucoş,
Dan Cosău, Anducu Cucoş, Emil Luca, Niculae Bâzu.
Culesul bureților (ciupercilor) practicat mai ales de cărpineșenii
Oglinzilor de prin
pădurile noastre, care vuiesc de glasurile vesele ale grabnicilor culegători.
a. Agenți economici la nivelul anului 2019
Nu există sat în țara asta – iar ale noastre nu pot fi o excepție – în
care să nu fi apărut oameni de afaceri, gospodari capabili să facă un surplus
de bani ce pot fi gestionați în alte scopuri decât grija excesivă de lucruri de
care se pot lipsi.
1. Activități din domeniul comerțului: Cristi Borcilă, Florin
Borcilă, Petrică Tanasă, Sorin Sava, Valerică Cosău, Dorică Cosău, Nelu
Savu, Marinica Cosău, Doru Vornicu, Savin Arămăscu, Nicu Trofin, Ioan
Sava, Marinică Sandu, Balan Laurențiu, Răcheru Constantin, Lupu Lica,
Melinte Veronica, Munteanu Florin, Pavel Elena, Ungureanu Mihai și alții.
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Apostol Lenuța

Varvara Mihaela

Cristi și Elena Borcilă
S.C. CRISTICOM ALEX S.R.L. – Răucești
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Cozma Geanina

Marcela Stan

Varvara Mihaela, Ignat Brândușa

(gestionare)

Maricica și Nelucu Savu
Bar și magazin mixt - Săvești

Arămescu Savin
Magazin mixt - Sârbi

Frații Cosău Valerică și Dorică,
Răucești
desfacere materiale de construcții

Doru Vornicu
Societatea agricolă cerealieră
- moară, magazin mixt
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Gherghe Sava – Oglinzi
Desfacere materiale de construcție
S.C. SOR & LOR Construct SRL
- 3 angajați

Frații Sandu:
Viorel, Gheorghiță și Cristi, Ungheni
(Cristi Sandu - cultura plantelor cerealiere)

Gheorghiță Sandu
- Restaurant Select, magazin mixt -

Viorel Sandu – Sârbi
Desfacere materiale de construcții – Pașcani
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Ungureanu Mihai – Club ONE - Oglinzi

2. Activități din domeniul agriculturii: Celus Dumitru, Celus
Mihail, Cozma Vasile, Răchieru Marius, Trofin Nicolae, Humă Vasile,
Movila Vasile, Nechita Dănuț, Obreja Ionela, Cristi Sandu, Gorea Mihai.

Humă Vasile- Răucești
S.C. AGROMEC S.A.
Răucești
- cultura cerealelor
- zootehnie

Cozma Vasile Răucești
S.C. COZMATEX
- soc. agr. cerealieră
- secție de mecanizare a
agriculturii
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Humă Marius
- Răucești
- zootehnie
- cultura cerealelor

Mihai Gorea
- Cultura cerealelor
- moara

Florin Dumitriu
- mecanizator

Dănuț Nechita
- cultura cerealelor
- moară

Doru Vornicu
- magazin mixt
- moară

Jăhăleanu Ion
- cultura cerealelor

Sere de legume: Ionela și Viorel Obreja, Elena și Iulian Apostol,
Liliana și Gheorghe Apostol, Cosău Ion.

În seră la Cosău Ion - Munteni
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Cultura plantelor medicinale: Mihaela Ioniță

Creșterea animalelor: SC AGROINSTAL EUROFERM SRL –
Manoliu Vasile, Trofin Nicu, SC CUB CENTEA SRL – Centea, Marius
Răcheru, Marius Humă

Marius Răchieru - Oglinzi
S.C. CUB CENTEA S.R.L.
- zootehnie

Trofin Nicu ,Manoliu Vasile
- Răucești
S.C. AGROINSTAL EUROFERM S.R.L.
- zootehnie
- soc. agr cerealieră

3. Prestări servicii
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a. confecții și tricotaje: Humă Ioan, Minodora Cosău, Ungureanu
Daniela, Dorica și Mihai Mihăileasa, Stelică și Marinica Luca, Lorică și
Lili Luca, Mariana Manolache și alții.

Frații Stelică și Lorică Luca
SC Amadeus SRL
SC Lorex SRL

Dumitroaia Vasile
S.C. Trico Confectii S.R.L. Oglinzi

Mihăileasa Mihai și Dorica
S.C. SOFIAMAN S.R.L.

Humă Ioan
S.C. TEXTIMPROD S.R.L
Răucești.

S.C. Cosău Mivarex S.R.L.
Minodora Cosău

Gomană Ion
S.C. ProdCom Elegant S.R.L. Oglinzi
- producție tricotaje

b. cadastru și topografie:
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Ing. Chidinciuc Adrian și ing. Chidinciuc Mădălina
Răucești

c. prelucrare cauciuc: Trofin Genuțu – Răucești de jos (Filipeni)

d. tâmplărie: Pântea Vasile, Mihai Iftime

e. prelucrarea lemnului:
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Ilieș Grigore
gater

Firmă de transport bușteni – Gat
- 4 autocamioane, 6 angajați
Viorel Tanase - Oglinzi

f. dezmembrări auto:

Bobric Constantin
S.C. Auto Cos Mir S.R.L.
- oferă piese auto noi și din dezmembrări
- 5 angajați
g. spălătorie auto - Oglinzi: Bâzu Teodora
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- vopsitorie auto – Oglinzi: Sorin Balaban

h. Service auto
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Petrică Tanasă

Marius Tanasă

Mihai Tanasă

Magazin mixt - Restaurant și Club Alex

i. firme transport: Jorj și Valerică Tanasă, Virgil și Dorin Trofin,
Ilie Stan, Cătălin Trofin, Obreja Dorin,

Valerică și Jorj Tănase - Sîrbi
Firmă de transport persoane
SEBASTIAN TOUR

Virgil și Dumitru Trofin - Răucești
Firmă de transport persoane
GILTRANS

Țilică Balan
Firmă transport bușteni

Comerțul cooperatist
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Pe lângă celelalte ocupații, locuitorii satelor noastre au făcut și
comerț, atât ca vânzători cât și ca intermediari, în desfacere. La începuturi,
cea mai importantă formă de comerț, prin secolul al XVII-lea era trocul,
adică schimbul în natură, apoi prin monede, mai ales străine: francii
francezi, paralele turcești, încât unele au intrat chiar în limbajul nostru
curent.
Legat de comerțul anilor ,40 bătrânii noștri de azi își mai amintesc
de prăvăliile din satele noastre precum și unele prețuri: zahăr cubic 30 lei
/kg, drob de sare 3 lei/kg, gaz de lampă 1 leu /l, ouăle 50 de bani bucata,
etc. Cu patru ouă se cumpăra un pachet de tutun sau un țoi de țuică bătrână,
de unde pentru unii se iscau scandaluri cu soția, care nu mai găsea ouă în
cuibar de pus la cloșcă.
După naționalizarea din 1948, comerțul particular s-a desființat,
fiind controlat apoi de statul comunist prin organizații cooperatiste. La
început magazinele erau pe la diferite locuințe particulare, după care s-au
construit magazine mixte în fiecare sat. Pe lângă aceste magazine erau și
unități de prestări de servicii: ateliere de croitorie, cizmărie, reparații radio–
televizoare, frizerie etc. Dintre aceștia amintim:
În comuna Răucești au funcționat unele magazine de tip C.L.F.
(Centru de legume și fructe). În anul 1965 erau trei astfel de magazine la
Răucești: la Lică Vrînceanu, la Ticu Balan și Onofrei Haralambie, și câteva
la Oglinzi, dintre care unul era special pentru aprovizionarea muncitorilor
forestieri la Ilie Tărîță
Printre activitățile cooperației era și achiziționarea de păsări, ouă,
porci, miei, sticle, borcane, piei de animale, unde șefi erau: Grigoroșoaia
Neculai, Maxim Oboroceanu și alții.
Depozite mari de cartofi și
mere erau sub gestiunea cunoscutului și regretatului întreprinzător, Vasile
Cosău.
Conducătorii Cooperativei de consum au fost: Petrică Tanasă, Ion
Trofin și Milica Răcheriu. Dintre contabili amintim pe Ilie Ungureanu,
Maria Trofin, Elena Vrînceanu, Ada Roșca.
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Pertică Tanasă

Ilie Ungureanu

Vasile Cosău
- achizitor -

Milica Răcheriu

Ion Trofin

Maria Trofin

Borcilă Aurica
- gestionar -

Nuța Vrânceanu

Ungureanu Maria
- croitor -

Borcilă Ion
- gestionar -

Apostol Gioni
- reparator TV -

Banca populară”Sf. Nicolae” Răucești
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La 28 martie 1904 se dă Legea de înființare a băncilor populare cu
scopul de a ajuta țăranii săraci să obțină credite, să ”iasă deasupra
nevoilor” fără cămătari. Din inițiativa învățătorului Vasile Stoian aluat
ființă în același an, în comuna noastră, o bancă populară cu capital colectat
de la săteni. Cu banii împrumutați, micii proprietari și-au asigurat mijloace
materiale pentru exploatarea rentabilă a pământului, pentru animale, pentru
mașini de cusut etc. Cei care și-au pus în funcție inteligența, spiritul
practic, hărnicia și cunoștințele de specialitate au ajuns gospodari fruntași,
numiți mai târziu de comuniști, chiaburi.
Din cauza crizei economice din anii 1931-1935, banca își micșorase
mult operațiunile, până când, cu timpul, s-a desființat.
Transportul local
Înainte de război, drumurile înguste de 4-5 metri șerpuiau printre
casele aruncate ici-colo, evitând porțiunile de teren mlăștinos.
În secolul al XIX-lea era un drum “Șleahul Botoșanilor”, care venea
din Târgu Neamț, Răucești, Săvești, Șoimărești, peste podul de pe
Moldova, traversa șoseaua națională, de unde mergea înainte spre Botoșani
sau spre Mănăstirea Probota. Amenajarea căilor de circulație rutieră a
devenit realitate abia după anul 1945, când s-au înființat posturi de
cantonieri. Aceștia răspundeau de lucrările de amenajare și întreținere ale
drumurilor din comună cu ajutorul bărbaților apți de muncă, în regim de
prestație obligatorie, cu brațele sau atelaje. După anul 1960, s-a început cu
pietruirea ulițelor principale din fiecare sat, iar după anul 1980 s-a trecut la
lucrările de asfaltare, ajungându-se în acest an la rețeaua de drumuri
modernizate care va depăși lungimea de peste 50 de km.
Rețeaua actuală de drumuri în comuna Răucești:
- DN 15 C - de la Târgu Neamț spre intersecția Vadu Moldovei(E85);
- DJ157 G – de la Timișești - Ungheni (pct. Andone) – Praxia;
- DJ 155G – de la Târgu Neamț - Băile Oglinzi – Satul Oglinzi Răucești, la care se adaugă un adevărat păienjeniș de drumuri
comunale asfaltate, pietruite sau de țarnă.
Unicul mijloc de transport pentru produse agricole, persoane etc.
care vine din vechime a fost carul cu osia de lemn. Primele căruțe cu osii de
fier au apărut în satul Oglinzi, în anul 1909, în proprietatea cetățenilor
Gheorghe Apostoae și Ilie Craiu.
Pentru drumuri lungi erau harabale trase în special de cai, care
ajungeau până la Brăila cu cereale și se întorceau cu pește sărat pentru
prăvălii sau se abăteau prin Vrancea și aduceau vin pentru crâșme. Iarna se
foloseau săniile, sanciul și săniile-trăsură.
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De transport auto în comun putem vorbi după anul 1963, când s-a
pus în funcțiune un autobuz pe ruta Târgu Neamț-Răucești, apoi s-a
prelungit până la Ungheni prin Săvești. Astăzi, există mai multe autobuze
pe traseele satelor noastre, dar și peste 1000 de autoturisme proprietate
personală.
Pădurea. Economia forestieră

Fondul forestier al comunei
Răucești are o suprafață de 924 ha, ceea ce
reprezintă circa 12% din suprafața
comunei și este amplasat pe versantul
nordic al Culmii Pleșu, pe dealul Cioroiu,
și în punctul Făgețel.
Pădurea a avut încă din vremurile
vechi
un rol covârșitor în activitatea și
Pădurea Făgețel - primăvara
felul de viață al locuitorilor fiind
cunoscută în toate tainele ei. În primul rând, pădurea în zona dealurilor
noastre, a constituit cel mai sigur loc de refugiu din calea invaziilor
hoardelor străine. De aceea, în zilele noastre populația este mai numeroasă
în zonele de lângă dealurile împădurite: Oglinzi și Răucești, decât cele de
șes: Săvești, Ungheni, Sârbi.
Dar, pădurea a fost din vremuri imemoriale și un loc bun de vânat.
Din codrii noștri se vânau sălbăticiuni pentru carne (căprioare, mistreți, ș.a.)
sau pentru blană (în special vulpi). Nu trebuie trecut cu vederea, alimentația
luată din pădure în timp de restriște și nu numai. Se recurgea astfel la
culesul diferitelor plante, poame, ciuperci, ș.a.m.d. La ”alimentația de
foamete” se mânca și pădurețe. De aici zicala: ”m-am săturat ca de mere
pădurețe”. Legat de pădure nu trebuie neglijat faptul că aici roiau albinele
de la care se luau fagurii cu miere.
Bărbaților, în special din Oglinzi, li s-a dus faima de buni lucrători
în pădure (fasonatori, țapinari și corhănitori). Maistrul forestier I. Todirică
din Oglinzi spune că în parchetul aflat departe de sat, de care răspundea,
erau 300 de lucrător din satul său, din cei 600 în total, iar la Fabrica de
cherestea de la Mănăstirea Neamț din cei 400 de lucrători, 200 erau tot din
Oglinzi.
La cele expuse mai adăugăm: ”Ferice de locuitorii care își duc
traiul lângă mirifica pădure, unde te poți retrage oricând să asculți
cântecul păsărelelor, sau murmurul izvorului de dor, de meditație și de
descărcare a ofurilor.”
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“Ce te uiți, mărite codru,
Spre înaltul cerului,
Nu-ți mai scrie nimeni versuri,
De când Eminescu nu-i?”
Cele arătate sunt o parte din motivele care trebuie să stimuleze
permanent grija și respectul față de pădure, de natură, în general.
Câțiva pădurari, brigadieri și maiștri de parchet din comuna
Răucești: Apostoae V., Bâzu Gheorghe cu fiii Mihai, Neculai și Vasile,
Iacob Gheorghe, Iacob Mihai, Todirică Ion.
Turismul Local
De va veni vremea să poposeşti prin zona Neamţului, călătorule, nu
ezita să îţi îmbogăţeşti sufletul cu frumuseţea locurilor. La fiecare pas vei
călca pe o filă de istorie, la fiecare şcoală îţi va zâmbi un copil gata mereu
să îţi fie ghid.
După ce ai ascultat prognoza favorabilă a vremii dată de
meteorologi, singur sau cu alți coechipieri poți face o excursie agreabilă în
împrejurimi, deoarece din grija Domnului, Omul, Natura, și Istoria au
ctitorit aici o zonă turistică intens vizitată. Întâi te oprești la Târgu Neamț,
unde poți vedea sau revedea Cetatea Neamț.
Cetatea Neamţ
Cetatea Neamţ (cunoscută impropriu sub titulatura Cetatea
Neamţului), este o cetate medievală din Moldova, aflată lângă oraşul Târgu
Neamţ, pe Culmea Pleşului. Ridicată
în timpul lui Petru I al Moldovei
(1374-1391), cetatea cunoaşte cea mai
înfloritoare perioadă în timpul lui
Ştefan cel Mare(1457-1504), care o
include în sistemul defensiv de cetăţi
ce aveau ca rol apărarea Moldovei.
Unul din cele mai cunoscute momente
de glorie ale Cetăţii Neamţ este în anul
1691 când a rezistat în faţa atacurilor
armatei poloneze conduse de Ioan Sobieski. Bătălia dintre români şi
polonezi a fost descrisă în nuvela „Sobieski şi românii” scrisă de Costache
Negruzzi. A fost ulterior abandonată, din cauza presiunilor otomanilor.
Astăzi, Cetatea Neamţ străjuieşte iar mândră deasupra oraşului, în
veşminte noi, după reabilitarea recentă. Nu vei regreta dacă urci panta lină,
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care te duce sus la Cetate, interiorul ei este amenajat în aşa fel încât să pleci
acasă cu melancolia uitatului ev mediu.
Casa memorială ,,Ion Creangă”
Aflată în Humuleşti, localitate
cunoscută din Amintiri din copilărie
a lui Ion Creangă, astăzi cartier al
oraşului Târgu Neamţ, pe strada Ion
Creangă nr. 8, dincolo de
Ozana, Casa memorială Ion Creangă
păstrează vie amintirea scriitorului.
Construită, în 1830, de bunicul
dinspre tată al marelui povestitor,
Petrea Ciubotariul, a fost primită de
fiul său Ştefan în 1835, când s-a căsătorit cu Smaranda Creangă, din Pipirig
Construcţia a fost restaurată în 1937 prin grija istoricului Nicolae
Iorga. In 1944 Sofia Grigoriu, născută Creangă, donează casa Asociaţiei
Învăţătorilor din România. Casa copilăriei lui Creangă a rămas moştenire
din generaţie în generaţie şi a fost locuită până în anul 1959 când a fost
declarată, printr-un decret, patrimoniu naţional şi a fost declarată muzeu.
Abia mai târziu, în 1965, Zahei Grigoriu, unul dintre urmaşii povestitorului,
a cedat-o cu scopul amenajării muzeului. Construită în stil popular din
bârne de lemn lutuite, intrare joasă adăpostită de o prispă îngustă şi acoperiş
de şindrilă, casa are în interior două încăperi tindă, în care se găsea gura
cuptorului şi odaia mare, încăpere joasă cu trei ferestruici pe latura de
răsărit.
Casa memorială ,,Veronica Micle”
Traversând Uliţa Mare a
urbei Târgu Neamţ, peste drum de
Şcoala Domnească, se afla, în
secolul al XIX-lea, Casa Veronicăi
Micle, construită în anul 1834 de
către Mănăstirea Neamţului, cu
scopul de a fi folosită ca metoc
pentru călugări şi şcoală. Ridicată
din lemn şi cărămidă, cu patru
încăperi şi cerdac, casa a fost
vândută, la 10 august 1850, Anei Câmpeanu, româncă din Năsăud, mama
Veronicăi Micle, cu 100 de galbeni. Conform actului de vânzare –
cumpărare, casa se afla ,,în Târgu Neamţ pe Uliţa Mare, capătul târgului
despre Cetatea Neamţului, în faţa Şcolii Grigore Ghica Vodă şi a Spitalului
din Târgu Neamţ, megieşită la răsărit cu Gh. Matiescu, la apus cu locul
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viran al Mănăstirii Neamţ, la Miazănoapte de Uliţa Mare şi la Miazăzi cu
apa şi prundul Ozanei”.
În anul 1853, Ana Câmpeanu s-a mutat la Iaşi, dar casa a rămas în
proprietatea familiei, fiind donată, ca zestre de nuntă, Veronicăi, cu ocazia
căsătoriei sale, în anul 1864, cu profesorul Ştefan Micle. ,,În ultima
perioadă a vieţii, Veronica Micle s-a mutat la Mănăstirea Văratec, fapt ce
a determinat-o să doneze casa, în anul 1886, maicilor de la Văratec”.
După moartea Veronicăi, 4 august 1889, casa, rămasă în grija
Mănăstirii Văratec, a fost folosită ca metoc al mănăstirii, fie pentru maicile
bolnave, fie pentru găzduirea maicilor care veneau cu treburi la oraş.
În anul 1934, a fost declarată monument istoric şi a intrat în patrimoniul
cultural al oraşului, fiind vizitată de numeroşi turişti.
Spitalul din Târgu Neamţ

Spitalul a fost construit între anii 1848-1850, în capătul vestic al
Uliţei Mari, ,,în capul de sus al târgului”, spre Ţuţuieni, acolo unde
Mănăstirea Neamţului avea un metoc (o casă, două chilii cu cămări, grajd,
beci, livadă, fântână). ,,Mitropolitul dă binecuvântarea sa pentru începerea
zidirii spitalului, la 20 mai 1847”. Spitalul era format din două clădiri, una
cu etaj, unde se aflau saloanele pentru bolnavi şi sala de operaţii. În partea
sa centrală, la etaj, a fost amenajat paraclisul Sf. Dumitru, care a înlocuit
Biserica Sf. Dumitru, demolată pentru construirea spitalului şi a Şcolii
Domneşti. În a doua clădire, cu un singur etaj, se afla administraţia,
bucătăria şi camera pentru necropsii. Inaugurat împreună cu spiţeria (
farmacia ), paraclisul Sf. Dumitru şi Şcoala Domnească, la 16 octombrie
1852, în prezenţa domnitorului Grigore Alexandru Ghica, spitalul era
necesar ,,nu numai pentru trebuinţa Târgului Neamţ, ci mai ales pentru
nevoia satelor megieşite şi mai îndeosebi a locuitorilor de pe la munte”.
Administrativ, spitalul era condus de un ,,inspector” adus din Mănăstirea
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Neamţ-Secu. Infirmierii (gardieni) erau tot monahi aduşi de la aceeaşi
mănăstire.
În anul 1866, Spitalul din Târgu Neamţ a trecut sub administraţia
Episcopiei Sf. Spiridon din Iaşi.
Şcoala Domnească
Şcoala Domnească a fost construită
între anii 1850-1852, pe locul Bisericii Sf.
Dumitru, şi a pus bazele învăţământului
public în Tg. Neamţ. Situată lângă spital a
fost construită şi întreţinută, la început, din
fondurile Mănăstirii Neamţ şi aici au
studiat marele povestitor Ion Creangă,
filosoful Vasile Conta, ,,domnul Busuioc”,
învăţătorul lui Mihail Sadoveanu, şi alţii.
Astăzi, clădirea pe frontispiciul căreia se mai poate citi ,,Skola Publica”,
găzduieşte Muzeul de Istorie şi Etnografie. Şcoala şi-a început cursurile la 1
iunie 1853, "în limba patriei", sub denumirea Şcoala nr. 1 de băieţi. Printre
elevii săi s-au numărat marele povestitor Ion Creangă, filozoful Vasile
Conta, Al. Lambrior şi Nicolae Munteanu, devenit ulterior - sub numele de
Nicodim Munteanu - patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar dascălii
Isaia Teodorescu (Popa Duhu), Grigore Conta şi Gheorghe Cosmovici s-au
afirmat ca adevăraţi precursori ai pedagogiei moderne româneşti.
Monumentul mausoleu al vânătorilor de munte
Este situat în partea de nord-est a oraşului, pe o
largă terasă, creată artificial în 1936 pe Culmea
Pleşului, la o altitudine de 491 m, cam cu 100 m
deasupra oraşului, pentru a putea fi observat cu
uşurinţă de la distanţe mari. A fost ridicat la Târgu
Neamţ, deoarece aici, în iarna anului 1916 şi primăvara
anului 1917, pe povârnişurile Culmii Pleşului, s-au
instruit primii luptători vânători de munte, mulţi dintre
ostaşii acestui batalion fiind din zonă. Monumentul are
un soclu bine proporţionat, cu înălţimea de 16 m,
sugerând prin forma sa terminală un foişor de observator. Pe laturile
monumentului sunt trei plăci de marmură: una aminteşte data de 27 iulie
1917, când vânătorii de munte pleacă pe linia frontului; o placă mare
cuprinde numele celor 172 “vânători de munte căzuţi pe câmpul de
onoare”, şi a treia cuprinde textul dedicat dezvelirii monumentului.
Pe soclu mai sunt două basoreliefuri, realizate în bronz de către
arhitectul Theodor Burcă. Unul prezintă o femeie înaripată, îmbrăcată în
haine de roman, cu o spadă la şold, în mişcare, ce face un salt de pe un vârf
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de munte. Ea simbolizează România. In mâna stângă ţine stema României
sprijinită pe umăr, iar în mâna dreaptă, întinsă, are o coroniţă de lauri. Al
doilea basorelief prezintă militari români avântându-se în luptă, cu casca pe
cap şi cu baioneta la armă. Pe o treaptă superioară a soclului se află un
vultur mare, din bronz, ce-şi ia zborul către vest, la fel ca ostaşii primului
batalion de vânători de munte porniţi spre frontul de luptă. In partea de
nord, apare la suprafaţă cripta mausoleului, sub forma unui mormânt, cu
lespedea neagră, cu o cruce alba pe ea.
Monumentul-mausoleu al vânătorilor de munte a fost inaugurat la
29 iunie 1939, în cadrul unei solemnităţi la care a participat regele Carol al
II-lea, întemeietorul primului batalion de vânători de munte, primul
ministru Armand Călinescu, generali, ofiţeri, superiori ai corpului de
armată al vânătorilor de munte, oficialităţi ale judeţului şi mulţi locuitori
din oraş şi din împrejurimi.
(după prof. Elena Preda și prof.
Luminița Bordianu)
După ce ai simţit umbra şi duhul marelui voievod Ştefan cel Mare şi
Sfânt, precum și alte amintiri târg-nemțene, te abaţi spre pădurea Braniştei
şi după câţiva paşi, dai de Mănăstirea Neamţ, care este cel mai mare şi mai
vechi aşezământ monahal din Moldova. Aici poţi admira expoziţia
permanentă de vase liturgice, broderi, icoane, agheazmatarul și altele.
De aici, dacă te îndrepți către sud şi treci de Mănăstirea Secu cu
puternicele sale ziduri, te opreşti la binecunoscuta Mănăstire Sihăstria unde,
printre altele, poţi aprecia splendida pictură a icoanei „Tânguirea Maicii
Domnului” executată de pictorul Irineu Protcencu. Decorului natural feeric
i se adaugă măreţia bisericii - Catedrală, aşezată pe un imens platou. Aici,
Dumnezeu şi omul şi-au dat mâna în înfrumuseţarea acestui pământ.
Mai sus, într-un loc greu accesibil, dar foarte frumos se află
Schitul Sihla cu biserica construită dintr-un brad şi peştera Sfintei Cuvioase
Teodora. De aici, te reîntorci la intersecţia de la Humuleşti şi iei drumul
spre Mânăstirea Văratec.
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Mănăstirea Neamț

Mănăstirea Secu

Mănăstirea Sihăstria

Mănăstirea Agapia

Mănăstirea Varatic

După ce treci „Codrii de Aramă” şi „Pădurea de Argint” (locuri
eminesciene), dai de sfântul lăcaş care posedă o remarcabilă catapeteasmă
sculptată în lemn de tisă, o bogată colecţie muzeală, mormântul poetei
Veronica Micle şi altele.
La câţiva kilometri sud de Mânăstirea Văratec se află Mânăstirea
Agapia, unde, cu siguranţă, te opreşti să admiri cunoscutele picturi ale lui
Nicolae Grigorescu. Muzeul mânăstirii posedă şi diferite obiecte liturgice,
covoare, broderii, etc.
Mănăstirea e o oază de linişte unde te poţi reculege în tihnă, unde
poţi să stai „de vorbă” cu trecutul acestor locuri încărcate de istorie, de
credinţă şi artă. Nicolae Grigorescu şi măicuţele măiestre în lucru de mână
ne-au lăsat moştenire comori nepreţuite care înfruntă veacurile.
Credincioşii de stil vechi pot vizita şi ei lăcaşurile de cult de la
Slătioara, Dobru, Brădiţel.
La întoarcere în aceeaşi zi sau în alta poţi să vizitezi muzeele din
comună, biserica - monument istoric, din satul Răuceşti de Jos, ctitorită de
Mihail Kogălniceanu.
Excursia se poate încheia la Cabana Oglinzi, la stațiunea
balneoclimaterică.
Stațiunea balneoclimaterică se află în apropierea orașului Târgu
Neamț, de care aparține administrativ. Geografic, se află în satul Oglinzi,
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comuna Răucești, într-o micro-depresiune din sud-estul Culmii Pleșu, la
marginea unei frumoase păduri de brazi și foioase.
Izvoarele cu apă minerală din împrejurimi sunt folosite încă din
anul 1850, când au fost analizate prima dată. Mai târziu, în anul 1888,
profesorul Petru Poni, a analizat chimic apele clorosodice și a stabilit
eficacitatea acestora pentru efectuarea unor tratamente balneare. De aceea,
aici s-a dat în folosință în anul 1893, stațiunea cu o clădire pentru băi,
dușuri și alte proceduri. Apele terapeutice de la Oglinzi, care sunt clorurate,
sodice, sulfatate și bromo-iodurate cu o mineralizare totală până aproape de
saturație, puteau trata diferite afecțiuni: reumatismale, ginecologice,
dermatologice, respiratorii etc.
Până prin anul 1940, stațiunea a cunoscut o perioadă de dezvoltare,
având pacienți din întreaga țară, iar atmosfera de vacanță era întreținută
prin concerte zilnice oferite de fanfara militară. În vara anului 1939, spun
bătrânii satului Oglinzi, regele României, Carol al II-lea, după ce a
inaugurat Monumentul Vânătorilor de Munte de pe Dealul Pleșu, a luat
masa la Băile Oglinzi, prilej cu care a dat mâncare și băutură la peste 500
de locuitori veniți din Oglinzi și din împrejurimi.

Jurist - Cristescu Ion administrator
Cabana Oglinzi

Cu timpul, datorită distrugerilor de război și a lipsei de fonduri,
stațiunea s-a degradat, iar galeriile subterane nefiind exploatate s-au
înfundat. Au urmat lucrări de refacere și modernizare în anul 1988, reluate
în 1999, iar în anul 2009, S.I.F. Transilvania a promis un proiect de
modernizare a stațiunii, în valoare de 20 de milioane lei cu un complex
hotelier de patru stele cu o capacitate de cazare de 240 de locuri, SPA,
centru de conferințe. La nivelul anului 2018 promisiunea a amuțit. Era prea
frumos să fie adevărat, în această vreme a dezamăgirilor.

347

Tabăra şcolară Oglinzi - 200 locuri/serie Oglinzi:
Tabăra Oglinzi, situată la patru kilometri de oraşul Târgu Neamţ,
oferă spaţii pentru odihnă, plimbare şi baze pentru practicarea atletismului
sau a sporturilor de orientare. Tabăra este destinaţia ideală pentru
cantonamentele sportive. Unitatea dispune de un număr total de 200 de
locuri de cazare, în camere cu două până la şapte paturi. Cantina are o
capacitate de 100 de locuri.
Actualmente Cabana Oglinzi se află sub administrația primăriei
orașului Târgu Neamț.
Pensiunea Carol – Oglinzi:
Construită în ideea de a oferi căldura, liniștea și intimitatea dorită de
fiecare în vacanță Pensiunea Carol vă
oferă un ansamblul de 7 de camere
(2 apartamente și 5 camere duble),
însumând 18 locuri de cazare, dotate
conform standardului de 3 stele, având
balcon, baie, minibar, internet,
televizor, telefon. Aerul cald si primitor
al camerelor puse la dispoziție de
Pensiunea Carol parca te îmbie sa le treci pragul, să te lași purtat de valul
de prospețime și eleganță și să îți acorzi câteva clipe de relaxare și bună
dispoziție.
Pensiunea Trei Stejari – Oglinzi:
Este o pensiune care oferă
condiții de 3 margarete într-o clădire
modernă cu etaj și mansardă care oferă
tot confortul necesar petrecerii unui
concediu odihnitor și revigorant în
inima Moldovei. Pensiunea are o
capacitate de 20 de locuri, 10 camere
duble dotate cu televizor, balcon,
garderobă, telefon, frigider și baie proprie sau comună.
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Pensiunile agroturistice „Georgiana”, „Miruna”, „La izvoare”
construite cu scopul de a oferi o ambianță deosebită, intimitate, liniște și
căldură dorite de fiecare în vacanță.

Georgiana și Costel Obreja

Pensiunile reprezintă îmbinarea
perfectă dintre frumosul cu trăsături
tradiționale locale, autentice si aspecte
moderne respectând cerințele obligatorii
specifice unității de cazare. Cei care
poposesc aici se bucură de confortul
oferit în camere cu pat matrimonial, băi
cu cabine de duș, bucătărie complet
La izvoare
utilată, sală de mese, spații de recreere.
Fiind pensiuni agroturistice,
implicăm turiștii în activitățile gospodărești pe care le desfășuram noi în
calitate de gazdă. Îndeletnicirile zilnice, precum mulsul vacilor, cositul și
adunatul fânului, culesul legumelor și a fructelor din grădină, extragerea de
miere, stârnesc curiozitatea pentru turiștii noștri care admiră sau chiar se
implică cu drag în activitatea specifică gospodăriei noastre. Nu mai vorbesc
despre copii: ei devin micile noastre ajutoare la microferma cu animale și
păsări sau în grădina de zarzavat. Află de unde vin produsele pentru gătit, le
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miroase, le gustă si mănâncă mai bine, mai cu saț. De asemenea, cei mai
mici dintre turiștii pensiunilor se distrează împreună în locul de joacă
amenajat special pentru ei.
(inf. Georgiana Obreja, 2019)
Bibliografie: Mihai Șurubaru: Proprietatea funciară din Ținutul
Neamț în prima jumătate a secolului IX, pag. 240.
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SĂNĂTATEA
Medicina umană
Preocupările pentru îngrijirea sănătății de pe
aceste meleaguri sunt străvechi. Cele mai multe
îndeletniciri vin din practicile vracilor de demult și ale
tămăduitorilor de odinioară, fiind moștenite din
generație în generație de la strămoșii noștri daci, care-și
apărau sănătatea folosind diferite plante de leac. În
trecutul nu prea îndepărtat, multe din babele noastre
aveau joburi asigurate pe viață, unele scoteau măsele, altele puneau
ventuze, multe făceau legături pentru oase rupte, câteva puneau ulcica
pentru vătămătură, 2-3 făceau ceaiuri din buruieni de leac pentru bolile din
lăuntru și pe de-afară, din care unele chiar vindecau. Cele mai școlite erau
moașele și descântătoarele cu regim de urgență.
Fel de fel de fierturi și oblojeli se folosesc și azi pentru bolnavi chiar
cu aprobarea tacită a unor medici, cum ar fi infuzia cu flori de tei pentru
insomnii, ceaiul de mentă pentru diaree, zeama de rostopască pentru
bătături la tălpi, etc. Se mai foloseau unele practici cu mici îndoieli ca de
exemplu: trasul în cazul luxațiilor, lipitori din bălți contra varicelor,
ventuze pentru dureri de spate și răceli, etc. Nu lipseau descântecele pentru
deochi, vătămătură, sperietură, cel pierit (sifilis), personale răgușite
trebuiau să bea lapte dulce, fiert, amestecat cu un ou, pentru a scăpa de
amigdalită se mânca hrean și se bea rachiu, pe tăieturi se puneau foi de
pătlagină uscată, pisată și amestecată cu untură, dacă aveai dureri de ochi,
bolnavul trebuia să se șteargă pe ochi cu rouă de la mai multe flori, la
arsură se puneau pe zona afectată cartofi tăiați felii și încălziți etc.
De-a lungul istoriei, la scurte intervale de timp, izbucneau diferite
molime (epidemii devastatoare) ca ciuma și holera care făceau pe cei
cuprinși de boală să zacă și să moară fără nici un ajutor, fiindcă apropiații
se temeau de contaminare. Mulți din cei sănătoși își luau lumea-n cap ca să
scape de cumplita boală.
În arhivele bisericilor s-au găsit scrise și multe alte cauze pentru
decese și anume: din nepază, copchilul s-a opărit, s-a înecat sau s-a
spânzurat de bunăvoie, nespovedit și neîmpărtășit, de oftică sau nădușală
(boli de plămân), bătaie de inimă( infarct miocadic), tuse măgărească
(convulsivă) etc.
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Primele măsuri scrise cu caracter de lege în domeniul sănătății s-au
luat abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și mai ales după anul
1880, când un medic de plasă (zonă) ajungea la două săptămâni în satele
noastre. În plus, comuna avea în schemă o moașă și un agent sanitar. Al
Doilea Război Mondial cu privațiunile sale, a făcut ca și în părțile noastre
să se înmulțească cazurile de tifos exantematic, tuberculoză etc, care au
determinat ca autoritățile sanitare să ia unele măsuri prin trimiteri în
inspecție a unor medici și echipe de deparazitare. Cu toate acestea starea de
sănătate rămânea precară din cauza lipsei de specialiști și a unor materiale
sanitare necesare.
În anul 1950 a luat ființă la Oglinzi un punct
sanitar pentru întreaga comună în casa oficiantului sanitar
Gheorghe Ungureanu. După 13 ani, a luat ființă
Dispensarul medical Răucești, în casa locuitorului Ioan
Obreja.
Primul medic a fost Petru Cristea, care s-a detașat
apoi în București. În continuare s-au perindat și alți
medici precum Mircea Buruiană, ajuns mai târziu
profesor universitar la Târgu Mureș, specializat în tomografie
computerizată și radiologie, Mircea Feșteu plecat apoi la Spitalul Militar
din același oraș, familia Stoica și alții.
Începând cu anul 1970, Dispensarul uman și Casa de nașteri se aflau
împreună în fosta școală din Răucești de Sus, ca după puțin timp să se
stabilească definitiv în locația actuală.
Cadrele medicale, care au activat în comună, deși lipsite de
aparatură de investigații necesare au reușit să asigure o stare de sănătate
meritorie, dând dovada unui profesionalism pe măsură pus în slujba
oamenilor, cu multă dăruire și devotament.
După anul 1990, activitatea medico-sanitară s-a organizat prin
repartizarea populației satelor noastre la cabinetele următorilor medici de
familie: dr. Lidia Manolache, dr. Monica-Teodora Apostol, dr. Petre Ciudin
Cornel și dr. Carmen Nistor.
Problemele stomatologice sunt rezolvate la Cabinetul doamnei
doctor Monica Crichevitz Gheorghiu și la cabinetul particular al domnului
doctor Mihai Turcan.
Dintre asistentele medicale ale dispensarului amintim: Varvara
Gafița, Sofia Cucoș, Oboroceanu Ștefania, Lenuța Trofin, Anișoara Popa.
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Dispensar – Oglinzi

Dispensar – Răucești

Doctor Petre-Ciudin Cornel – medic primar specialist în
medicina de familie.
Pe lângă faptul că a fost absolvent al facultăților
de medicină și psihologie, a urmat mai multe cursuri de
atestare și management ale serviciilor de îngrijiri paliative,
fapt pentru care conduce Serviciul de Îngrijiri Paliative din
Târgu Neamț.
Actualmente este medic de familie la Oglinzi și
membru fondator al Societății Române de Bioetică,
participă activ la foarte multe congrese, conferințe, sesiuni
de comunicări științifice naționale și internaționale, unde a
prezentat numeroase lucrări științifice.
Doctor Marieta Lidia Manolache – medic primar specialist în
medicina de familie
Fiecare dintre noi are o vocație. Vocația
doamnei doctor este aceea de a fi în slujba
oamenilor aflați în suferință.
Este un medic de excepție care își respectă
profesia tratând pacienții cu multă dăruire,
responsabilitate și mult bun simț.
Printr-un cumul de calități doamna doctor
înțelege durerea fiecărui pacient și-și manifestă
interesul față de problemele cu care se confruntă, având un comportament
adecvat, amabil și deschis spre vindecarea eventualelor boli.
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Doctor Apostol Teodora Monica - medic primar specialist în
medicina de familie
Prin marea sa experiență în meserie,
reușește să aline eficient suferințele pacienților,
atât prin tratamentele prescrise cât și printr-o
vorbă bună, plină de căldură sufleteasca
combinată cu un zâmbet care nu costă nimic,
dar care dat la timpul potrivit oferă mult,
deoarece această clipă dăinuie în viața
bolnavului. Nu degeaba se spune că la
începuturile lumii a fost întâi zâmbetul și apoi
cuvântul.
Este considerată de toți cunoscuții dumneaei ca un doctor competent
cu o pregătire temeinică, capabilă să ofere încredere atunci când ajungi pe
mâna ei.
La centrul de comună și la Oglinzi se află farmacii de unde cetățenii
își pot procura, pe bază de rețete gratuite, compensate sau cu plată
integrală, medicamentele necesare pentru a evita deplasările costisitoare la
farmaciile din Tg. Neamț sau alte orașe.

Farmacist șef - Chiriac Tudor-Nicolae – Răucești

Serviciul sanitar - veterinar
Medicina veterinară
Ca și asistența medicală umană, cea veterinară reprezintă o activitate
tot atât de însemnată, deoarece, cum se știe, creșterea animalelor este un
factor important de prosperitate a gospodăriilor din mediul sătesc și nu
numai. De aceea, din cele mai vechi timpuri, oamenii și-au pus mintea la
contribuție, în fel și chip, (sigur în mod empiric) spre a-și vindeca animalele
bolnave. Aceste practici s-au perpetuat în istorie până în zilele noastre, când
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au apărut medicii specialiști. Astfel, pentru bovinele care erau galeșe, nu
mâncau și aveau urechile reci, li se lua sânge cu stricneaua (briceag
special), cele umflate din diferite cauze, erau readuse la normal cu soluții de
var și chiar cu unele intervenții chirurgicale; iar pacienții râmători se
vindecau de brâncă cu rădăcină de spânz introdusă în zgârciul urechii.
Au rămas în memoria sătenilor câțiva practicanți care nu trebuie
totuși subestimați: Gheorghe Popescu de la Oglinzi, Gheorghe Moroșanu de
la Săvești, Vasile Humă la Răucești. Aceste practici s-au perpetuat până
prin anii ‘50, când a venit personal calificat.
Primul medic veterinar a fost George Zachici. Astăzi beneficiem de
priceperea și pasiunea celor doi împătimiți ai profesiunii de medic
veterinar, George Haret Richter și Cătălina Pangrati. Dintre tehnicienii
veterinari care s-au perindat la Dispensarul veterinar Răucești amintim pe
Ticu Săvescu, Bilucă Grigoraș, Nelu Anușca, Clement Obreja, Jorj
Zavaliche.
Doctor veterinar George Haret Richter
Dintr-un dialog cu domnul doctor Richter am aflat multe lucruri
despre această frumoasă meserie. Astfel, spune că și-a ales această meserie
încă din adolescență când nu erau în orașul său natal, Tg. Neamț, medici
specialiști pentru câini și pisici și se chinuia singur să-și vindece animalele
mici de acasă, în caz de boală. Astăzi, este medic veterinar și tratează
animalele din comuna Răucești cu foarte multă responsabilitate, dăruire și
pricepere.

Cabinetul unde lucrează împreună cu d-na doctor Pangrati Cătălina
este un spațiu bine dotat cu tot ce este nevoie pentru ca animalele suferinde
care le trec pragul să plece acasă sănătoase și voioase.
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Fiii satului
Trec anii, trec lunile-n goană / Și-n zbor săptămânile trec, spunea
poetul, iar oamenii cu faptele lor supuse vremurilor și vremilor se uită de
parcă nici n-ar fi fost vreodată. De aceea, noi ca modești salvatori ne-am
asumat greaua, dar și nobila misiune să consemnăm cu profunde emoții,
trecute și prezente personalități, care au făcut și fac faima și cinstea satelor
noastre și cărora greu li se vor șterge amintirile frumoase.
Printre cele peste o suta de mici caracterizări, întocmite cu un
modest buget de pricepere se numără și mitropolitul devenit sfânt, Varlaam,
născut în Borcilești (sat dispărut, aflat pe teritoriul comunei noastre) și un
fost tâlhar pocăit, haiducul Pantelimon, născut în satul Răucești de Jos.
Aprecierile s-au făcut la nivelul firescului cu știri culese, în general,
de la colaboratori și de la cei care ne-au dat informații autobiografice,
cărora le mulțumim.
Avem convingerea, că cele expuse, măcar și parțial, vor sta în calea
uitării, atât pentru contemporani, cât și pentru urmașii lor, pentru a se
cunoaște ce fel de oameni, din satele noastre a încălzit soarele în secolul al
XX-lea și începutul secolului XXI.
Ne cerem scuze dacă din omenești erori, în special de comunicare,
unii nu au apărut în această lucrare, chiar dacă sunt pe aceeași treaptă
valorică sau chiar mai sus față de cei prezentați. Și, apoi nu peste tot am
fost întâmpinați cu bunăvoința deschisă.
CADRE DIDACTICE
Învățător Jorj Cozmescu
Este născut în anul 1907 în satul Răucești,
unde la timpul potrivit începe să învețe la Școala
Primară din satul natal având ca învățător pe C.
Luchian.
În anul 1927 obține diploma de învățător la
Școala Normală din Piatra Neamț. Neavând etatea de
21 de ani, așa cum se cerea în vremea aceea, a
funcționat ca învățător suplinitor la Școala Preutești,
comuna Timișești.
În anul 1930 se căsătorește și se încadrează la Școala Răucești.
După trei ani, la insistențele sale, școala se divide: una în Răucești de Sus,
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cu trei posturi, unde este numit învățător titular și director, alta la Răucești
de Jos, cu patru posturi.
Examenul obligatoriu de definitivat și-l dă în anul 1939, apoi gradul
II și gradul I.
Fiind ofițer cu gradul de locotenent în rezervă a fost concentrat în
anul 1939, pe zonă, la Cernăuți, unde a stat doi ani, până în anul 1941, când
a început cel de-al doilea Război Mondial împotriva URSS. După un an de
lupte crâncene, în ziua de 22 decembrie 1942 a căzut la datorie și declarat
erou.
Învățător Constantin Gliga
A fost născut în anul 1908 în
satul Săvești comuna Drăgănești din
părinți cu mult respect față de
familie, patrie și pământul țării.
Ca absolvent de Școală
Normală de Învățători, a funcționat
în cea mai parte din carieră ca
învățător la Școala Săvești. Fiind și
director, în perioade lungi de timp
prin exemplul său personal de corectitudine și conștiinciozitate în muncă, a
imprimat o atmosferă de ordine și disciplină, de participare activă și
eficientă la soluționarea tuturor sarcinilor ce revin slujitorilor școlii. A
instruit și educat zeci de promoții de elevi, pe care i-a îndrumat spre diferite
școli liceale sau profesionale din toată țara.
Este cunoscut de săteni ca un patriot desăvârșit cu un cult deosebit
pentru eroii neamului și pentru faptele lor înălțătoare. După ce a ieșit la
pensie, nu pierdea niciun eveniment aniversar patriotic fără să nu vină în
fața elevilor pentru a cinsti împreună înaintașii, făuritori de neam și țară.
A fost căsătorit cu remarcabila învățătoare Elena Gafițanu, fiica
eroului de la Mărășești (1917), Pavel Gafițanu, al cărui nume este gravat în
cripta Mausoleului. Ambii dascăli au rămas în amintirea foștilor elevi ca
personalități de înalt prestigiu profesional și moral. A lăsat cinci copii
realizați din toate punctele de vedere.
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Învățător Mihai Nanea
S-a născut în comuna Ștefănești, județul
Botoșani. A făcut școala primară în satul natal, apoi
Școala Normală din Botoșani. A fost numit în
învățământ la Hotin, unde a cunoscut-o pe
învățătoarea Maria Cosmescu, cu care s-a căsătorit în
anul 1934. Nu a avut copii.
De la Hotin a venit învățător și director la
Merești, județul Baia, unde a funcționat doi ani. De
aici se transferă la Răucești, unde a funcționat până în
anul 1941, când a fost trimis pe front, de unde nu s-a mai întors, căzând la
datorie pentru apărarea pământului străbun.
Învățătorul Ion Enea
S-a născut în anul 1914 la
începutul anilor de pregătire a marilor
lupte pentru întregirea neamului, în
Muntenii Răuceștilor într-o familie
de vrednici gospodari. De aici,
înfrățit o perioadă cu glia și oamenii
satului prin ocupații agricole,a plecat
în vâltoarea vieții. Întâi a terminat
Școala de învățători, apoi pe cea de
ofițeri în rezervă, după care la 21
iunie 1941 intră în război, unde a înfruntat cu mult curaj dușmanul care nea cotropit hotarul în anul 1940. Fiind rănit în acest blestemat război a fost
trimis acasă. Refăcut medical a intrat în învățământ la Școala Răucești de
Sus, de unde a ieșit la pensie în anul 1976, în funcția de director
coordonator.
Este cunoscut în întreaga zonă ca un bărbat cu privire vie, cumpănit
la judecată, hotărât la treabă. Era deschis la suflet și bun cu cei cinstiți, dar
degrabă vărsătoriu de dojeni pentru fățarnici, leneși, vicioși.
După moartea marelui apostol (1991), ca semn de omagiu pentru el,
colegii, în frunte cu profesorul Nică Ioniță i-au ridicat un bust în fața școlii.
Rămânând fără soț, nemaiavând cui să mai spună marile dureri și
micile bucurii, stimata învățătoare Enea Maria, după câțiva ani, a intrat și ea
în lumina veșniciei.
E mult timp de atunci și vor mai trece ani, dar pentru foștii lor elevi
și colegi,acești dascăli vor rămâne în memoria lor mereu tineri, buni și plini
de înțelepciune.
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Învăţător Gheorghe Bărăscu
Ca fiu al satului, este apostolul de început
al Şcolii Săveşti. A debutat ca învățător în anul
1916 fiind în slujba ideilor progresiste iniţiate de
marele pedagog român Spiru Haret.
A avut o carieră didactică lungă, încât
putem spune că a cuprins aproape toate
evenimentele istorice ale secolului al XX - lea cu
gloriile şi privaţiunile sale. Un dialog cu el era o
binecuvântare, ca o poveste la gura sobei cu un
bătrân al satului. Multe ştiri cuprinse în monografia de faţă, i se datorează.
Era om de rugăciune, bun gospodar cu suflet generos, trăind modest
și cumpătat. Totodată, în perioada vieții lui, a aprins flacăra patriotismului
atât la elevii școlii cât și la săteni.
Oamenii, câți au mai rămas din ei, și care l-au cunoscut nu-l lipsesc
nici azi de pioasa aducere aminte.
Învățător Varvara Dumitru
Învățătorul
Dumitru
Varvara, un reprezentant de
prestigiu al generației de dascăli
dintre cele două războaie mondiale,
s-a născut în zorii secolului al XXlea și a ocupat scena istoriei peste
80 de ani. A făcut parte dintr-o
familie numeroasă cu doisprezece
copii, primul dintre ei, învățătorul
Mihai moare eroic în Primul Război Mondial, iar al șaselea, Dumitru, după
ce a făcut școala primară în satul natal, a urmat Școala Normală din Piatra
Neamț și Școala de Ofițeri de rezervă București.
În anul 1926 este numit ca învățător, apoi și ca director la școala din
satul natal. În același an se căsătorește cu eminenta învățătoare Maria
Cosma, din Drăgănești. Au doi urmași de înaltă valoare intelectuală:
Adrian, profesor la Tg. Neamț și Traian, inginer silvic la Suceava.
La 21/22 iunie 1941 intră în luptele de eliberare ale Basarabiei și
Bucovinei de Nord. După eliberarea lor, tânărul ofițer continuă luptele în
interiorul URSS-ului până la prăbușirea frontului de est, apoi pleacă pe cel
de vest până la sfârșitul războiului, fiind răsplătit cu înalte distincții și
decorații. Putem spune deci, că a făcut parte din categoria marilor bărbați
care și-au dedicat cei mai frumoși ani din viață pentru educarea școlarilor
dar și pentru apărarea țării.
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Rămâne în amintirea cunoscuților ca un extraordinar prieten și
interlocutor. S-a dus dintre noi alături de iubita lui soție, care i-a fost
partener de viață aproape 60 de ani.
Învățătorii Ștefan și Natalia Grecu
Născuți, crescuți, și apoi absolvenți de școală normală de la
începutul secolului al XX-lea,
dascălii Natalia și Ștefan Grecu,
abia căsătoriți, au purces la Școala
Oglinzi, într-un sat cu locuri
încărcate de istorie, folclor și peisaje
parcă desprinse din basmele cu zâne
și zmei.
Foștii elevi îi descriu astfel:
Ea era o doamnă cochetă, cu înclinații spre lucruri fine și cu mișcări de
prințesă, el era considerat fiu pentru oglinzenii bătrâni, frate pentru cei deo seamă cu el și un părinte pentru școlarii lui.
Completăm cu spicuiri dintr-o frumoasă descriere făcută de doamna
învățătoare Sava Emilia de la Școala Oglinzi, în anul 2000: Orice cetățean,
trecut de ceva ani, întrebat despre anii de școală, mi-a rostit cu drag
numele familiei de învățători, Natalia și Ștefan Grecu. Deși au trecut peste
30 de ani de când s-a despărțit de școală, venerabila învățătoare, păstrează
încă în memorie orice amănunt referitor la foștii elevi și este mândră și
mulțumită de tot ce a realizat alături de soțul ei de-a lungul anilor. Noi, cu
mult respect, adăugăm: acești dascăli minunați vor rămâne corzi de liră ce
vor răsuna mult timp peste cultura și învățământul din satul Oglinzi.
Învăţător Monoranu Gheorghe
A terminat şcoala normală în anul 1931 şi a
funcţionat la școalile din Săvești și Răucești în
următoarele perioade: 1947-1958, ca învăţător şi din
1974-1982 ca profesor de muzică
Oriunde s-a aflat, în funcţiile de învăţător,
profesor sau de director al Casei de Cultură Tg.
Neamţ, a organizat puternice formaţii de cor, care s-au
impus la diferite faze de concurs, încât putem spune
că aproape 60 de ani, muzica corală, important mijoc
de educaţie estetică şi patriotică, a strălucit în satele zonei noastre sub vraja
baghetei marelui dascal şi dirijor.
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Învățător Popescu Ilie
Primul răsărit de soare l-a
întâmpinat în anul 1924 într-o familie
respectabilă de oameni înstăriți (tatăl
său, Gavril Popescu, era preceptorul
comunei Săvești). Din cei nouă frați și
surori, cinci au ajuns învățători (unicat
printre satele din jur, prin această
mențiune).
Tânărul învățător al anului 1944 debutează la Școala Zvoronești,
comuna Timișești, apoi continuă la Ungheni unde după un an, prin transfer,
ajunge învățător și director coordonator la Școala Brusturi. Aici, sub
conducerea lui s-au terminat construcțiile mai multor școli din comună.
După un timp a ajuns învățător și director în satul său natal. Aici, în
anul 1966 a ars școala satului din temelii și lui, ca șef de instituție,i-a
revenit sarcina să se ocupe cu construcția alteia. Împreună cu profesorul
Maftei Gheorghe - director de șantier, toate cadrele didactice ale școlii și
sătenii au făcut alta în doar doi ani. Pentru toată activitatea depusă în slujba
comunității a fost recompensat cu diferite medalii, ordine.
În anul 2002, a plecat spre înalte constelații stelare, la 78 de ani, cu
multă demnitate și seninătate.
Soția sa, învățătoarea Paraschiva Popescu, decedată la vârstă de 90
de ani, a luat parte cu dragoste și pricepere la toate acțiunile întreprinse de
soțul ei la construcția școlii și a magazinului mixt.
Se bucură de cei doi fii, Gabi și Vasilică, ingineri de înaltă valoare
în orașul Tîrgu-Neam și în împrejurimi.
Învățător Stamate Nicolae
S-a născut în anul 1924 în
satul Răucești, când încă mai
funcționa pe acest meleag trinomul:
Familia,
Credința
și
Rostul
Pământului.
Ajunge învățător în satul său
natal și după câțiva ani îl bate gândul
să se însoare. Pusese ochii pe una
din copilele doamnei învățătoare
Lizuca Cozmescu, rămase orfane după moartea tatălui lor, învățător Jorj
Cozmescu, în război. Dar, culmea, nu le găsea niciodată acasă. Azi așa,
mâine așa, cum s-ar zice, după un timp tânărul Culiță cade în mrejele
dragostei mamei lor. Diferența de vârstă de 15 ani nu a contat și cum
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spunea profesorul Obreja Ioan, autorul cărții Urme de pași: El băiat
cuminte, retras, serios, ea frumoasă, deșteaptă și mai ales plină de viață au
format o pereche fericită, iar fetele și-au urmat cursul vieții, fiecare cu
destinele lor hărăzite.
În continuare, îndrăgiții apostoli s-au bucurat de o reputație aleasă
pe scena vieții școlare prin munca lor plină de râvnă și dăruire.
Dar, vai! apreciatul învățător, care nu știa ce e odihna oriunde lucra,
a trecut spre veșnicie la 72 de ani, lăsând în urmă un bagaj important al
activităților sale de cultură și educație.
La 99 de ani, învățătoarea Lizuca a pierdut și ea lupta pentru
supraviețuire, tocmai când se pregătea să-și sărbătorească centenarul.
Săgețile neuitării lor rămân slobozite și peste timp.
Profesor Ionescu Constantin
Este născut în anul 1932,
provenit din tagma țărănimii de
pe legendarul plai al Drăgușenilor
Sucevei. Imediat după absolvirea
Facultății
de
Filologie
București,vine ca profesor titular
pe catedra de Limbă română de la
Școala Nr.1 Răucești. În scurt
timp se căsătorește cu tânăra
învățătoare Maricica, provenită din marea dinastie a obrejenilor răuceșteni,
formând o familie onorabilă. Corul unanim al colegilor, al tuturor
cunoscuților, îi descriu pe soții Ionescu ca pe niște personalități cu lumina
cărora domină fără umbre faptele lor.
Nu cu mult timp înainte de a muri, bolnav fiind, spera într-o
oarecare însănătoșire, dar din păcate destinul a hotărât altfel. A fost dăruit
Cerului în anul 2017, fiind condus pe ultimul drum spre locul de veci de
rude și colegi cu multă jale.
Fie ca roua bunătății divine să-i roureze sufletul.
A lăsat în urma lui fapte, gânduri frumoase, amintiri și doi copii
realizați profesional și familial: Doru, inginer la Sibiu și Dana, profesor la
Tîrgu-Neamț care vor continua să aline suferința și singurătatea mamei lor.
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Prof. Ion I. Ioniță - 1932-2016
S-a născut într-o familie de
țărani înstăriți și respectați în satul
Răucești de Jos. Tatăl, care învățase
șapte clase în sat a ajuns sergent în
armată participând activ la Războiul
de Întregire a Neamului (19161918), acoperindu-se de glorie.
Mama, femeie gospodină și
bună creștină a vrut să-și vadă fiul, pe Nică, învățător în satul lui și a reușit.
După ce a funcționat ca învățător la Ungheni (un an) și învătătordirector la Răucești de Jos (nouă ani), prin sorții buni ai vieții, ajunge în
anul 1962 șeful culturii Regiunii Bacău pe linie de sindicat, iar din anul
1968, timp de 13 ani a fost secretar al Consiliului Județean Neamț tot în
cadrul sindicatului. Între timp își desăvârșește studiile prin absolvirea
facultăților de Științe ale Naturii și Filosofie, ajungând apoi directorul
Liceului Forestier din Piatra Neamț până ce a ieșit la pensie în anul 1994.
Cu spirit ager și caracter integru, înconjurat de natura sa puternică
și inteligentă și-a alcătuit cele mai frumoase planuri în viață și cu multă
îndrăzneală le-a pus în practică.
Fiind căsătorit cu domnișoara învățătoare Maricica Apetroaie din
Susenii Boroaiei au avut împreună un singur copil, pe Mimi, profesor de
muzică, care le-a luminat cercul familial.
Păcat că am vorbit din amintiri, deoarece bunii noștri prieteni au
trecut în veșnicie, fapt pentru care cunoscuții le poartă vie recunoștință.
Și-a iubit mult satul natal, fiind gata oricând să ajute consătenii săi
în orice problemă.
Profesorul Vrânceanu Vasile
Profesorul Vasile Vrânceanu de azi,
înzestrat cu har și înțelepciune s-a născut în anul
1934 în satul Răucești, din părinți gospodari,
înstăriți, buni creștini, cu mintea luminată de
Pravilele Domnului. În casa părintească a existat un
mare respect pentru învățătura celor șase copii,
dintre care s-a ridicat profesorul de istorie amintit.
Domiciliat în Târgu-Neamț, a fost încadrat
la Școala Nr.2 din oraș, purtând toată viața, pe tălpi,
geografia locului natal.
Colegii, toți cunoscuții, îl știu ca fiind o fire blândă, cu optimism,
multă hărnicie, cu darul vorbirii și a scrierii frumoase. Totodată, este un bun
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îndrumător și sfătuitor dezinteresat, asemănător iubirii părintești, alături de
o modestie exemplară. Ascultându-l, spune un admirator de-al lui, pătrunzi
pe un tărâm de vrajă, deoarece fiecare cuvânt exprimat de el vine spre noi
încărcat de sens, presărând în suflet praf de stele.
Pensionarea nu a însemnat pentru el o ușă definitiv închisă vieții
publice, ci dimpotrivă, participă la orice eveniment istoric, cultural din viața
orașului Târgu-Neamț, dar și al comunei natale. În plus, este autorul mai
multor scrieri despre Târgu-Neamț și împrejurimi, se ocupă în continuare
de Muzeul de istorie al Școlii nr.2, înființat de el. Astfel, trăind cu adevărul
vieții în suflet și-n priviri își găsește fel de fel de ocupații culturale și nu
numai, lucrând cu vigoarea anilor tinereții.
Învățător Constantin Emilia
Este născută în anul 1936
în ramura vestică a satului Săvești
cu nume ales: Dealul în Sus, din
părinți care păstrau datinile
strămoșești și fără a se devia de la
Poruncile Domnului.
Ca absolventă a Institutului
Pedagogic pentru învățători este
cunoscută ca o dăscăliță de înaltă
clasă, înzestrată cu multă dăruire profesională dedicată elevilor,
îndeplinindu-și în același timp și datoria civică față de satul natal,
contribuind la ridicarea nivelului de cultură și civilizație. De aceea, colegii,
părinții și foștii elevi o recomandă ca o învățătoare ambițioasă și talentată
cu naturalețea sa de o bunătate
rar întâlnită.
În anul 2004 îi moare soțul, când timpul pentru el a fost necruțător și
a plecat dincolo de Porțile Cerurilor să se întâlnească cu fiica lui, Titica,
care la numai zece ani a pierdut lupta cu viața sub zodia nefericirii.
Astăzi, doamna învățătoare se bucură de prezența unicului fiu,
Didel, profesor la Suceava, care pe lângă alinarea singurătății se ocupă și de
problemele ei de sănătate și nu numai.
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Învățător Varvara Elena
S-a născut în anul 1936 într-o
familie tradițională de gospodari
plugari, care și-au iubit cu patimă
fiecare palmă de pământ strămoșesc,
participând
totodată
la
toate
evenimentele politice ale secolului al
XX-lea.
Învață primele clase în satul
natal Răucești, după care își continuă
studiile la Tg. Neamț. Absolventă de liceu se înscrie și absolvă Institutul
Pedagogic de învățători din Suceava, după care își începe cariera didactică
la Școala Ungheni și o încheie, ieșind la pensie de la Școala Nr. 2 Răucești.
Orice laudă pare nepotrivită față de măreața ei modestie lipsită de
artificialitate, fiind un cadru didactic bine pregătit intelectual, cu alese
calități morale și profesionale, îndrăgită de foștii elevi, de săteni și de
colegi.
Cu o dăruire și o perseverență deosebită a reușit ca multe generații
de școlari să-și continue studiile cu succes la învățământul gimnazial și mai
departe.
Căsătorită fiind cu domnul Luță Varvara este mama a doi fii: Dan,
învățător și Iulian, economist.
Învățător Apostoaie Mihai
Este născut în anul 1936,
într-o familie de gospodari
înstăriți cu vechi tradiții de
cultivatori ai pământului. După ce
învață în sat primele opt clase, se
avântă
apoi
spre
Școala
Pedagogică din Piatra Neamț.
Absolvent fiind, este încadrat la
Școala Oglinzi de unde a ieșit la
pensie după 42 de ani de activitate.
Alături de alți colegi a instruit diferite formații artistice atât cu elevii
cât și cu tinerii satului. Echipele sale de dansuri au fost mult apreciate la
nivel de comună și județ. Astfel, formația de Anul Nou Capra Bătrână, cu
specificul său de unicat, a fost introdusă de el la toate concursurile locale și
festivalurile folclorice ale vremii.
În anul 1994, soția sa, profesoară de limba română, Viorica, născută
în familia Nistor din Săvești, care la prima vedere părea prin optimismul
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său robust, o femeie capabilă să lupte cu toate necazurile din lume, a plecat
spre Ceruri la 52 de ani, mult mai repede decât ne așteptam. A fost un
moment greu pentru Mihai, aflat în pragul bătrâneții. Fiica lor Mihaela, l-a
avut în grijă și i-a alinat singurătatea, dar cu toate acestea s-a stins din viață
și el după câțiva ani.
Învățător Lina Săvescu
La 21 ianuarie 1936 la Primăria
Măgirești,
județul
Bacău
se
înregistrează nașterea fetiței Lina,
mezina celor cinci frați într-o familie
de agricultori înstăriți.
Învață în satul natul primele
șapte clase, după care, cum spune fiul
său, învățătorul Titișor Săvescu:
Văzând că manifestă interes pentru
învățătură, la insistențele învățătoarei Crăciun, părinții au hotărât să o dea
la Școala Pedagogică din Bacău. După absolvire funcționează o perioadă
ca învățătoare în satul vecin, Prăjești, după care își urmează soțul,
tehnicianul veterinar, Ticu Săvescu, fiul vrednicului preot, Dumitru
Săvescu, în satul Răucești. Lucrează câțiva ani ca învățătoare la Școala
Oglinzi Nr. 2, după care se stabilește la Școala nr.1 Răucești până iese la
pensie în anul 1993, când împreună cu soțul ei și-au hrănit vremelnicia cu
bucuriile vieții.
Copleșiți de sănătatea precară trec în lăcașurile Cerești, pline de
lumină.
Memoria lor va fi mereu gravată în inima tuturor celor care i-au
cunoscut.
Profesor Ionescu Aurel
Este născut în satul
Verșeni, județul Iași, în anul
1936, într-o familie plină de
lumină și dragoste.
După ce a purtat
tășcuța, plăcuța și uneltele de
scris la școala primară din
satul natal, primind învățătura
de carte, se avântă să ocupe
toate etapele devenirii profesionale până la cea de profesor de istorie și
geografie.
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Repartizat la Școala Nr. 1 Oglinzi ca profesor titular a dovedit o
bună pregătire intelectuală și profesională, fiind totodată un bun exemplu de
cinste, de conduită civică și morală.
A fost căsătorit cu profesoara de matematică, doamna Teodora, de la
aceeași școală, care împreună au picurat în mintea copiilor stropi de lumină
cu pricepere deosebită, fapt pentru care foștii elevi și colegi vorbesc cu mult
respect.
În afară de activitățile de la clasă, harnicii și talentații dascăli s-au
implicat și în toate acțiunile extrașcolare cerute de școala vremii, fiind în
același timp animatorii unei intense munci cultural-artistice în cadrul
Căminului cultural Oglinzi.
La începutul primăverii anului 2018 și-a luat rămas bun de la
această lume intrând în steaua eternității, iar pe pământ, pentru noi, va
rămâne o onorabilă amintire.
Drum bun cu îngerii Cerului, stimate profesor!
Doamna profesoară știe că în aceste momente mai puțin favorabile,
îngerul său păzitor o va ajuta mereu, bucurându-se totodată și de prezența în
viața ei a fiicei sale, Gabriela.
Profesor Apostol Maria
Are înregistrată data
nașterii la Primăria comunei
Timișești în anul 1937, în satul
Preutești, într-o familie de
agricultori dintre care unii
înaintași
s-au jertfit pentru
apărarea
țării.
Astfel,
străbunicul, Luca, a căzut la
Plevna în anul 1877, bunicul
Dumitru a rămas la Oituz, iar tatăl a fost răpus la Cotul Donului. Imediat
după război i-a murit și mama, fiind obligată să-și îndure anii copilăriei prin
orfelinate. Ca absolventă a Facultății de Filologie Iași a fost repartizată în
anul 1959 ca profesoară de limba română și limba rusă la Școala Nr.1
Răucești unde și-a continuat cariera didactică, fiind una din sclipitoarele
minți din mediul intelectual răuceștean.
Frumoasele lecții ținute de doamna profesoară au rămas încrustate în
mintea și sufletul elevilor, deoarece au reușit să pătrundă în tainele limbii
române, limba mângâierii neamului nostru. A ieșit la pensie după 40 de ani
de muncă neobosită, cu puține clipe de răgaz, dar cu satisfacția muncii
îndeplinite.
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Soțul ei, îndrăgitul nostru consătean, Costică Apostol, după o boală
cu suferință scurtă, ne-a părăsit, luându-și rămas bun de la această lume.
În zilele noastre trăiește singură în amintirile sale sub semnul unui
neclintit monument de modestie, cu multă delicatețe și cu sfială. Adesea
este văzută la biserică la mormântul celor dragi, aprinzând și urmărind
prelung candela cu flacăra neuitării.
Este binecuvântată cu doi feciori de toată lauda, de care este foarte
mândră: Sorin, stabilit în Grecia și Adrian, preot misionar la o parohie
pentru românii din Spania.
Profesor Nicolae Vrînceanu
S-a ivit pe tărâmul vieții în
satul Răucești în anul 1937, într-o
familie coborâtoare din Țara
Vrancei cu bravi apărători de
Neam, Țară și Glie. A prins a
copilări alături de mai mulți frați,
pe care tatăl lor i-a inițiat în
tehnica mecanicii universale. Unul
din ei, Niculăieș a urmat Liceul
mecanic Roman și apoi Facultatea de Științe Naturale din Iași, după care a
fost încadrat conform calificării la Colegiul Ion Creangă din Tîrgu-Neamț.
În a doua parte a carierei didactice a funcționat la Școala Nr.2 Răucești de
unde a ieșit la pensie în anul 1999, cu satisfacția îndeplinirii datoriei de
dascăl.
În afara obligațiilor profesionale, a desfășurat și o bogată activitate
edilitar-obștească implicându-se în politică și administrație. Astfel, în
perioada 1989-1996 a fost primar și viceprimar al comunei noastre de unde
a primit respectul tuturor locuitorilor datorită faptului că a știut să se
apropie de ei, să le asculte și să le rezolve păsurile. Colegii, toți cunoscuții,
îl știu ca pe un om corect, obiectiv, stăpân pe sine, model de probitate
morală și onestitate. Zâmbetul și umorul său de înalt voltaj venea dintr-o
inteligență ascuțită care înviora atmosfera de lucru din preajma-i.
Dar boala, cu care el și familia lui au luptat pentru însănătoșire, s-a
agravat și i-a măcinat trupul. Destinul a hotărât ca filele cărții vieții lui să se
termine de numărat în anul 2011. Fie ca noianul Ceresc al îndurării să-și
deschidă stavilele spre el!
A fost și este un moment foarte trist în viața soției sale, Doamna
Nuța, care împreună cu fetele sale, Manuela, Gabriela și Cristina, care l-au
iubit mult se roagă Mântuitorului Iisus Hristos să odihnească sufletul lui în
lumină.
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Învățător Roșu Maria
Ajunge învățătoare în satul Săvești în anul
1942, la 21 de ani. După un timp, fiind soție de preot
în vremuri comuniste, a avut multe de pătimit, chiar o
perioadă a fost dată afară din învățământ pe motiv că
nu poate face educație ateistă cu elevii și nici
colectivizare cu țăranii.
Când elevii ei terminau clasa a IV-a
învățătoarea cu bățul în mână, umbla din poartă în
poartă, lămurind părinții să-și trimită copiii la școală
mai departe. Astfel, la Drăgănești, unde era singura
școală din zonă cu clasele V-VII, elevii din Săvești formau singuri o clasă
din cele paralele, care mai târziu au împânzit țara cu specialiști în diferite
domenii de activitate.
După multe decenii, nu este cetățean, care a avut norocul să-i fie
elev, să nu-i simtă în adâncul sufletului său gândul de recunoștință pentru
că a deschis porțile albe să poată intra în împărăția cuvântului scris și nu
numai. Orice dojană făcută era cu credința de îndreptare și fără să uite
niciodată lauda celor cu fapte bune.
Numele său rămâne în memoria generațiilor ca un luminator al
obștei în mijlocul căreia a trăit.
În ceea ce mă privește: Sărut-mâna doamna mea învățătoare, care
m-ai învățat și mi-ai urmărit pașii devenirii mele profesionale!
Astăzi, se află în glastra cu florile Cerului acoperită cu parfumul
vieții trăită cu demnitate.
Profesor Anton Traian
A venit pe meleagurile
noastre în anul 1968 din satul
Jahalia, comuna Râșca, la granița
dulcei Bucovine, dintr-o familie de
gospodari cu tradiții trainice și cu
mare respect pentru știința de carte.
Ca absolvent al Facultății de
Istorie – Geografie, a ocupat catedra
de specialitate de la Școlile Nr.1 și
Nr.2 Răucești, de unde colegii, elevii și părinții îl cunosc ca pe un dascăl
bine înzestrat intelectual și cu multă dăruire profesională dedicată instruirii
generațiilor de elevi.
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Periodic a evadat și spre funcțiile de director de școală dar și de
cămin cultural, unde s-a preocupat cu multă competență de buna activitate a
acestor instituții.
Împreună cu arheologul profesor dr. Gheorghe Dumitroaia a pus
bazele Centrului arheologic Răucești cu mai multe șantiere de săpături,
descrise la capitolul Istoria comunei Răucești.
Din păcate, a plecat pe căi neștiute spre Olimpul veșniciei în anul
2003, la vârsta de 58 de ani, continuând însă să rămână mereu pe aripa
timpului, ca respect pentru memoria lui.
Căsătorit cu vrednica profesoară de limba română, doamna Gabi
Anton au fost binecuvântați cu doi fii, dintre care, cel mai mare, Trăinel și-a
urmat tatăl din punct de vedere profesional.
Profesor Baciu Mircea
Plecat de prin părțile Galațiului, profesorul
Mircea Baciu, născut în anul 1945, a ajuns ca titular pe
catedra de științe naturale la Școala Oglinzi cu gândul
ca peste ani se va întoarce în localitatea natală. Acest
plan nu s-a adeverit deoarece și-a perfectat sfera
familială, căsătorindu-se în Oglinzi cu domnișoara
Aurica, din familia Tanasă.
Sănătatea șubrezită a fost tot timpul în atenția
soției și copiilor lui. El însuși a fost un luptător
înverșunat ca să și-o apere, dar din păcate făclia vieții s-a stins. Păcat că
aripile destinului s-au frânt prea devreme. A lăsat în urmă o soție îndurerată
și doi copii, care acum își sprijină mama în viața ei de pensionară.
Amintirea lui a lăsat regrete profunde în inimile cunoscuților care lau apreciat pentru dăruirea sa profesională, pentru bunătatea sa sufletească
și mai ales pentru faptele sale.
În timpul activității, ajutat de îndelung ostenitorul director al școlii
de atunci, profesorul Ilie Apostoae, a pus bazele unei livezi și a unei sere,
toate îngrijite și pline de rod chiar și în zilele noastre, încât colegii l-au
etichetat drept un adevărat Miciurin al Oglinzilor. În plus, cu privirea
senină, cu vocea sa catifelată și cu o moralitate desăvârșită a adus adevărate
lumini în conștiința și sufletul învățăceilor săi, care astăzi îi aduc gândul de
recunoștință, încât se poate spune că unii elevi l-au idealizat, luându-l ca
reper în viața lor.
În semn de respect și recunoștință, colectivul de redacție al Revistei
școlare Oglinda Oglinzilor i-a dedicat un număr special.
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Profesor Maftei Gheorghe
Este născut în anul 1947 în
satul Săvești, unde a fost crescut
într-o familie numeroasă, formată
din nouă frați și surori, într-un
climat moral sănătos și cu multă
dragoste față de muncă și
învățătură.
Ca absolvent al Facultății
de Filologie din Iași și-a început cariera didactică la Școala Săvești în anul
1967 și a încheiat-o la Școala Nr. 1 Răucești în anul 2011, cultivând și
culegând învățăceilor săi nectarul limbii românești. Cu îmbrățișare
părintească a condus în marș tumultuos și biruitor atâtea și atâtea generații
de mărgăritare, care astăzi își amintesc cu plăcere de prețioasele-i învățături
– bobițe de rouă înșirate pe pânza vieții lor.
De aceea este cunoscut în satele pe unde și-a purtat pașii didactici ca
o impresionantă personalitate intelectuală, zămislitoare de virtuți și
inteligențe sclipitoare.
S-a implicat cu mult talent și în alte domenii de activități
extrașcolare. Astfel, voluntar fiind, a pregătit numeroase formații sportive și
artistice. A editat diferite reviste școlare, atât la Școala Răucești cât și la cea
din Humulești. De menționat că în anul 2009 a luat premiul I pe țară cu
revista Muguri de floare, de la Școala nr.1 Răucești.
Ieșind la pensie, acolo la oraș, unde își are domiciliul, s-a dedicat
meseriei de bunic, dar după ce nepoții au trecut deasupra nevoii lui de
ajutor major, s-a retras în Săvești, la vechea casă părintească reabilitată.
Aici, grădina din jurul casei a transformat-o într-o frumoasă și roditoare
microfermă agricolă.
Fiind coleg de serviciu cu domnișoara Anișoara, o învățătoare cu o
măiestrie pedagogică fortificată cu puternice valențe intelectuale, căsătoria
lor fiind inevitabilă.
Nunta de aur a anului 2018 a încununat o frumoasă poveste de
dragoste cu speranța viitorului, alături de cei doi copii: Alina, educatoare în
Tg. Neamț și Daniel, om de afaceri în Italia și de doi nepoți chipeși,
făuritori de bucurii pentru părinți și bunici.
Din păcate boala care o avea și părea vindecabilă s-a agravat, și în
ziua de 21 mai 2019 a plecat dintre noi, luând drumul aștrilor Cerești
lăsându-ne nouă pe pământ multe și frumoase amintiri.
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Educatoare Iacob Maria
Este născută în anul 1948 în satul Sârbi, în
familia lui Ghiță și Ileana Albu, deosebiți gospodari,
cu cele mai sănătoase concepte despre morala
creștină.
Fiind absolventă a Institutului Pedagogic
pentru învățători Bacău, a fost repartizată ca
educatoare la Sârbi, apoi la Răucești, unde și-a fixat
domiciliul. Aici, după orele din învățământ își
susține soțul ei, preotul Constantin Iacob, în toate
activitățile pastorale, ecleziale, sociale.
Cu talentul său didactic și tactul pedagogic este un exemplu, atât în
pregătirea sa profesională cât și în conduită. Are un caracter prietenos,
sociabil, comunicativ și mai presus de toate este foarte ospitalieră, de
probitate morală și profesională deosebită.
Ca educatoare, calmul, răbdarea și fermitatea sunt trăsături
specifice, alături de capacitatea de a crea, improviza și de a lucra în echipă,
împreună cu părinții elevilor.
Este blagoslovită cu patru copii: Ciprian – inginer, Lucian - preot,
Florin – dascăl strană, Roxana - profesor, de la care primește numai bucurii
de împlinire.
Profesor Alexandru Marian
Profesorul
Alexandru
Marian, născut în anul 1948, pe
tărâm bihorean, satul Cordău,
comuna Sânmartin, a descălecat în
anul 1972 la Școala Nr. 1 Oglinzi
unde-l așteptau peste 100 de
învățăcei ca să le inoculeze dulcele
microb al matematicii.
Ajuns aici, gândul lui era ca
după trei ani de profesorat să se retragă spre meleagurile natale, dar în anul
1973, colega sa de școală, domnișoara profesoară de fizică-chimie, Elena
Sandu, argeșeancă de baștină, l-a fermecat așa de mult încât a fost obligat so ceară de soție. Astfel și-au împlinit viața, cum spun părinții, cu doi copii
frumoși, dragi și doriți, Lavinia-Elena și Marius-Dorin.
Noi, adăugând, spunem: doi fii care se laudă că sunt din Moldova
lui Ștefan, Eminescu, precum și Creangă, care a trăit la doi pași de Oglinzi.
A avut o carieră didactică lungă, 1972-2013, plină de satisfacții,
chiar dacă condițiile de muncă și viață de la Școala Oglinzi, uneori au fost
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grele, clase cu elevi numeroși, cu mulți copii din Cărpiniș care absentau din
ignoranță tradițională și altele.
După spusele lui, colectivul didactic era unit, format din oameni
plini de calități, foarte mulți înzestrați cu umor… știam să sărbătorim
evenimente personale importante din viața fiecăruia. În jurul unui berbec
fript la proțap, la Băile Oglinzi, se desfășurau frumoase petreceri cu
snoave, bancuri, scenete satirice cu adrese spre colegi și toate la un loc
dădeau impresia unei adevărate șezători literare.
Chiar dacă era profesor de matematică și bihorean de origine, cum
am amintit mai sus, s-a implicat cu multă competență în pregătirea și
prezentarea spectacolelor formațiilor de Anul Nou, și nu numai.
Încheiem cu o surpriză plăcută cu următoarele cuvinte ce-i aparțin:
În anul împlinirii a 70 de ani de viață, cu sprijinul copiilor mei și a soției
mele am reușit să adun aproape toate poeziile mele care nu s-au pierdut
într-un volum de versuri intitulat ” Dor și cânt și vis”, editat de DAS Sibiu
și lansat în 18 iunie 2018, la Casa de Cultură Tg. Neamț.
Profesor dr. Gheorghe Dumitroaia
Gheorghe, sau Ghiocel cum îl știm,
Dumitroaia, o personalitate marcantă a vieții
științifice și culturale românești, s-a născut în
satul Ungheni, la doi pași de apa Moldovei de
unde curcubeul își soarbe frumusețile coloristice
în anul 1949. Menționăm că tatăl său a fost fiul
adoptiv al haiducului Pantelimon.
După terminarea liceului a lucrat o
perioadă în învățământ la Școala Ungheni, apoi
ca absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie Iași își reîncepe activitatea
profesională ca muzeograf la Muzeul de Istorie și Arheologie din Piatra
Neamț, unde în anul 1993 a ajuns director al întregului Complex Muzeal
Județean. În această funcție, pe lângă altele, a înființat Muzeul de Artă
eneolitică Cucuteni și Muzeul de la Cetatea Neamțului cu expoziție
permanentă (unicat în spațiul est-carpatic). Totodată a avut și o bogată
activitate publicistică.
În comuna noastră a înființat mai multe șantiere arheologice
cunoscute în întreaga țară: Munteni, Trofinești, Dealul în Sus Săvești,
Izvoare Toplița, și altele.
Când agenda de lucru era plină cu obiective noi de lucru în
domeniul arheologiei (multe și pentru comuna Răucești), s-a stins din viață
în anul 2016 la numai 68 de ani.
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Spre tine, iubite Ghiocel, vin flori udate din izvoarele curate ale
sufletelor oamenilor tăi din satul natal, Ungheni.
Profesor Ștefanovici Valeria
A cucerit lumina vieții în anul 1949 în fostul
sat medieval răzeșesc, Orțești, de pe malul râului
Râșca, nu departe de apa Moldovei. Părinții săi au
fost agricultori respectați pentru hărnicia,
chiverniseala și înțelepciunea lor.
Primele patru clase le face la școala din sat,
școală considerată ca una din cele mai vechi din
zonă, chiar înaintea celor de la Drăgănești și
Boroaia. Ca absolventă a celor opt clase de la
Drăgănești, se înscrie și termină printre primii Liceul de la Târgu Neamț.
La Școala Săvești a venit în anul 1972 ca profesor titular pe catedra
de Științe Naturale și aproape întreaga carieră didactică aici și-a desfășurato, rezolvând cu succes toate obligațiile care i-au revenit în plan profesional.
Foștii elevi îi păstrează o frumoasă amintire datorată muncii
exigente, firii ei sensibile, caracterului integru și pragmatismului său
specific.
Înainte de a ieși la pensie, ca și după aceea, cu hărnicia de albină și
perseverența de furnică, cum o descriu cunoscuții, a transformat grădina
personală din satul natal într-o adevărată oază de frumusețe și plină de rod.
Căsătorită cu vrednicul profesor de matematică Costică Ștefanovici
au o familie model, bazată pe respect reciproc, loialitate, afecțiune și
căldură sufletească.
Profesor Miron Gherghina
La rezultatele bune privind admiterea la licee
a elevilor de la Școala Săvești, o contribuție
însemnată a avut și profesoara de matematică, Dina
Miron.
Născută în anul 1949 în Tg. Neamț într-o
familie onestă de orășeni a primit o educație aleasă,
alături de sora ei mai mare.
A făcut liceul în orașul natal, după care s-a
dus la facultate. După absolvire, cu rezultate foarte
bune a venit în anul 1972 ca profesor de matematică la Școala Săvești și a
funcționat până în anul 2006, când a ieșit la pensie. O perioadă a fost și
director de școală, ocupând ca intelectual, un loc deosebit în peisajul nostru
didactic.
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În toată această perioadă a avut preocupări deosebite privind
modernizarea lecțiilor, urmărind cunoașterea de către elevi a limbajului
specific matematicii, formarea unei tehnici de muncă intelectuală și de
deprinderi practice. De aceea, la școlile unde a funcționat a fost apreciată
pentru conștiinciozitatea, meticulozitatea , exactitatea și buna pregătire
pedagogică de care a dat dovadă.
Se mândrește cu cele două fiice, Mihaela și Ștefania, inginere de
succes și de nepotul Andrei, rămas orfan de ambii părinți, elev la Colegiul
Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț.
Părinților mei
Andrei va sta mereu la colț de gard,
Tot așteptând să se deschidă poarta
Și va-ntreba bunica lăcrimând:
-E cam târziu, de ce nu vin mama și tata?
(text adaptat după Licuța Pântia, Oglinzi, Țărăncuța de la Londra, 2014,
pag. 101)
Profesor Andrei Constantin
A venit de la țărmul
mării, din orașul Constanța undeși face studiile, începând cu cele
primare și terminând cu cele
superioare.
Ca profesor de fizicăchimie, dobrogeanul Costel este
repartizat în anul 1973 la Școala
Generală Săvești, unde s-a integrat repede prin profesionalism, purtare
cuviincioasă și bun simț, motiv pentru care toți cunoscuții l-au îndrăgit.
În a doua parte a carierei, când era profesor la Școala nr.1 Răucești
și director la Școala Săvești, tocmai când avea cele mai mărețe proiecte de
îndeplinit, a fost răpit de regina spaimelor , trecându-l în eternitate, la
numai 52 de ani, în anul 2003. Preotul Mihai Vrânceanu și soția sa, doamna
învățătoare Domnica Vrânceanu, în una din scrierile dumnealor despre el,
adaugă: Sperăm să-i fie luminată calea spre împărăția cerului, împărăție pe
care o merită.
Căsătorit cu domnișoara educatoare Liza din familia Popa din
Răucești a avut un mariaj bazat pe dragoste și bună înțelegere. Ca buni
familiști au asigurat celor doi copii, Codruț și Claudiu o educație aleasă și o
bună pregătire în domeniul profesional.
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Profesor Obreja Ionel
Își ia asaltul vieții în anul 1942,
în satul Răucești, într-o familie de
oameni harnici, cinstiți și cu simțul
datoriei față de tot ce-i românesc și
sfânt. Cu asemenea zestre spirituală
moștenită, tânărul Ionel cu suflet
deschis și minte strălucitoare a absolvit
Liceul pedagogic și Facultatea de
Filologie, după care ocupă funcția de
profesor, apoi și de director la Școala nr. 2 Răucești de unde a și ieșit la
pensie, fiind considerat unul din cei mai harnici și devotați slujitori ai
învățământului răuceștean.
Prin cultura, bunătatea și modestia lui exemplare a câștigat prețuirea
foștilor elevi, încrederea părinților, stima colegilor și locul de vază în
galeria oamenilor de seamă din comună.
Calităților sale spirituale arătate li s-a adăugat și talentul
scriitoricesc. Astfel, cartea sa Urme de pași lansată în anul 2013 este un
succes deosebit pentru viața culturală a comunei noastre prin valoare
artistică și documentară.
S-a căsătorit cu îndrăgita învățătoare Lenuța, provenită din familia
Tărăboanță . Împreună au crescut și educat pe fiica lor Otilia, care prin
deosebita sa pregătire profesională s-a integrat cu succes în elita
intelectualității medicale germane și elvețiene, aducând cinste țării, familiei
și comunei noastre.
Profesor universitar Emil Roşu
S-a născut în satul nostru în anul 1944, ca
fiu al preotului Iancu Roşu şi al învăţătoarei Maria
Roşu.
Termină şcoala primară în satul natal şi
cursurile gimnaziale la Târgu-Neamţ. La Iaşi
termină Liceul Naţional ca şef de promoţie, iar
licenţa de inginer o ia la Institul Politehnic din
acelaşi oraş. Lucrează o perioadă în domeniu până
în anul 1976, după care devine cadru didactic la
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi. Aici, prin seriozitate, simţ de
răspundere şi prin publicarea multor studii ştiinţifice avansează treptat şi
ajunge prorector.
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Ieşit la pensie, este profesor consultant pentru îndrumarea de stagii
doctorale, iar în mai multe legislaţii a fost şi deputat în Adunarea Naţională
Bisericească.
Astăzi se bucură de recunoştinţa colegilor şi a foştilor studenţi prin
măreţia sa intelectuală şi sufletească.
Profesor Valică Obreja
Profesorul
Valică
Obreja s-a născut în satul
Răucești, în anul 1944, fiind
un model comportamental.
A avut o copilărie fericită,
chiar dacă era cu unele
lipsuri specifice perioadei de
după război.
După ce ia bacul cu brio din primul tur s-a înscris și a absolvit Facultatea
de Științe Naturale din Iași. Debutează ca profesor la Școala nr.1 Răucești,
unde a fost o perioadă și director coordonator. De aici, se transferă cu zece
ani înainte de pensionare la Colegiul Ion Creangă din Târgu Neamț.
Prin activitatea sa didactică a reușit să aibă multiple promoții bine
pregătite, fapt pentru care a primit aprecieri deosebite la inspecțiile școlare.
Sprinten, cu un aer de sfidare a vârstei, este un bun și blând prieten
al tuturor celor care îl înconjoară.
Căsătorit cu doamna profesoară de franceză, Mihaela, care a
funcționat o perioadă și în comuna noastră, au format o familie unită, care
se bucură împreună pentru faptul de a fi părinții unicului lor fiu, Octavian.
Firul vieții distinsei profesoare s-a întrerupt fulgerător la începutul
anului 2019, producând multă jale în rândul cunoscuților.
Învățător Vlad Constantin
Își începe bucuriile vieții în
anul 1945 din părinți cunoscuți din
satul Răucești, cu multă dragoste
față de familie, de credința
strămoșească și de foloasele
învățăturii. Așa se face că toți frații
și toate surorile lui au ajuns în viața
lor profesioniști de înaltă clasă în
diferite domenii de activitate. Dintre
ei, mezinul Costică și-a ales cariera didactică, unde prin muncă susținută și
multă dăruire profesională a adus prin cuvânt și exemplul personal
adevărata lumină în pregătirea elevilor pentru viață.
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Ca primar al comunei noastre în două legislaturi consecutive, 19962000 și 2000-2004, a dovedit împreună cu viceprimarul de atunci, Țilică
Predoaia, că pot face foarte multe lucruri demne de luat în considerație
pentru comunitate. De aceea, locuitorii comunei îi aduc mulțumiri pentru
dăruirea sa adusă la prosperitatea comunei și a oamenilor săi. La rândul lor,
foștii elevi îi sunt recunoscători și ei pentru strădania de a-i învăța carte.
Distincția personalității sale o dă spiritul de disciplină, exigența de a
căpăta binele, caracterul ferm, întărit de o voință și o ambiție extraordinară.
Totodată este și un maiestru al cuvântului.
Ajuns la vârsta pensionării, împreună cu soția sa, doamna asistentă
medicală Tatiana, provenită din neamul obrejenilor se mândrește cu cei doi
urmași: Larisa și Costinel, care cu multă demnitate le fac cinste.
Profesor Anușca Maria
Bucuriile vieții i-au surâs în
anul 1946 într-o familie de agricultori
legată de glia strămoșească, într-o
casă aflată pe una din prispele
dealului Munteni din satul Răucești
de Jos. După spusele ei, copilăria i-a
fost învăluită numai în tablouri
senine, după care părinții au știut să-i
îndrume pașii spre viitor pentru a
traversa cu succes etapele vieții în ordine firească.
Ca profesoară de științe naturale, o perioadă și director, cu
trăsăturile sale morale înnobilate de caracter și atitudine, a funcționat în cea
mai mare parte a carierei didactice la Școala Nr. 1 Răucești, de unde a ieșit
la pensie în anul 2000, cu satisfacția îndeplinirii lucrului didactic bine făcut.
Noi îi urăm ca anii de pensie să-i dubleze cel puțin pe cei din
activitate.
Este căsătorită cu specialistul în meserie, tehnicianul veterinar, fost
și viceprimar al comunei Răucești, Nelu Anușca. Au doi fii: Narcisa și
Ionuț, urmași de certă valoare, la care se adaugă nepoții și strănepoții aflați
toți pe aceeași treaptă valorică.
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Învățător Vasiliu Gheorghe
Născut în anul 1949, este singurul fiu al
unei familii de legumicultori din satul Săvești.
După ce învață cartea trebuitoare în satul
natal și Răucești, pleacă și absolvă Școala
Pedagogică din Bacău, de unde și-a căpătat diploma
de învățător. După ce își satisface serviciul militar
obligatoriu (1967-1969) la arma securității,
debutează ca învățător la Școala Ungheni, școală
unde și-au făcut ucenicia și consacrarea multe valori didactice plecate apoi
în toată comuna și nu numai. Așa s-a petrecut și cu tânărul dascăl al nostru
de demult, care a luat calea Școlii Speciale din Tîrgu-Neamț, de unde a ieșit
la pensie în anul 2016.
Colegii și toți cunoscuții îl știu ca un dascăl care și-a iubit foarte
mult discipolii, oferindu-le cu dărnicie și multă căldură sufletească
învățătura de carte.
Pensionar fiind, este învăluit de afecțiunea soției sale, doamna
învățătoare Anișoara Vasiliu, care o perioadă a profesat și în comuna
Răucești precum și a celor două fiice, intelectuale de elită în orașul TârguNeamț
Învățător Munteanu Gheorghe
S-a ivit pe făgașul vieții pe meleaguri
săviștene în anul 1949, într-o familie onorabilă.
Aici primește educația celor șapte ani de-acasă și
clasele primare. Gimnaziul îl face în satul
Răucești, liceul la Drăgușeni, iar Institutul
Pedagogic pentru Învățători la Piatra Neamț.
Debutează ca învățător la Școala Ungheni
unde funcționează o perioadă și ca director, după
care se detașează și iese la pensie de la Școala Plăieșu.
Este de o calmitate infinită așa cum îi stă bine unui dascăl în această
lume grăbită.
De asemenea colegii îl caracterizează ca fiind și o
personalitate puternică și responsabilă, extrem de caldă sufletește și plină de
mărinimie.
Și-a unit destinul cu domnișoara Țuca Vasiliu, asistentă medicală la
Târgu Neamț, întemeind o înfloritoare familie, cu împlinirea de a avea o
fiică, urmașă de toată slava.
Chiar dacă are domiciliul la oraș, este văzut de multe ori, cu diferite
ocazii, în satul natal, la mormântul părinților săi, rugându-se cu raza de
lumină a recunoștinței în suflet.
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Profesor Tărăboanță Paul
Cartea vieții lui Paulică
s-a deschis la Răucești în anul
1949
într-o
familie
de
agricultori, cu evlavie pentru tot
cei sfânt pe pământ.
După ce și-a descifrat
tainele citit-scrisului și mai
mult ale socotitului, cum spune
el îl găsim cu note foarte mari în cataloagele de la gimnaziu, de la liceu și
de la Facultatea de Matematică din Iași.
La absolvire este repartizat ca profesor titular la Școala Nr. 2
Răucești unde manifestă o remarcabilă conștiinciozitate și seriozitate în
îndeplinirea sarcinilor profesionale. A demonstrat, de asemenea, o
deosebită responsabilitate față de satul său, specifică unui educator din elita
intelectuală a comunei.
S-a pensionat după 40 de ani de apostolat educațional, câștigând
recunoștința discipolilor și părinților acestora.
Este încântat că a fost profesorul de gimnaziu al distinsului cadru
universitar de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Dumitrel Ghiba,
care de câțiva ani bagă în cap matematica și unor studenți din Germania,
chiar la ei acasă.
A fost căsătorit cu mult regretata profesoară de matematică,
Marcela, trecută în eternitate la Domnul, cu parfumul vieții trăite, la
sfârșitul anului 2016, producând tristețe și multă jale în rândul celor
apropiați, mai ales în sufletele celor două vlăstare ale sale de care era tare
mândră și a soțului său, Paulică, care s-a ocupat foarte mult pentru păstrarea
sănătății ei.
Învățătoare Obreja Maria
S-a născut în satul Răucești în anul 1950
într-o familie de oameni gospodari care i-au fost
permanent o sursă de inspirație și cumpătare cu
rădăcina bunătății.
Copilăria plină de bucurii și-a petrecut-o
alături de încă trei surori din familia bunului
gospodar, Victor Obreja, poștașul comunei
Răucești.
Studiile primare și gimnaziale le-a făcut în
satul natal, după care absolvă Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” din Bacău.
379

Își face debutul la Școala Săvești în calitate de învățător, după care
parcursul didactic și-l continuă la Școala Oglinzi și Școala nr. 5 Târgu
Neamț. Conștiincioasă și corectă, cu deosebită delicatețe sufletească, s-a
integrat perfect în activitatea didactică de la fiecare școală.
Colegii, părinții și foștii elevi au apreciat-o și o apreciază numai prin
cuvinte alese, ca fiind o persoană cinstită și cu o corectitudine ireproșabilă,
de o bunătate până la servituți proprii.
A ieșit la pensie mulțumită că a reușit să sădească în conștiința
elevilor săi, virtuți morale, trăsături de cinste, adevăr, curaj și dreptate.
Învățător Craiu Ion
A răsărit în lumina vieții în
anul 1950, în Oglinzi, sat care l-a
ajutat să-și formeze caracterul, crezul
și procesiunea vieții. Părinții săi și-au
educat urmașii să ajungă oameni
modești, prietenoși, cu suflet fără
patimi și cu multă știință de carte.
Unul din ei este Ionică, care după ce
învață cele opt clase la școala din sat, continuă studiile la Liceul Pedagogic
din Bacău.
După absolvire este încadrat ca învățător la Școala Oglinzi de unde
după 42 de ani a ieșit la pensie, lasând amintiri din cele mai frumoase prin
hărnicia, conștiinciozitatea și pregătirea sa profesională de necontestat.
În zilele noastre, când sportul minții, șahul, este neglijat, fiind
considerat sport roșu, el continuă să-l activeze atât la școală cu elevii, cât și
la diferite concursuri pe plan zonal, de unde se acoperă de glorie cu multe
titluri de campion.
Viața lui și a fiului său, Daniel-Ioan sunt umbrite prin pierderea
soției și respectiv a mamei, ilustra învățătoare, Geta. Fie ca amintirea ei să
aparțină veșniciei!
Un deosebit respect avem pentru actuala soție, doamna învățătoare
Craiu Elena, care cu multă frumusețe sufletească a avut și are o mare grijă
față de Daniel și fiica lor Anca. De asemenea, este demn de apreciat pentru
amândoi respectul care îl poartă pentru mama lui Daniel.
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Învățător Sava Emilia
A plecat pe cărările luminii
vieții din minunatul sat, Oglinzi,
descris de ea cu mult talent și dăruire
într-o aleasă lucrare monografică
pentru susținerea gradului I didactic,
ca învățătoare .
În anul 1975 a absolvit Liceul
Pedagogic Gheorghe Asachi din
Piatra Neamț și a fost repartizată ca
învățătoare la Școala Generală Făurei, județul Neamț. De aici, imediat, își
urmează un traseu didactic în specialitate prin mai multe școli.
Abia în anul 1990 se stabilește definitiv ca învățătoare la Școala Nr.
2 Oglinzi până la pensie, unde o perioadă a fost și directoare a școlii.
Din spusele ei, reies următoarele activități extrașcolare desfășurate
la Școala Oglinzi nr.2: Am făcut multe serbări cu elevii, excursii, drumeții,
am colaborat la revista școlii ”Oglinda Oglinzilor” publicând poezii ale
copiilor sau scurte compuneri. De asemenea, am luat premii la diferite
concursuri de creație la nivel de comună sau județ.
Deci, pot spune că am fost omul potrivit la locul potrivit și că
altceva mai bun în viața mea nu aș fi știut să fiu, decât învățător.
Colegii, părinții și elevii școlilor unde a funcționat arată prin
exemplul doamnei învățătoare că avem în școlile noastre mulți dascăli
adevărați, cu har, cu dăruire, implicați, care pot schimba lumea prin munca
lor de educație.
Fiind căsătorită cu ilustrul inginer Sava Mihai, fost funcționar la
Primăria comunei Răucești, au înființat o gospodărie înfloritoare,
înconjurați fiind de doi fii, în care își pune toată speranța și nădejdea.
Învățător Vornicu Doina
Părinții ei erau apreciați ca
buni gospodari din satul Săvești, cu
adânci convingeri moral-creștine, care
au dat țării șapte specialiști în diferite
domenii de activitate dintre care cinci
sunt cu studii superioare. Unul din ei
este învățătoarea Doinița Vornicu,
născută în anul 1951.
Majoritatea
timpului
din
cariera sa didactică a fost la Școala Ungheni, contrar fluxului de cadre
didactice îndreptat constant spre oraș.
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Este cunoscută ca o învățătoare, periodic și directoare,
conștiincioasă cu o bună pregătire profesională, determinată să desfășoare
activități didactice deosebite pentru ridicarea nivelului de învățătură al
elevilor. Pe lângă ocupațiile sale școlare a dat o importanță mare și celor
extrașcolare. A cules de la bunica sa, Moroșanu Frăsina, un caiet cu folclor
literar, care i-a fost de mare folos la frumoasele serbări școlare și pentru
lucrări monografice locale.
În plus, cei care au avut privilegiul să o cunoască mărturisesc că au
fost cuceriți de vorba-i permanent fermecătoare.
Este căsătorită cu distinsul economist Vornicu Teodor și au
împreună doi copii pasionați de meseria aleasă: Doru, om de afaceri și
Dana, economistă la o renumită firmă farmaceutică.
Profesor Vasile Predoaia
Și-a ales Muntenii ca sat
natal în anul 1951, fiind descendent
din străjerii medievali care cu făclia
de pe vârful Steagul anunța lumea
din valea Moldovei și din valea
Ozanei de apropierea dușmanilor.
Își face studiile primare chiar
în casa învățătoarei sale, Varvara
Maria. După ce a terminat școala
gimnazială se înscrie la Liceul Teoretic din Târgu Neamț. Își ia
bacalaureatul printre primii și urmează în continuare cursurile Facultății de
Matematică Fizică a Institutului Pedagogic de trei ani, Suceava.
După absolvire (1975) este repartizat la Școala Drăgănești ca
profesor titular la catedra de matermatică-fizică, de unde a ieșit la pensie.
Începând cu anul 1980 a fost un bun și harnic director, care s-a
preocupat de buna gospodărire a școlii și mai ales de îmbunătățirea
procesului de învățământ.
Ca om de inițiativă a desfășurat și multe activități pionierești, în
special în domeniul expedițiilor Cutezătorii, colindând țara de la munte la
mare.
Ca absolvent al Școlii Populare de Artă a dus și o bogată activitate
în cadrul Căminului Cultural Drăgănești instruind diferite formații artistice.
Ca pensionar, cu hărnicia care îl caracterizează, întreține în Munteni
o rodnică gradină de legume și o înfloritoare livadă.
În anul 1980 s-a căsătorit cu inimoasa învățătoare, Dorina
Manolache, fata dascălului din Săvești (cum era cunoscută de mică). Astăzi
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este cunoscută cu firea sa dârză și hotărâtă, optimistă și visătoare, candidată
permanent la medalia de cadru didactic emerit pentru fiecare an școlar.
Destinul ei personal putea și poate fi împlinit prin talent și prin remarcarea
sa în domeniul muzicii vocale.
Astăzi, frumoasa familie se bucură de doi fii de toata lauda, Claudia
și Ionuț, absolvenți ai unor facultăți cu renume, din țară.
Profesor Craiu Gheorghe
Cu siguranță provine
dintr-o familie descendentă
din slăviții crai de pe
plaiurile noastre medievale.
Este născut în anul 1952 în
satul Oglinzi unde-și termină
studiile
primare
și
gimnaziale. Tinerețea i-a fost
umbrită de moartea ambilor
părinți, lăsându-l cu cele trei surori mai mici să le realizeze din punct de
vedere familial și profesional.
Fiind absolvent al Facultății de Filologie din Iași este repartizat în
satul natal ca profesor de limba română. Acest mare risipitor de vorbe cu
duh și umor fin, s-a dăruit în întreaga activitate profesională cu pasiune și
vocație, nobilei meserii de educator și luminător al elevilor avuți în
primire.
Ca primar (1992-1996) și viceprimar a dat dovadă de bun gospodar,
rezolvând cu mult succes multiplele probleme iscate în perioada grea de
după Revoluția din Decembrie 1989, în special cele legate de aplicarea
Legii 18/1990, a fondului funciar.
Și-a unit destinul cu prestigioasa dăscăliță, domnișoara Mariana
Sorlescu, provenită din vestitul neam al Șoimăreștilor nemțeni, de dincolo
de satul Săvești. Pentru noi, este cunoscută prin preocupările sale în
domeniul folclorului. Împreună cu unii colegi au proslăvit spiritul oglinzean
prin cânt, vers, dans, meșteșuguri, port.
Din spusele soției sale reiese că avea câteva pasiuni dintre care
unele le știam și noi: a fost instructorul orchestrei de mandoline al școlii,
fiind un iubitor de muzică, i-a plăcut să scrie versuri, îndrăgind în egală
măsură bucătăria și pescuitul.
În anul 2001, în plină activitate fizică și profesională, când familia
se considera împlinită, i s-a rupt firul vieții. Trista veste neașteptată a
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umplut de jale pe toți cunoscuții, care îi vor păstra amintirea, iar o parte din
sufletul lui a rămas pe pământ în sufletul nostru.
Cele două fiice, Laura și Adina, înconjoară cu multă dragoste, în
aceste momente de singurătate, pe scumpa lor mamă.
Profesor Bănărescu Lidia
S-a profilat în pragul vieții,
într-o
familie
de
gospodari
cumpătați cu rădăcini trainice în
comuna Răucești, în anul 1952.
Fiind absolventă a Facultății
de matematică a funcționat ca
profesor la Școala Nr.1 Răucești
timp de peste 30 de ani și a ieșit la
pensie în anul 2012 din funcția de director coordonator.
Sub diriguirea sa, nu-și impunea subalternilor optica didactică
personală, ci lăsa fiecărui libertatea de a vibra, de a se emoționa potrivit
sensibilității proprii.
În lunga-i carieră didactică a reușit să facă din obiectul matematică,
considerat de unii elevi ca neîmbietor, unul atractiv. De aceea mulți din ei
au reușit să îmbrățișeze această materie, continuându-și seria succeselor de
la licee reale.
A modelat și a șlefuit atâtea și atâtea generații de elevi cu pricepere
și răbdare, înaripându-le mintea și sufletul, găsindu-le fiecăruia drumul
devenirii profesionale.
Rămâne în memoria celor care o cunosc, cu aura seriozității și
devotamentului, ca o adevărată doamnă a învățământului răuceștean. În
plus, credem că deține în palmă secretul vieții îndelungate, luat de la
părinții săi, care în anul 2018 au făcut nunta de platină.
Căsătorită cu profesorul de matematică, Mihai Bănărescu, care a
funcționat și în comuna noastră, au împreună doi copii realizați prin nobile
profesiuni.
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Profesor Apostoae Ilie
Provine dintr-o familie veche
și numeroasă, pur moldovenească,
înrădăcinată de multe secole pe
meleagurile oglinzene, păstrătoare de
tradiții populare, care a dat satului
mulți oameni de cultură, iar pentru
comună multe nume de primari.
Numărâdu-i anii vieții, am
început cu anul 1952, când s-a născut. Trec de frumoasa copilărie, de
flacăra tinereții, de strălucitele studii universitare și mă opresc la activitatea
fructuoasă de profesor de matematică și director ( 26 de ani) la Școala
Oglinzi Nr. 1.
A preluat conducerea școlii într-o perioadă mai puțin favorabilă
învățământului oglinzean, mai ales din cauza frecvenței elevilor și a
spațiului de școlarizare redus, dar printr-o muncă asiduă și susținută a reușit
să așeze școala în rândul celor mai moderne unități de învățământ din județ,
fapt pentru care a primit titlul de profesor evidențiat în anul 1982.
Cu excelente abilități de comunicare, fiind totodată înzestrat și cu
multă răbdare, dragoste față de oameni, cu simțul umorului, adaptabil la
situații imprevizibile, a fost primar în trei legislaturi, 2004-2016 (record de
longevitate în istoria comunei de după anul 1989).
După spusele lui, a plecat la drum ca primar, parafrazând pe
cântărețul Dan Spătaru Drumurile noastre, toate,/ Se vor asfalta vreodată și
s-a ținut de cuvânt alături de multe alte realizări, fapt pentru care se bucură
de stima și aprecierea locuitorilor. Astfel, în anul 2010 a fost declarat
primarul anului în cadrul județului Neamț.
A fost nevoit să-și schimbe orientarea politică adesea, pentru a fi în
relații bune cu șefii județeni, mereu schimbători, în vederea obținerii de
fonduri bănești pentru comună. Din decembrie 2016 este ales în funcția de
consilier județean cu un cuvânt greu de spus pentru dezvoltarea comunei
Răucești.
Căsătorit cu vrednica profesoară de științe naturale, Doinița
Apostoae, periodic și director de școală la Oglinzi, au format o familie de
intelectuali de înaltă vocație, care au sădit în sufletul elevilor dorința de
învățătură continuă, dragostea de Neam și Țară, precum și de legendarul sat
cunoscut în întregul spațiu mioritic, prin respectarea tradițiilor, obiceiurilor
și datinilor.
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În încheiere adăugăm că au asigurat căile bucuriei, împlinirii
profesionale și familiale ale celor doi fii: Laviniu - profesor și Florin medic, intelectuali cu înalt prestigiu.
Profesorul Obreja Ilie
Personalitate puternică și
înzestrat cu un caracter ales, s-a
născut pe meleagurile noastre, în
anul 1952, din părinți buni și
respectați gospodari. După ce s-a
bucurat de cadrul idilic al
copilăriei, a fost purtat pe valul
cunoașterii la școli diferite, unde a
învățat tot ce a fost nevoie pentru a-și termina studiile. Ca absolvent al
Facultății de Matematică - Fizică a fost repartizat în învățământ la Școala
Șoimărești, apoi s-a transferat la Școala Săvești. De la Școala Săvești pleacă
încărcat cu elan didactic la Școala Răucești Nr.2 de unde a ieșit la pensie în
anul 2017.
Ca profesor de matematică știa să îndemne elevii spre adâncirea
studiului obiectului său în scopul căutării și găsirii de bucurii nebănuite.
Mulți ani a fost director la Școala Mihail Kogălniceanu Răucești, de
unde am cules o părere de la un fost coleg: Avea un suflet cald, apropiat de
noi prin multă omenie și prin cvasipermanentul său zâmbet. Ca un model
de director, reușea foarte ușor să creeze o atmosferă plăcută de lucru.
Totodată, era un mobilizator energic în toate acțiunile profesionale din
școala noastră.
S-a căsătorit cu domnișoara învățătoare Lenuța, din familia
Grigoroșoaia și au format o familie de aleasă noblețe, cu nunta de argint
lăsată în urmă.
Educatoare Iftime Elena
Face parte din categoria
oamenilor
strălucitori
care,
combinând însușirile naturale cu
munca metodică, pot obține rezultate
meritorii în orice domeniu în care se
angajează.
Provine din familia Apostoaia
Gh. din satul Răucești și născută în
anul 1952.
Ca absolventă a Școlii Pedagogice, încă din leagănul carierei a
lucrat în cea mai mare parte a activității didactice la Grădinița Nr.1 Oglinzi,
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convinsă fiind că, din toate profesiile posibile, niciuna nu cere mai multă
gingășie și noblețe sufletească, mai multă căldură și dragoste față de copii,
decât cea de educatoare.
Colegii, cunoscuții, îi admiră eleganța, calmul, hărnicia și nu în
ultimul rând zâmbetul care permanent îi luminează chipul.
Are o căsnicie fericită alături de domnul inspector financiar, Ionică
Iftime. Împreună au doi fii racordați la înalte cote profesionale.
Învățător Ichim Ioan
Părinții săi care au terminat cursurile
școlii din sat și nu au putut învăța mai
departe, au avut grijă ca toți fii lor să termine
școli din cele mai înalte. Astfel, Ionică,
născut în anul 1952 a ajuns după ani,
absolvent de Școală Pedagogică, fiind
încadrat la școala din satul natal, Oglinzi,
unde și-a desfășurat o activitate didactică
rodnică, care i-au adus numai satisfacții
alese.
De pe urma muncii lui educative s-au ridicat an de an tineri cu suflet
curat și drept, cu inima neînduplecată, doritori de a contribui prin munca lor
neobosită la progresul societății.
A fost călăuzit, de asemenea toată viața de principii bazate pe
modestie și corectitudine, care au constituit exemple fericite de
comportament și profesionalism.
Astăzi, cu o viață familială exemplară împreună cu doamna
învățătoare Lenuța,
se bucură de doi urmași plecați pe itinerare
profesionale visate din copilărie și îndeplinite pe parcurs, precum și de
respectul tuturor cunoscuților.
Învățător Sârghi Mihai
Acest dascăl de azi, care a purtat
pe valurile cunoașterii peste 40 de
generații de elevi din satul Oglinzi, s-a
născut în anul 1954. Provine din părinți
care s-au străduit să asigure copiilor săi
o educație aleasă, să fie mândri de
rădăcinile lor istorice,dar și de tradițiile
frumoase ale satului natal.
Astfel, înzestrat cu cele mai
nobile calități intelectuale, a terminat Școala Pedagogică din Piatra Neamț
și a fost încadrat ca învățător la Școala Oglinzi, unde lucrează și în prezent.
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Este considerat de colegi ca unul din oamenii cei mai aleși prin
cultură, inteligență, prietenie sigură de drum lung, toate garnisite cu
blândețea trădată de zâmbetul lui sfios. Abilitățile și înclinațiile sale vădite
spre domeniul artistic (desen, scriere, muzică, dans etc.) la care se adaugă și
pasiunea pentru lectură sunt mult apreciate în mediul intelectual și nu
numai.
Împreună cu doamna învățătoare Lenuța Sârghi au format o familie
în cadrul căreia s-a născut pacea, fericirea și tinerețea veșnică. Se bucură de
cei doi copii, bravi urmași în vocație: Mihai și Silvia Daniela, profesori la
Colegiul Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț.
Învățător Maxim Ioan
Este născut în anul 1954
în satul Oglinzi, într-o familie cu
dunga de lumină feudală a
vechilor plăieși care apărau
Cetatea Neamțului de orice liftă
străină cu multă sfințenie.
Educat în familie în
spiritul valorilor morale perene a
ajuns un eminent dascăl,
formator de destine, debutând ca învățător la Școala din Buruienești,
comuna Doljești, în anul 1975. Astăzi, ca profesor pentru învățământul
primar, de mai bine de 40 de ani este în slujba elevilor să le dea știința de
carte, să le modeleze caracterul și să le lumineze mintea.
A desfășurat de asemenea, cu plăcere și cu mult talent diferite
activități obștești și cultural-artistice, atât cu elevii cât și cu tineretul, fapt
pentru care și-a atras respectul tuturor sătenilor, alegându-l consilier local
de orientare politică liberală.
După o zicere poetică parafrazată:O vede azi, o vede mâine/ Astfel
dorința-i gata. Și așa, s-a făcut ca împreună cu domnișoara învățătoare
Liliana să aibă o frumoasă nuntă, ruptă parcă din cele cu Feți Frumoși și
Liliene Cosânzene.
Astăzi sunt încântați de fiul lor, inginer de înalt voltaj profesional.

388

Învățător Diaconu Gheorghe
Acest
spirit
limpede de dascăl cu
dragoste nesfârșită față
de familie, școală și
societate, s-a născut în
anul 1954, în satul
Oglinzi, unde după ani
ajunge
învățător.
Încadrat
la
Școala Generală Oglinzi, și-a arătat adevărata vocație pusă în slujba
educației copiilor. Colegii, toți cunoscuții îi fac un scurt portret moral foarte
favorabil: unii zic că-i un dascăl luminat, cu multă demnitate, inteligent,
harnic și respectuos, alții spun că are multă prestanță în societate prin
faptele lui bune, fiind totodată o personalitate didactică care asigură
formarea morală și intelectuală a elevilor.
Când sosi vremea să se căsătorească a cerut mâna domnișoarei
Maricica Obreja din Răucești și care, după spusele poetului nepereche: Câți
au trecut al casei prag/ De bună seamă cel mai drag/ A fost ales. Și așa, au
format o familie ferice bazată pe dragoste și respect reciproc. Are doi
moștenitori superbi plecați pe itinerarii de înalt profesionalism.
Învățător Domnica Vrânceanu
O femeie elegantă, cu un impecabil bun gust,
adeptă a adevărului și naturaleții, și-a început opera
vieții, în anul 1954, în comuna Bâra, localitate aflată
la răsăritul județului nostru, într-o familie de oameni
simpli care și-au dorit și au reușit ca toți cei patru
copii să învețe carte. Unul din ei, Domnica, care după
ce și-a terminat Liceul pedagogic de la Piatra Neamț
se căsătorește în anul 1974 și își urmează soțul,
preotul Mihai Vrânceanu, în satul Răucești unde și-a obținut parohia.
Aici, ca preoteasă, aureolată de multă generozitate,este apropiată și
implicată conștient în grija față de oamenii parohiei, pentru a le insufla
speranță și alinare, mai ales celor aflați în durere și deznădejde.
A fost blagoslovită cu doi succesori, Iulica - Domnica, învățătoare,
și Mihaiel stabilit în Italia.
Ca învățătoare, este o personalitate complexă, de o probitate morală
și intelectuală de necontestat
cu vădite înclinații spre domeniul
învățământului, dar și cu pasiunea pentru tot ce înseamnă cultură. A
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îndeplinit cu multă răspundere atribuții obștești și politice, fiind timp de
patru mandate consilier local și președintă a Comisiei de învățământ-cultură
în cadrul Consiliul local.
De asemenea fost consilier educativ timp de 17 ani la Școala
Gimnazială Răucești, metodist ISJ, membră a Consiliului Consultativ ISJ
Neamț și consilier educativ zona Tg. Neamț. Prin concurs, a obținut mai
mulți ani la rând gradația de merit, iar în anul 2012 Diploma de excelență la
Gala învățământului nemțean. În continuare, a fost nominalizată de către
Reprezentanţa Comisiei Europene în Romania, cu Diploma de Excelenţă şi
titlul de Ambasador al Campaniei Europa Casa Noastră - premiu /vizită
educativă la Bruxelles, de trei ori, pentru derularea unor activităţi pe teme
europene. Mai adăugăm că a fost de două ori ,finalistă în primii zece, la
Gala Naţională Învăţătorul Anului, desfăşurată la Bucureşti, Palatul
Parlamentului.
Ieșind la pensie după 43 de ani de activitate, continuă să-și ocupe
timpul liber în domeniul scrierilor literare.
Învățător Marcela Grigore
Este născută în Răuceștii de Jos, în familia Lică Vrânceanu, înfiată
apoi de familia Jenică Grigoriu din Răucești de Sus,
unde își face studiile primare și gimnaziale. După ce
termină studiile pedagogice este repartizată la Școala
nr.1 Răucești, ca educatoare și apoi învățătoare până la
pensionare.
A avut calități pedagogice deosebite și o
dragoste nețărmurită pentru copii în ochii cărora citea
setea de cunoaștere și în care vedea viitorii creatori de
țară mai bună și mai dreaptă decât cea de azi.
Din graiul ei măsurat și blând s-au desfășurat nu lecții de un ceas, ci
o învățătură de-o viață pentru generațiile de preșcolari și elevi, date
viitorului.
Se bucură de cei doi urmași, Aniela și Silviu și o nepoțică, Greta,
care o înconjoară cu aleasă dragoste și sigur îi vor fi de ajutor în viitor.
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Învățător Ioniță Gheorghe
Acest dascăl model și un
tovarăș de nădejde pentru toți
cunoscuții a văzut zorii vieții în anul
1955, în familia Neculai Popa, de pe
Dealul Răuceștiului, de unde a
coborât prin înfiere în casa unchiului
său Ioniță Gheorghe, nu departe de
pădurea Făgețel, care-i aduce
permanent un suflu înviorător,
binefăcător.
Ca absolvent al Școlii pedagogice și a Facultății de Științe ale
Educației funcționează la Școala nr.2 Răucești, ca învățător unde cu
longevitatea sa de pe piața didactică, își va încheia cartea de muncă, ieșind
la pensie cu satisfacția muncii îndeplinite, pregătit să-și scrie memoriile.
Cu valențele sale pedagogice reușește să sădească la elevi dragostea
de învățătură, dând spre gimnaziu multe generații bine pregătite.
În compania lui te simți confortabil, deoarece prin vorba-i dulce
sfătoasă moldovenească, radiază multă generozitate și deplin optimism.
Dacă încheiem cu faptul că este soțul eminentei educatoare,
Michaela Ioniță, fostă Constantin de viță săvișteană, tată a două fiice de
înalt profil pedagogic și bunic la câțiva nepoți, putem aprecia că a mai
rămas puțin de spus despre familia lui magistrală, plină de respect.
Învățător Dumitru (Titișor) Săvescu
Veșnicul visător, plin de
ambiții și intenții bune, s-a născut în
satul Răucești în anul 1956. Bunicul
său fiind preot, iar mama învățătoare
i-au asigurat o copilărie fericită întrun mediu unde candela bunei
creșteri și a bunului simț a ars
permanent. Clasele primare le-a
făcut la Răucești, înscris fiind în
catalogul mamei sale, căreia până la urmă i-a furat și meseria și vocația, și
iată-l învățător în satul natal de unde va ieși la pensie.
Este considerat în mediul didactic și nu numai, ca un simbol al
frumoaselor trăsături morale și ale înaltului profesionalism, care și-a adus
contribuția la instruirea mai multor generații de copii, cărora le-a pus
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condeiul în mână și i-a introdus în universul cunoașterii, la educarea lor în
spiritul dragostei față de meleagurile și tradițiile locale.
Și-a unit destinul prin căsătorie cu inimoasa și vrednica ingineră
Ana Săvescu, refernt programe - prognoze la Primăria Răucești.
Au împreună un băiat, Sergiu, student la București, formând astfel o
familie binecuvântată, asociată cu stabilitate și echilibru.
Educatoare Trofin Doina
Cu o înfățișare fizică care
sfidează trecerea timpului, este
născută în anul 1957 în satul
Răucești. Peste ani, a pășit cu
îndemânare și negrăită ușurință ca
educatoare la Școala Nr.1 Răucești
unde fusese elevă, mândră că are o
meserie foarte respectată, deoarece
alături de mamele și colegele
educatoare conduc de mânuță întreaga copilărie a țării.
De-a lungul celor de peste 40 de ani de activitate didactică a format
generații și generații de preșcolari, pe care i-a îndrumat cu multă răbdare,
calm și eleganță, fiind unul din cei mai respectați dascăli ai școlii.
Soțul ei, Nelu, un suflet mare și nobil, a trecut de tânăr în lumea
veșniciei, în urma unei boli crâncene, nemaiavând bucuria de a-și vedea
copiii realizați, la casa lor. Astăzi, cei doi copii, Iulian și Marian sunt
mândri de părinți, iar mama este fericită că are așa urmași vrednici de
laudă.
Tatălui meu
Prea scurt e firul vieții uneori,
De ce și cum, ni-i greu a înțelege,
Cum să-i explici, unui puiuț de om,
Că tatăl lui e-n cer, va înțelege...?
(Licuța Pântia, Oglinzi, Țărăncuța de la Londra, 2014, pag. 101)
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Profesor Dia Maria
Pleacă pe făgașul vieții în
anul 1960 în familia Dumitroaia
din satul Oglinzi. Cursurile
primare și gimnaziale le face în
satul natal, iar cele liceale la Tg.
Neamț. În continuare, în anul
2004 a absolvit Universitatea
Tehnică Gheorghe Asachi Iași și
în același an a devenit profesor titular la Liceul Tehnologic Oglinzi pe
catedra de Discipline Tehnice Textile/ instruire practică.
Încă de la începutul carierei didactice s-a preocupat ca elevii liceului
să se remarce în cadrul olimpiadelor corespunzătoare profesiei sale. Astfel,
în anul 2014 a obținut locul I la faza județeană și dreptul de participare la
faza națională, în anul 2015 a primit două premii I și un premiu II la faza
județeană a olimpiadei de la Sfântu Gheorghe, județul Covasna. În anul
2016 – premiul I și II la faza județeană a olimpiadei la disciplinele tehnice
și o mențiune la faza naționala de la Bârlad, județul Vaslui.
Este coordonator a două proiecte cu fonduri europene Erasmus + în
urma cărora unii profesori și elevi din unitatea sa școlară au participat la
stagii de formare profesională în unele țări ale Uniunii Europene.
Este înzestrată, de asemenea, cu multe competențe și abilități
recunoscute, prin capacitatea sa de comunicare și coordonare a grupurilor
sociale.
După spusele dumneaei și confirmate de colegi, doamna profesoară
cultivă în rândul elevilor tot ce este curat în sufletul omului: munca,
stăruința, iubirea, fidelitatea, cu multă răbdare și onestitate.
Este căsătorită cu domnul inginer Adrian Dia.
Profesor Filip Gheorghe
I s-a consemnat nașterea în registrul
stării civile al comunnei Răucești, în anul
1963 în satul Oglinzi, într-o familie de
gospodari cu ocupații agricole.
Copilăria i-a fost o grădină
fermecată, plină de culoare și cu dimineți
înmiresmate, spune el.
După ce termină liceul de la Târgu Neamț, se înscrie la Facultatea
de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din Iași. După absolvire, o perioadă
a fost în producție ca inginer la CFS Săvinești, după care a fost încadrat ca
profesor de educație tehnologică la Școala Oglinzi.
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Căsătorit cu inimoasa și fermecătoarea sa colegă de breaslă,cu
delicatețe vibrantă, profesoara de fizică-chimie, Anișoara Filip, născută în
comuna Borca, din părinți cu mare dragoste de folclor și tradițiile populare.
Se mândresc cu cei doi copii, Andreea și Bogdan, crescuți în golful
mitologic oglinzean și care azi au cariere profesionale deosebite.
În cadrul școlii oglinzene, împreună, sunt exemple de seriozitate și
tenacitate în educația elevilor, obținând rezultate foarte bune la majoritatea
olimpiadele școlare.
Pe lângă obligațiile familiale și profesionale, s-au preocupat cu
multă pasiune și dăruire de a fi printre principalii dătători de neuitare a
făloșeniei spirituale oglinzene. În primul rând, au înființat în anul 1990
cercul de folclor și tradiții Comoara satului pentru culegerea datinilor,
obiceiurilor și tradițiilor din satul Oglinzi, apoi Ansamblul folcloric de
cântece și dansuri populare Oglinduța și au continuat cu Proiectul
educațional Folclorul și tradițiile - identitatea noastră în Europa. De
asemenea, sunt autorii culegerii de folclor Tradiții... în oglinda timpului.
S-a implicat activ în viața comunității, fiind ales consilier local de
factură politică PSD-istă în mai multe legislaturi.
Profesor Viorica Cosău
Provine dintr-o familie
onorabilă din satul Răucești de
Jos, înșirându-și mărgăritarii ani,
începând din anul 1964.
După absolvirea Facultății
de Matematică este repartizată la
școala Nisiporești, apoi prin
detașare ajunge la Școala nr.1
Oglinzi și de aici la Școala nr.1 Răucești ca institutoare, onorând catedrele
tuturor școlilor cărora le-a călcat pragul. Distinsa dăscăliță a insuflat
copiilor dragostea de carte, omenia și nu în ultimul rând bunul simț.
Doamna profesoară Maria Zaharia, sora ei, adăuga: Întreaga
pregătire profesională și neobosita muncă și-a dăruit-o elevilor, față de
care avea un respect nebănuit. Dar, soarta tristă face ca în vreme nedorită,
la numai 44 de ani, sufletul său curat și frumos să se transforme în săgeți de
cocori îndreptate spre Cer, lăsând multă jale printre toți cunoscuții.
Căsătorită cu omul de afaceri Dorică Cosău, se mândrea cu cei doi
copii: Laurențiu, absolvent al Academiei de Poliție și Nicoleta care a
terminat Facultatea de Medicină.
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Profesor universitar doctor Ticu Constantin
Născut la Săvești, își ia startul
spre pasionanta-i viață în anul 1966.
Este provenit din părinți dornici ca
urmașii lor să ajungă stăpâni pe cât
mai multe ramuri ale științei și nu
numai.
În anul 1995 ajunge licențiat al
Universității Alexandru Ioan Cuza din
Iași, slujind cu pasiune atât știința
psihologiei, cât și învățământul superior în același domeniu.
După ce a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, în anul 2009 a
ajuns să fie conducător de doctorate.
Ca autor sau mai rar coautor, are o bibliotecă întreagă cu sute și sute
de cărți, reviste, studii publicate, intervenții la diferite congrese sau
conferințe pe teme de cercetare și aplicare psihologică. Totodată este și
director de proiecte de cercetare – dezvoltare, precum și membru în diferite
colective editoriale și științifice.
A primit mai multe premii în calitate de profesor universitar, din
care am ales doar două: Zece pentru UAIS – în vederea recunoașterii
meritelor celor mai apreciați profesori din Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iași – 2010. In același an a primit și premiul I la secțiunea
Profesorul anului universitar (național), în cadrul Galei Premiilor în
Educație.
Autorii monografiei se mândresc cu profesorul universitar Ticu
Constantin, care a învățat și la Școala Săvești. Primește urările noastre de
succes în viitor pe toate planurile!
Inspector școlar profesor Elena (Constantin) Preda
Cartea vieții ei s-a deschis în anul 1967, în
satul Săvești, într-o familie cu multe virtuți și cu
adânci convingeri moral-creștine, care i-au dat
energii ancestrale în copilăria și tinerețea sa, ca
etape pline de speranță în viața însetată de
cunoaștere.
Cu studii universitare în domeniul istoriei, a
debutat ca profesor la Școala Săvești în anul 1990,
fiind cunoscută de colegi ca o personalitate
perseverentă, cu un puternic simț al datoriei, generoasă și corectă cu cei din
jur, dispune de un evident tact pedagogic înnăscut și dobândit de-a lungul
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unei cariere de excepție, suscitând chiar atenția căutătorului de repere
didactice.
Astăzi, la nivelul anului 2019 ca inspector de specialitate la aceeași
disciplină în cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Neamț, colegă după
130 de ani cu revizorul școlar, tot de Neamț, I.L. Caragiale, este preocupată
de perfecționarea didacticii istoriei și de managementul performant la
implementarea reformei curriculare în domeniul istoriei și științelor umane.
Fiind fiică a comunei noastre, plecată într-o funcție județeană, a fost
și este o prezență apreciată și așteptată la numeroasele evenimente de
educație, de cultură și nu numai, organizate în comuna Răucești. Totodată
este o ambasadoare a comunei noastre în forurile județene din toate
domeniile.
Profesor Stan V. Ioan – Cristian
S-a născut și a crescut în familia dinastică a
Stăneștilor de Răucești, în anul 1967. După ce își
absolvă clasele I-VIII în satul natal, urmează liceul
la Tg. Neamț și apoi Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi Iași, Facultatea de Mecanică, cu
licența dată în anul 1991.
După ce ocupă catedra de Discipline
tehnice la mai multe școli din județul Bacău,
ajunge profesor titular la Liceul Tehnologic Petru
Rareș Bacău. Aici, între anii 2006-2014 a fost director adjunct, iar din anul
2014 este director. S-a remarcat prin competențe bune de comunicare,
organizaționale, manageriale, informatice etc. De asemenei, are multe
articole publicate în reviste și cărți de specialitate. Pentru activitatea
deosebită în învățământ a primit diplome oferite de Primăria Bacău și
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.
Principalele activități și responsabilități:
- Preşedinte al Comisiei consultative de dialog social din şcoală;
- Vicepreşedinte al Comisiei pentru curriculum;
- Coordonator al activităţii Şcolii de şoferi LTPR Bacău;
- Profesor de legislaţie rutieră şi instructor auto la Şcoala de şoferi „LTPR
Bacău”
- Expert evaluator manuale şcolare;
- Membru în Consiliul Consultativ - Discipline tehnice ISJ Bacău din 2005;
- Profesor metodist ISJ Bacău din 2001 până în 2014.

396

Profesor Bîrliba Gigel
Născut în Târgu Neamț, la o azvârlitură de
băț de Cetate, în anul 1968, poartă dragostea și
puterea strămoșilor adunată în inima și sufletul lui.
Debutează în învățământ ca profesor titular
de istorie, la Școala Drăgănești, ca după cinci ani
să se transfere la Liceul Tehnologic Oglinzi, unde
activează și în prezent.
Cu un master în arte plastice are intense
preocupări pentru pictură, finalizate cu mai multe
expoziții.
Este o personalitate de talie enciclopedică cu o cultură generală de
apreciat și cu o dăruire firească, izvorâtă dintr-un plin sufletesc. Așa se
explică prezența domnului profesor în diferite competențe și abilități
sociale, precum: vicepreședinte al Filialei Cultul Eroilor Răucești, membru
al Asociației profesorilor de istorie din țară, este angajat în numeroase
proiecte și programe educative, în redactarea revistei școlare Oglinda
Oglinzilor și nu în ultimul rând este unul din oaspeții bibliotecilor și
arhivelor din mai multe orașe din țară și din Republica Moldova pentru a
completa zestrea istorică a satului Oglinzi și nu numai.
O vie activitate o are în cadrul Cercului de istorie Cultul Eroilor de
la Liceul Tehnologic din Oglinzi, unde își dorește alături de elevi
descoperirea faptelor de vitejie, de demnitate, de mărturisire a
patriotismului, a credinței străbune de împlinire a idealurilor de Reîntregire
a neamului românesc..
Educatoare Alina Maftei
Este fiica iluștrilor dascăli ai şcolii noastre, Ana
şi Gheorghe Maftei. A urmat vocaţia părinţilor, devenind
absolventă a Şcolii postliceale de învăţători şi a
Facultăţii de Științe ale Educației. Fiindcă a debutat ca
educatoare, nu şi-a schimbat profesia şi-i decisă să iasă
la pensie tot educatoare. Blândeţea împletită cu exigenţa
reprezintă cartea de vizită a îndrăgitei educatoare căreia i
se potriveşte sintagma: „A te simţi chemat, ales pentru
această meserie şi apt pentru a o îndeplini.”
Prin concurs, este numită directoare la Grădinița cu program
normal și director adjunct la Liceul Economic „Vasile Conta”. Este mamă a
doi copii de toată lauda: Mihail, student la Facultatea de Informatică, Iași și
Adela, absolventă a liceului „Ștefan cel Mare”, promoția 2019.
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Profesor Mihai Gavriloaia
Provine din părinți
moștenitori ai marii familii
feudale
de
răzeși
moldoveni, luptători vestiți
din oastea marelui voievod
Ștefan cel Mare și Sfânt.
Născut în anul
1971, învață opt clase în
satul natal, Brusturi, continuă apoi studiile liceale și superioare. Ca
absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, este încadrat la Școala
Nr. 1 Răucești.
După un timp, mânat de chemarea destinului familial, se căsătorește
cu domnișoara asistentă medicală, Narcisa, din familia Nelu și Maricica
Anușca.
Astăzi, se bucură de prezența celor doi fii Oana-Maria și Mihnea
Gabriel și a nepoatei Anastasia, care sunt înconjurați cu multă dragoste, atât
de ei cât și de bunicii și străbunicii lor.
Misiunea didactică i s-a născut din pasiune pură, ca o subjugătoare
chemare, străduindu-se să sădească în conștiința elevilor săi cele mai înalte
virtuți morale, trăsăturile de cinste și adevăr, curaj și dreptate, împreună cu
respectul față de muncă.
Alături de activitățile frumoase și eficiente de la ore, s-a remarcat și
prin participarea la diferite competiții sportive unde a ocupat locuri
fruntașe, demne de apreciat. Astfel, în anul 2014 a ocupat locul I pe județ la
tenis de masă, după ce în anul 2013 luase locul al II-lea. Locuri fruntașe a
obținut, de asemeni, și la concursurile de minifotbal și handbal.
Învățător Nicuță Lăcrămioara
Învățătoarea
Nicuță
Lăcrămioara vine dintr-o familie
colonizatoare în satul Săvești, cu
tată din Săcălușești și mama din
satul Sârbi, care prin munca lor se
poate spune că au sfințit locul,
făcând onoare satului. Toți frații ei,
destui de numeroși, au ajuns
oameni folositori țării, familiei și
satului, atât prin strădania fiecăruia, cât și prin ajutorul cu laudă al
părinților.
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Destinul Lăcrămioarei, născută în anul 1972, i-a surâs dirijând-o
spre meseria mult visată din copilărie, adică cea de învățător. Fiind
absolventă a Institutului Pedagogic și a Facultății de Științe ale Educației a
debutat în învățământ în satul Săvești, alături de foștii ei dascăli, de care
vorbește cu multă venerație
Acum este învățătoare la Școala Nr.1 Răucești, unde colegii o
apreciază pentru hărnicia, spiritul său generos și mai ales pentru dragostea
pe care o are pentru elevi. Părinții, unii chiar pretențioși, o apreciază pentru
rezultatele obținute de copiii lor la învățătură.
Împreună cu inimosul său soț, Ionel, de viță muntean - pipirigeană
se bucură de binecuvântarea de a avea doi fii deștepți, care aduc onoare
familiei, mai ales că unul a îmbrăcat haina militară, iar celălalt a îmbrățișat
armonia muzicală.
Profesor Gheorghe Smău
Un alt dascăl care are o activitate meritorie
la școlile din comuna Răucești este profesorul
Smău Gheorghe. Născut în anul 1975 în orașul
Tîrgu Neamț a avut o copilărie lipsită, pe alocuri,
de bucurii împreună cu cei șase frați și surori,
abandonați de tată și orfani de mamă, când aveau
cea mai mare nevoie de ei. Ajunge la Casa de
Copii Piatra Neamț, unde este înscris în clasa a V-a
la Școala de muzică, studiind la flaut și pian. După
ce a terminat clasa a VIII-a se înscrie și absolvă Liceul de Artă din aceeași
localitate. Face armata la Transmisiuni, apoi se încadrează ca profesor
suplinitor de educație muzicală la școlile din comuna Răucești, stabilindu-și
domiciliul la familia Vlad Dumitru din Răuceștii de Jos, care l-au primit ca
pe propriul fiu, pentru totdeauna.
În anul 2005 absolvă Academia de Muzică Gheorghe Dima din
Cluj, specialitatea pedagogie muzicală și a devenit profesor titular de
muzică. Între timp, înafara orelor de curs, a format corul de copii al școlii,
apoi formația de fluierași Cromatic, iar sub patronajul primăriei a înființat,
ca dirijor, fanfara Școlii Răucești. Cu aceste formații a participat la diferite
manifestări artistice, precum și diverse concursuri locale, județene,
regionale, naționale, internaționale unde a primit înalte distincții.
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Învățător Eugenia Ilinca (Preda)
Prima întâlnire cu școala nu
poate fi uitată niciodată! spune
doamna învățătoare Eugenia Ilinca
(Preda), născută în satul Ungheni,
comuna Răucești, în anul 1976.
Este a doua fiică din cele trei
ale familiei Dumitru și Maria Preda,
oameni respectați în sat.
După ce a terminat școala
primară, continuă studiile gimnaziale la Școala Săvești, unde prin
perseverență și ambiție a ajuns printre fruntașii clasei. Continuă studiile la
Liceul Pedagogic ”Gheorghe Asachi” P. Neamț și iat-o dăscăliță la Școala
Săvești, colegă cu profesorii cărora le-a fost elevă cu câțiva ani mai înainte.
Din acea perioadă este cunoscută de colegi pentru inteligența sa vie
și prin caracterul său nobil.
Titularizarea și-a căpătat-o în anul 1988 ca învățătoare la Școala Nr.
2 Oglinzi.
Căsătorindu-se în anul 1988, își urmează soțul în București unde-și
găsește noul domiciliu și o detașare la Școala Generală Nr. 4. Din capitală.
După un timp, soțul a fost detașat la Garnizoana Roman. Și aici,
doamna învățătoare și-a găsit post, ocazie cu care își pune în operă un
talent, până atunci ascuns, de a scrie. Astfel, își publică lucrarea sa cu titlul:
Monografia Municipiului Roman pentru școlarii mici.
În anul 2007, soțul este detașat din nou la București în cadrul
Brigăzii I Rachete sol-aer, iar ea la Școala nr. 88.
Este căsătorită cu un fost coleg de școală gimnazială, azi colonel,
Ilinca Ionel, și au adus pe lume pe unicul fiu, Gabriel, actualmente profesor
de religie în București.
Profesor Luca Mirela
Este născută în anul 1977, în satul Răucești.
Provine din strămoșii țărani, care, întovărățiți cu
Luna și Soarele au reușit să stabilească și să mențină
veșnicia la țară. Părinții ei, Jenică și Maria Ghiba,
fermieri agricoli, care abia își mai aduc aminte de
teorema lui Pitagora au dat țării, doi matematicieni
de elită.
Unul din ei, Dumitrel, este cadru universitar
la Facultățile de Matematică de la Iași și Duisburg
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Essen, Germania, iar Mirela, care a dovedit și ea de mic copil înclinații
deosebite pentru matematică a ajuns și ca profesor la aceași materie la
Școlile Nr.1 și Nr.2 din Răucești. Conducerea școlii, toți colegii o cunosc
ca pe un profesor cu o bună pregătire intelectuală și pedagogică, cu o
comportare plină de omenie, modestie, generozitate și cu un atașament
deosebit față de elevii avuți în primire.
Este mamă a doi copii frumoși și deștepți, care sunt înconjurați cu
multă dragoste de părinți și de vrednicii săi bunici. După cum se aude sunt
pregătiți să ajungă tot matematicieni de valoare.
Profesor Apostoae Laviniu
Viitorul dascăl a crescut
lângă cărțile înțelepte ale
părinților săi, profesorii Ilie și
Doinița Apostoae, s-a născut la
Oglinzi, în anul 1977, având o
copilărie trăită la maximă
intensitate. A urmat vocația
tatălui, absolvind Facultatea de
matematică, devenind un stejar
frumos al acestei generații de dascăli tineri de la Școala Oglinzi.
Datorită implicării și dragostei sale pentru profesie, tânărul dascăl
și-a câștigat foarte repede respectul colegilor de breaslă. În asemenea
împrejurare a fost ales director al Liceului Tehnologic Oglinzi. Aici, prin
conștiinciozitate și corectitudine în muncă, prin atitudinea căpătată în
familie și de la dascălii lui, a imprimat o atmosferă de ordine și participare
eficientă în rezolvarea sarcinilor ce revin școlii.
În plus, domnul director, prin firea sa împăciuitoare, finețe de spirit
și diplomație în relațiile colegiale, gestionează cu calm situațiile dificile din
școală având consecințe benefice pentru elevi și cadre didactice.
Adăugăm și zisele lui: Mi-am format de-a lungul anilor abilitatea
de a fi disciplinat, realizând operativ și corect sarcinile. Sunt organizat nu
doar în activitățile didactice și manageriale, ci și cu mine însumi. Sunt
dispus să mă implic în acțiuni de voluntariat. Am dezvoltat și implementat
începând cu 2011, Proiectul-România prinde rădăcini. Am, de asemeni, o
vie activitate publicistică de success la revista de matematică- Speranța de
la care am primit premiul I (anul 2015).
Căsătorit cu doamna profesoară de matematică, Camelia Apostoae,
de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Târgu Neamț, și-au luminat casa
cu două mlădițe, Răzvan și Dragoș, urmași de toată nădejdea, atât pentru ei
cât și pentru bunici.
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Profesor Anton T. Traian
Unul din cei mai vrednici
profesori și directori din comuna
noastră s-a născut în orașul Târgu
Neamț, în anul 1979, într-o familie de
iluștri dascăli, Traian și Gabriela
Anton, care și ei la rândul lor au
funcționat în zona noastră. Bunul simț
și politețea, care o are demonstrează
această proveniență.
Ca absolvent al Facultății de Istorie – Geografie din Suceava a fost
repartizat la Școala Nr.1 Răucești, unde cu timpul ajunge creator de
performanțe în domeniul pedagogic. În anul 2012, cu ocazia ieșirii la pensie
a doamnei directoare Bănărescu Lidia, a fost numit director la școala care la consacrat. Dincolo de formația sa profesională, ceea ce îl definește pe
directorul Școlii Răucești, este vocația managerială de o formidabilă
energie pe care o consumă pentru mai binele elevilor săi și, implicit, școlii.
De asemenea, este cunoscut ca un tip integru și sobru, precis, cu un
echilibru comportamental corect și constant, priceput în meșteșugul
oratoriei. Știe să lucreze în echipă prin abilitatea de a colabora cu ceilalți
profesori, cu părinții și cu alte părți implicate în educația elevilor.
Cunoscându-i puterea de muncă suntem convinși că obiectivele, pe
care și le-a propus pentru viitor, legat de Școala Răucești, se vor realiza.
Fiind căsătorit cu doamna profesoară de limba franceză, Marinela
Anton, au împreună două vlăstare de toată admirația.
Conferențiar universitar doctor Ionel Dumitrel Ghiba
S-a profilat pe scena
vieții la Răucești, în anul
1982, într-o familie de
agricultori cu resurse materiale
modeste, dar cu princiare
resurse morale. A avut de
timpuriu un parcurs de
excepție
în
domeniul
matematicii. Astfel, în anul
2005 a absolvit Facultatea de Matematică din Iași și datorită capacității
sale intelectuale în domeniu a fost oprit ca asistent de cercetare la Institutul
de matematică Octav Mayer al Academiei Române, filiala Iași, ca după
câțiva ani să fie și al Universității Iași. În anul 2010 devine doctor în
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matematică și lector la Universitățile din Iași și Duisburg - Essen Germania,
unde conduce peste zece seturi de seminarii, laboratoare și cursuri cu
studenții. Singur, sau cu unii colaboratori a publicat în țară sau peste hotare
mai mult de 200 de lucrări științifice, a participat la peste 60 de congrese,
conferințe și seminarii științifice din țară și străinătate, este membru a mai
multor institute internaționale de matematică. Are mai multe domenii de
interes și expertiză, ca de exemplu: Dinamica fluidelor, Unde și vibrații,
Plasticitate, etc.
Cunoaște foarte bine limbile engleză, germană, franceză și italiană.
Se căsătorește cu doamna profesoară de engleză, franceză, Roxana,
fiica preotului Iacob Constantin din Răucești de Jos și se bucură că au fost
binecuvântați cu un urmaș inteligent, de la care sigur, în familie, vor fi
discuții în privința orientării lui profesionale.
Pentru activitatea sa prestigioasă, care cu regret nu este prezentată în
întregime în prezenta descriere, autorii monografiei îl felicită și-i urează
mult succes pe viitor în domeniul științei matematicii, paralel cu cel al
didacticii universitare.
Profesor doctor Vlad ( căs. Asăndulesă) Lavinia
Un cadru didactic universitar și un fizician de o
inteligență ascuțită și cu abilitatea de a fascina lumea
științei, s-a născut în anul 1983, în satul Răucești.
Ca absolventă a Facultății de Fizică a
Universității Alexandru Ioan Cuza Iași își ia masterul
și doctoratul în domeniul: Fizica materialelor avansate.
Nanotehnologii.
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate în
Thomson Reuters (ex-ISI) Web of Knowledge:
1.L. Vlad, P. Pascariu, S. I. Tanase, D. Pinzaru, M. Dobromir, V. Nica, V
.Georgescu, Magnetic properties and structure of electrodeposited Zn–Co
alloys granular thin films, Physica B-Condensed Matter 406 (2011) pp.
1481-1487(factor impact: 0,856)
2. L. Vlad, A. V. Sandu, V. Georgescu, The effects of the thermal treatment
on the structural and magnetic properties of Zn-Co alloys prepared by
electrochemical deposition, Journal of Superconductivity and Novel
Magnetism DOI: 10.1007/s10948-011-1301-7 (2011).
3. D. Pinzaru (Tanase), S. I. Tanase, P. Pascariu, L. Vlad, C. Pirghie, V.
Georgescu, Microstructure, Magnetic and Magnetoresistance Properties of
Electrodeposited [Fe/Pt]50 Granular Multilayers, Journal of
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Superconductivity and Novel Magnetism 24 (2011) pp. 2145-2152 (factor
impact: 1,014
4. S. I. Tanase, D. Tanase, P. Pascariu, L. Vlad, A. V. Sandu, V.
Georgescu, Tunneling magnetoresistance in Co–Ni–N/Al granular thin
films, Materials Science and Engineering B 167 (2010) pp. 119–123.
(factor impact: 1,560).
5. M. Poiana, L. Vlad, P. Pascariu, A. V. Sandu, V. Nica and V.
Georgescu, Effects of growth parameters on morphology and magnetic
properties of TiO2-Co electrodeposited nanocomposite films,
Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications (OAM –
RC) Vol. 6, No. 3-4, March - April 2012, p. 434 - 440.
Peste 25 lucrări prezentate la manifestări științifice naționale si
internaționale.
Lucrare publicata: Lavinia Vlad, Ponderea folosirii metodelor didactice
expozitive în predarea fizicii, STRATEGII DIDACTICE NR 10, aprilie
2013.
Autorii monografiei îți doresc să ai faima unei mari minți științifice
ale secolului XXI.
CADRE MILITARE
Colonel (r) Obreja T. Vasile
Un intelectual deosebit al comunei Răucești
care a ocupat scena vieții peste 90 de ani s-a născut
în anul 1914 într-o familie onorabilă de buni
gospodari.
După ce a urmat clasele primare în satul
natal, Răucești de Sus, absolvă gimnaziul la Tg.
Neamț, Liceul Comercial la Piatra Neamț și în final
Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale
din București cu diploma de expert cu înalte studii
economice, promoția 1937-1938.
Cu școala de ofițeri terminată în gradul de sublocotenent în anul
1932 este reactivat în același an în armata română și trimis la Școala
Superioară de Război din Bacău, unde a fost avansat în grad locotenent
major.
În noaptea din 21-22 iunie 1941 primește ordin alături de armata
întreagă să elibereze Basarabia și Bucovina de Nord de sub stăpânire
sovietică.
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Pentru eroismul său din sângeroasele lupte a fost distins cu ordinul
Mihai Viteazul clasa a III-a.
După prăbușirea Frontului de Est, la 23 august 1944 alături de
armata română luptă împotriva Gemaniei hitleriste și Ungariei horthiste.
Pentru faptele sale de arme a fost decorat cu diferite ordine și avansat
succesiv până la gradul de colonel (r).
După Revoluția populară din 1989 se întoarce în satul natal, unde a
fost Președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război din comună.
După moartea sa din anul 2005, urmașii i-au ridicat o statuie în
cimitirul de la Biserica Sf. Nicolae, Răucești de Sus.
Informații primite de la D. Stan, Răszboi Blestemat,2009
Colonel Obreja Neculai
Și-a pornit clepsidra
vieții în satul Răucești în anul
1941, ca urmaș a unei ramuri
din vasta dinastie familială a
Obrejenilor.
După ce a absolvit
gimnaziul, părinții și profesorii
i-au dat aripi de lansare în
febra formării profesionale.
Copil fiind, era mândru de țara lui și nu i-a fost întâi altă grijă decât s-o
apere cu mintea și energia lui de luptător răuceștean.
Ajunge ofițer și este înregimentat pentru început la o unitate militară
din Roman, apoi la Bacău, unde a desfășurat o bogată și frumoasă carieră
militară.
La vreme sorocită, tânărul locotenent de pe vremuri, colonelul de
azi, cunoaște pe domnișoara învățătoare Anișoara din familia Rotaru din
Săvești și vrăjit de eleganța ei naturală, i-a fost de ajuns ca să îi ceară mâna
în genul cel mai romantic. Acceptul a avut drept urmare să formeze o
familie onorabilă, ajunsă acum la nunta de aur.
Trecut în rezervă, vara, nu este atras de mirajul orașului, vraja
mării sau chemarea muntelui, ci se retrage în satul soției sale, unde pe lângă
altele, aplică ultimele cuceriri ale științei în cultura legumelor. Toate
acestea îl duc dincolo de ani, dându-i un aer de june oștean în mijlocul
naturii.
În cercul cunoscuților este caracterizat ca un om de mare
generozitate sufletească, dispus să ofere ajutor celor aflați în viforul
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necazurilor, iar orele petrecute cu el la relaxare reprezintă un cadou care
merită repetat.
Întrebat de onoruri militare, pe care știm că le are, a dat un răspuns
categoric: sunt onorat de soție, fiică, ginere, nepot și de faptul că sunt
considerat apărător de Neam și Țară, toată viața.
Comisar Mihai Agafiței
Lumina vieții i s-a arătat în
satul Săvești, în anul 1949, într-o
familie numeroasă care a dat țării
patru cadre cu studii superioare:
Vasile profesor, Anton și Maria
ingineri. Mezinul, Mihai,
avea
calități pedagogice deosebite, însă
firea sa energică se simțea
încătușată. De aceea s-a hotărât să
părăsească postul de profesor de la Școala Ungheni pentru a îmbrățișa o
carieră în poliție, la temelia căreia stătea marea sa capacitate dublată de
tenacitate. Astfel, înzestrat cu har, înțelepciune și istețime a ajuns ofițer de
poliție în cadrul Serviciului de circulație al județului Neamț cu o mare
deontologie profesională.
În plus, în cadrul oricărui grup este o fire agreabilă prin
temperamentul său cu latură dinamico-umoristică.
Ieșit la pensie, a rămas cu aura unui comisar care a făcut proba
zelului său și a marii sale asiduități. Așa se explică respectul celor care îl
cunosc, fără a pune la socoteală pe cei amendați pentru încălcarea cu
adevăratelea a regulilor de circulație.
Împreună cu doamna Elena formează o familie bazată pe înțelegere
și dragoste, cu vorbe bune și zâmbete sincere. Se laudă peste tot că are trei
fete, trei gineri și un fiu care îl urmează în vocație și împreună, toți,
constituie pentru el o puternică gardă de corp.
Comisar Secrieru Todirică
Se avântă cu primii pași spre
viață în satul Săvești, într-o familie
ridicată din stratul generator al
țărănimii, înconjurat de un frate,
Mihai și o soră, Virginica, ingineri
de profesie, talentați, cu minți
iscoditoare și preocupați de lucruri
constructive.
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Cunoscuții îl știu ca pe un comisar de poliție de succes, puternic,
echilibrat emoțional, căruia îi plac lucrurile bine structurate, deoarece
numai așa se explică intensele preocupări pentru respectarea prevederilor
legale în acest domeniu. De asemenea, cu firea sa calmă și cumpătată ținea
la principiile care l-au ajutat să facă față problemelor profesionale.
Astăzi, pensionar fiind, este pregătit permanent să sară direct în
cisme cum s-ar zice, pentru a veni în sprijinul celor neajutorați și nu numai.
Împreună cu inimoasa sa soție, Mirela, au format o încântătoare
familie plină de noblețe și lumină, cu un fiu, Dan, demn și competent
urmaș, specialist IT și o nepoțică chipeșă, care le poartă numele cu cinste și
onoare.
Colonel Filip C. Constantin
S-a născut la data de 20 august 1951 în satul
Oglinzi, comuna Răucești. Și-a petrecut cei șapte ani
de-acasă sub îndrumarea și grija părinților lui,
Constantin și Natalia.
După absolvirea liceului s-a înscris la examenul
de admitere în Școala Militară de Ofițeri Activi de
Artilerie și Radiolocație ”Leontin Sălăjan” de la
Brașov, arma radiolocație și a fost declarat admis.
Pe data de 9 septembrie 1972 s-a căsătorit. În
prezent are un fiu, locotenent colonel de radiolocații.
În august 1974 a absolvit Școala Militară și a fost avansat la gradul de
locotenent. A fost repartizat la Bg. 1 pe funcția de șef de stație. În luna
august 1989 și-a dat demisia din această funcție, după care a ocupat mai
multe funcții în cadrul aceleași unități.
Pe 1 ianuarie 1996 a fost mutat la B.3 Rd. Rh. Aut. de la Schitu,
județul Constanța, în funcția de comandat de companie radiotehnică.
A ieșit la pensie în decembrie 1996.
Comisar Tărăboanță Lazăr
Vede lumina zorilor vieții
în anul 1952, în vatra vechiului
sat cu numele legendarului –
Aprodul Purice, într-o familie
numeroasă, împlinită cu multe
virtuți.
După ani, la început ca
absolvent de liceu, o parte din
simfonia vieții lui profesionale a petrecut-o în învățământ la Școala Săvești,
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după care s-a avântat în lupta spre devenirea unui înverșunat apărător de
lege.
Ajuns comisar de poliție și-a desfășurat activitatea cu simțul
datoriei și responsabilității, cu o modestie și deontologie cu totul
excepțională.
După ce a ieșit la pensie, consiliul local l-a ales să fie viceprimarul
comunei, care împreună cu primarul de atunci, profesorul Apostoae Ilie, au
desfășurat o vie activitate pentru buna gospodărire a comunei.
Pentru noi, cei mulți, cunoscuți de-ai lui, îl știm ca un om de onoare
și bun profesionist, înconjurat de respectul tuturor.
Împreună cu doamna educatoare Lenuța Tărăboanță, provenită din
familia Celus, au format o familie respectată. Se bucură de cele două fiice
si două nepoate, toate fericite și la locul lor.
Locotenent colonel Rotaru Andruș
Este născut în satul Săvești în anul 1953
într-o familie provenită din marea breaslă a
rotarilor. După terminarea liceului, tânărului
Andruș i se fixase ideea de a ajunge CFR-ist, dar
la insistența familiei, dă examen la școala de
ofițeri M.Ap.N.
Ofițer fiind, gândul său era tot la prima
dragoste, așa că termină și Facultatea de Inginerie
Tehnologică Feroviară de la Brașov.
Cu asemenea competențe este numit profesor, apoi director al Școlii
de specialiști în construcții și căi ferate de unde a ieșit la pensie ca animator
al unei puternice ambianțe de efervescență intelectuală.
Pensionar fiind, s-a retras în satul lui de baștină, Săvești, și s-a
apucat de agricultură, specialitatea creșterea păsărilor unde aplică cele mai
superioare tehnici în domeniu.
Noua meserie la care nici nu visase vreodată îi aduce atât satisfacții
ocupaționale, cât și materiale.
Cu o înfățișare tipic moldoveană, de neam săviștean, cu ochii adânci
arzători, împlinește cu noblețe o față mereu zâmbitoare, lucrată la focul
muncilor alese.
Sătenii îl cunosc ca pe un om de ispravă, harnic, de rară modestie,
emanată din convingeri sănătoase și de bun simț, primite de la tatăl său,
paraclisierul Anton Rotaru, de la Biserica Săvești și de la iubita lui mamă,
Rodica Rotaru.
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Colonel Sava Gheorghe
Este născut în satul Oglinzi, comuna
Răucești, în anul 1956.
După terminarea Școlii Gimnaziale se înscrie
și absolvă în anul 1975 Liceul Agricol Roman,
specializarea zootehnie.
Își continuă studiile la Școala Militară de
Ofițeri Activi de Artilerie ”Ion Vodă” din Sibiu, pe
care o termină în anul 1978. Este repartizat ca ofițer
la UM 01140 din Logoj.
Tot în orașul Lugoj, între anii 1998-2014 a lucrat ca mecanic șef la
SC CALZATURIFICIO TOORE SRL.
Din anul 2014 este pensionar.
Lt. Col.(rz) Gheorghe Bobric
S-a născut în satul Oglinzi, comuna Răucești,
județul Neamț în anul 1958. După absolvirea liceului
se înscrie la Școala Militară de Ofițeri Activi de
Artilerie Antiaeriană ”Leontin Sălăjan” Brașov.
Se perfecționează în domeniul securității și
sănătății în muncă în anul 2006, devenind inspector
protecția muncii.
Urmează studii postuniversitare în domeniile
legislație europeana si româneasca specifică evaluării
riscurilor; metode de evaluare a riscurilor (metode INCDPM, teoria
fiabilității, ergonomia sistemelor, teoria probabilităților); evaluarea
costurilor accidentelor de muncă și evaluarea conformității produselor la
Universitatea ” Gheorghe Asachi” Iași.
În prezent este conducător serviciu extern de prevenire și protecție,
asigurând consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă,
evaluator de risc în securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea
incendiilor, inspector protecția mediului.
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Colonel Craiu E. Gheorghe
S-a născut în satul Oglinzi, comuna Răucești în anul 1959. După
absolvirea cursurilor gimnaziale din satul natul a
urmat cursurile Liceului Militar ”Ștefan cel Mare”
din orașul Câmpulung
Moldovenesc,
județul Suceava. În continuare a absolvit cursurile
Școlii Militare de Ofițeri Activi ”Nicolae
Bălcescu” Sibiu.
După terminarea studiilor a fost repartizat
în Garnizoana Botoșani, unde a îndeplinit mai
multe funcții de comandă, până la cea de șef de
stat major la Batalionul 333 Infanterie.
În prezent locuiește în Iași, căsătorit fiind are o fiică și doi nepoți.
Colonel Constantin Sava
Este născut în anul 1962 în satul Oglinzi,
comuna Răucești.
În anul 1981 obține diploma de bacalaureat
la Liceul Industrial de Căi Ferate Iași, în
specializarea telecomunicaţii.
1986 - Academia Tehnică Militară cu gradul de
locotenent și șef de promoție în specialitatea
Artilerie – armament, muniții și explozivi. Apoi
lucrează în unități ale Ministerului Apărării
Naționale ca șef de structuri de asigurare tehnică cu armament, muniții și
explozivi.
1990-1996 - se transferă în trupele speciale de desant aerian –
Brigada 3 Parașutiști, unde pe lângă activitățile specifice, execută și peste
150 de salturi cu parașuta în diverse condiții de luptă.
1997- se transferă la Serviciul Român de Informații în cadrul
Brigăzii Antiteroriste unde își exercită pasiunea de o viață, aceea de a lucra
cu explozivi în cel mai riscant post – șeful structurii de intervenție
pirotehnică la dispozitive explozive improvizate ce fac obiectul acțiunilor
de natura teroristă pe teritoriul național.
Rămâne în această structură peste 22 de ani până la gradul de
locotenent colonel. În acest fel își riscă viața în diverse misiuni de
intervenție, cu responsabilitate și devotament pentru semeni, cultivat din
familie și în special de la tată, care a fost subofițer în armata română în
perioada de după război.
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Această tenacitate în lucrul cu explozivii vine și ca o
responsabilitate de la bunicul său – Lăcatușu Gheorghe, căzut la datorie
pentru patrie pe frontul de rasărit, la Odessa, precum și de la străbunicul
căzut pe front în primul război mondial.
Colonel Lăcătușu C. Costel
Este născut la 21 mai 1969 în satul Oglinzi.
După absolvirea liceului se înscrie la Școala
Militară de Ofițeri Activi de Artilerie și Rachete
Antiaeriene ” Leontin Sălăjan”.
În perioada 1999 -2004 urmează cursurile
Universității de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară, Facultatea de îmbunătățiri funciare și
ingineria mediului.
În continuare, în perioada 2005-2008 a
frecventat cursurile Academiei Forțelor Aeriene ”Henri Coandă”.
După absolvirea Universității Naționale de Apărare ”Carol I”
(2006-2009), obține diploma de doctor în Științe Militare.
După ce a ocupat mai multe funcții în domeniul militar, în prezent
lucrează la Centrul de Pregătire în domeniul Informații pentru Apărare
”General Nicolae Condeescu”, fiind împuternicit locțiitor al comandantului.
Maior Cucoș Emanuel
S-a născut născut la data de 30 mai 1972 în
localitatea Răucești, județul Neamț, din părinții
Neculai și Sofia. Este căsătorit și are doi copii.
După absolvirea școlii generale în comuna
Răucești, în anul 1986 intră în rândurile elevilor
Liceului militar Ștefan cel Mare din Câmpulung
Moldovenesc, după care își continuă cariera militară
și ajunge la Sibiu la Institutul Militar de Artilerie și
Geodezie Ioan Vodă pe care îl absolvă în anul 1993.
Primește repartiție la Miercurea Ciuc la Batalionul 24 Vânători de Munte,
unde parcurge cursul de înverzire - Curs de specializare a cadrelor din
unitățile de vânători de munte în cadrul Centrului de pregătire al
Vânătorilor de Munte de la Predeal, unde se inițializează în tainele
alpinismului.
În perioada 1995-2006 își desfășoară activitatea în cadrul
Batalionului 304 Vânători de Munte.
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Din iunie 2006 până în prezent activează ca ofițer în cadrul
compartimentului de Informații al Biroului 385 Artilerie din Odorheiul
Secuiesc.
În perioada martie-octombrie 2012 participă la o misiune ISAF în
TO Afganistan, executând misiunea în Wolverin. După terminarea misiunii
a fost apreciat cu calificativul Excepțional și decorat cu medalia Non Article
5 NATO-ISAF.
INGINERI
Inginer de aviație Ioan Măriuța
Și-a luat zborul spre iureșul vieții la
Răucești în anul 1964, într-o familie onorabilă,
plină de respect, care i-a dat frâu liber debordantei
sale imaginații tehnice din domeniul aviației.
După ce a absolvit Liceul de aviație Bacău,
în anul 1982, urmează Școala Militară de Maiștri
de Aviație Traian Vuia Mediaș. În anul 2007
termină Facultatea de Inginerie Electrică a
Universității Ștefan cel Mare Suceava. Parcurge
apoi mai multe cursuri de specializare în domeniul aviației, din care
amintim: pentru aeronavele B.A.C. 1-11, Boeing 707, degivrare/antigivrare
aeronave, de securitate a Aviației Civile și securitate aeronautică.
Începând cu anul 1990 ocupă mai multe funcții în cadrul
Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava: operator antiterorism antideturnare, comandant adjunct, director operațional, director tehnic,
director general adjunct și din anul 2013 este director general, având
deosebite aptitudini manageriale și organizatorice, dobândite într-o
permanentă solicitare datorită funcțiilor de conducere și coordonare avute
de-a lungul timpului.
Ca fiu al satului, în ultimii ani a asigurat desfășurarea spectacolului
aviatic din cadrul manifestărilor dedicate Zilei Comunei Răucești.
Este căsătorit cu d-na economistă Lăcrămioara, provenită din
familia Craiu din satul Oglinzi și au împreună un băiat care își urmează
tatăl în carieră.
Fiind în acordul consătenilor, îi urăm ca zborul său profesional să
fie cât mai înalt!
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Dr. Ing. Dascălu Vasile
Născut în localitatea Oglinzi, comuna Răucești la
5 iulie 1937 a purtat cu demnitate educația tradițională
primită în familie și s-a îndreptat, după absolvirea
studiilor liceale, către învățământul superior tehnic,
fiind un strălucit absolvent al Facultății de Construcții
din cadrul Politehnicii ieșene, secția Construcții Civile,
Industriale și Agricole. Anii de tinerețe i-au dedicat
activității la Trustul de Construcții Industriale și la
Institutul de Cercetare și proiectare ICPROM Iași.
A urmat studii doctorale, în țară și în străinătate, obținând în anul
1974 titlul de doctor inginer.
Cu experiența și competența dobândite în anii tinereții, după anul 1990
s-a dedicat cu pasiune restaurării ansamblurilor monumentele și coordonării
unor proiecte de mare complexitate, împreună cu alți specialiști în domeniul
construcțiilor și formării noilor generații de ingineri constructori la
Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir din Iași.
Cooperarea de durată cu firma Romexpert Grup, al cărei director era,
s-a împlinit îndeosebi la monumente reprezentative pentru Moldova și
pentru întreaga țară: Ansamblul monument istoric Mănăstirea Agapia(19962007), Catedrala Mitropolitană din Iași(1997-2007), Biserica Sf. Sava și
Mănăstirea Golia din Iași, Biserica Sf. Nicolae - Holboca, Mănăstirea
Bârnova.
Proiectul realizat pentru conservarea și restaurarea Catedralei
Mitropolitane din Iași de către prof. Dr. Ing. Dascălu Vasile, de o mare
ingeniozitate și creativitate, executat de firma Construcții UNU( Director:
Dl. Alexandru Marian), a făcut ca o catedrală monumentală să devină o
catedrală puternică și din punct de vedere al rezistenței la trecerea anilor și
a veacurilor.
I s-a conferit cu apreciere și recunoștință Crucea Moldavă, cea mai
înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Prin tot ceea ce a făcut pentru oameni și biserici, prof. Dascălu Vasile
și-a pregătit haina de lumină, pentru mutarea către lăcașurile veșnice la 13
martie 2018.
Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru familia îndoliată.
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Inginer de aviație Daniel Măriuța
Este născut în satul Răucești în anul 1991,
provenind din părinți intelectuali, mama, profesoară și
tatăl, tehnician veterinar.
Iubitor de învățătură și cu dorința de a pătrunde
în tainele științelor, termină Școala Gimnazială la
Răucești, apoi liceul la Colegiul Național Ștefan cel
Mare din Târgu-Neamț. În continuare urmează
cursurile Academiei Tehnice Militare în domeniul
Ingineriei Aerospațiale, iar masterul îl face la
Politehnică din București, Facultatea de Inginerie

Universitatea
Aerospațială.
În prezent urmează studiile de doctorat în cotutelă între Institutul
Național de Științe Aplicate, Toulouse, Franța și Institutul de Tehnologie
din Karlsruhe, Germania. Acest doctorat face parte dintr-un program de
training al European Research Council care presupune dezvoltarea
multidisciplinară, atât pe partea de cercetare, cât și pe cea managerială și
antreprenorială. Tema doctoratului este Mecanica fluidelor și tehnici de
microfabricație, nanotehnologie și se desfășoară în strânsă colaborare cu
alte instituții europene precum Politehnico di Milano, Italia, ICPEES
Stasbourg, și compania In Air Solutions Strasbourg, Franța.
A profesat o perioadă ca inginer de aviație la Baza 90 Transport
Aerian Otopeni unde a îndeplinit funcția de șef al Atelierului
Electromecanic și Gaze în cadrul Forțelor Aeriene Române.
Începând cu anul 2016 este inginer de cercetare atât la Institutul
Național de Științe Aplicate din Toulouse, Franța, cât și la Institutul de
Tehnologie din Karlsruhe, Germania.
Fraţii Gabi şi Vasilică Popescu
Sunt fiii învăţătorilor Ilie şi Paraschiva Popescu, dascăli de vază ai
satului Săveşti. Ambii au absolvit şcoala generală din satul nostru, iar după
terminarea liceului au urmat cursurile Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi,
ajungând ingineri de înaltă competenţă profesională. Din spusele lor am
selectat următoarele:
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Gabi Popescu (născut în 1956)
În anul 1981 am fost repartizat la
Întreprinderea de Panouri Electropneumatice
Bacău.
În anul 1983 am obţinut transferul la
Direcţia Sanitară Neamţ, în cadrul Atelierului
Judeţean de Întreţinere şi Aparatură Medicală, loc
de muncă pe care nu l-am mai schimbat.
Am participat la cursurile de specializare în
domeniile anestezie şi terapie intensivă, chirurgie,
sterilizare, fizioterapie şi radiologie obţinând în
anul 1999 permisul de exercitare nivel II în domeniul RX medicale.
Între anii 1993-1997 am urmat cursurile Universităţii Bacovia, iar
de la începutul anului 2000 sunt directorul Centrului de Aparatură Medicală
al Judeţului Neamţ.
Din decembrie 2008, m-am transferat la Spitalul Orăşenesc
„Sf. Dimitrie” Târgu-Neamţ ca director administrativ.
Vasilică Popescu (născut în 1958)
După terminarea facultăţii, am lucrat ca
inginer la SCUDAS Pașcani, apoi prin transfer am
lucrat la SCAP ATC Tg Neamț, iar după anul 1990
am lucrat la diverse firme private. De 25 ani până în
prezent lucrez la TVR Bucureşti în funcţia de
corespondent și manager la firma Foto-Total din
Târgu Neamț.
Pentru noi, frații Popescu sunt cunoscuți în
zona județului Neamț prin înalta lor capacitate
intelectuală, precum și prin rezervele mari de energie și atracție spre
atitudinile constructiv practice.
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ECONOMIȘTI
Economist Stan Dumitru
La vârsta respectabilă de 85
de ani, când cei mai mulți semeni
de-ai lui alunecă în uitare, ei bine,
aflați că în fața pragului casei
acestui om din satul Răucești nu a
avut și nici nu va avea răgaz
degrabă
să
crească
iarba
neîmplinirii faptelor mari, culturale
și sociale.
Răsfoindu-i cartea vieții profesionale, pornim cu studiile în științele
economice și cu strălucite servicii în cadrul C.A.P.-ului și Primăriei
Răucești până la pensionare. Legat de preocupările extraprofesionale se
purcede de la unele cunoștințe de istorie căpătate în timpul stagiului militar
și a studiului aprofundat al istoriei țării noastre. Toate la un loc i-au fost
necesare la scrierea a două cărți cu mare valoare pentru istoria locală:
Război blestemat și Toate drumurile duc la Baia.
Ca președinte fondator al Filialei Răucești a Asociației Naționale
Cultul Eroilor Regina Maria s-a preocupat și se preocupă pentru ridicarea
de opere comemorative în cinstea eroilor din fiecare sat.
Astăzi, trăiește sentimentul datoriei împlinite față de oamenii satelor
noastre cu preocupările sale cărturărești și patriotice.
Împreună cu doamna Maria formează o familie vrednică de respect,
cu nunta de aur lăsată de mult timp în urmă și cu doi fii, Gabriela economistă și Marian - inginer.
Economist Vasile Balan
I s-a consemnat nașterea întrun catastif al Primăriei Răucești în
anul 1936, într-o familie care avea
mult respect pentru muncă.
După ce își termină cursurile
școlii din satul natal se avântă în
iureșul vieții, alături de părinți la
lucrările agricole până la venirea
ordinului de plecare ca militar.
Imediat după liberare se încadrează ca ajutor contabil la CAP
Răucești și după ce-și completează studiile de specialitate ajunge contabil,
apoi șef-contabil.
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În această perioadă se căsătorește cu domnișoara Virginica din
familia Ghiba, care lucra în învățământ la Școala Răucești, formând un
mariaj învăluit în bună înțelegere, respect reciproc și iubire sinceră. Se
bucură de pricopsirea cu un urmaș onorabil, astăzi prosper om de afaceri.
Revenind la funcția de șef contabil al C.A.P. Răucești, putem spune
că lucrând într-o lume a cifrelor, nu suporta mediocritatea în rândul
colegilor în cauză. În felul acesta și-a format o echipă performantă care a
gestionat corect situația financiară a fiecărui sector agricol din subordine,
care să asigure încredere în buna gospodărire rațională a mijloacelor
bănești.
DIVERSE PROFESII
Notar Gheorghe Tanase
A fost născut în jurul anului 1900, într-o
familie de țărani fruntași din satul Oglinzi, unde își
termină cinci clase, după care continuă să-și lucreze
pământul alături de părinți. În timpul liber se ocupa
cu cititul cărților împrumutate de la biblioteca școlii
Oglinzi sau de la Tg. Neamț.
În anul 1923, primarul comunei Răucești,
având nevoie de un funcționar, îl angajează și îl
trimite să facă studii la fără frecvență pentru funcția
de notar la primărie.
De atunci nu a existat eveniment important din istoria comunei în
care înțeleptul notar să nu se implice. În plus, singur sau cu ajutorul
amintirilor bunicii sale, Răchierița, au descris tradițiile, portul, obiceiurile,
meșteșugurile și viața socială locală. De altfel, multe capitole din această
monografie au ca sursă de informații și însemnările sale.
Trofin Ghe. Dumitru
A pornit pe cărările vieții în
anul 1926 la Trofinești, o ramură a
satului Răucești, fiind dintr-o familie
de vechi răzeși respectată pentru
dragostea care o avea față de brazda
strămoșească.
După ce termină cele șapte
clase de la Școala Răucești, urmează
Gimnaziul Regina Maria din Tg.
Neamț. La sfârșit cu o situație școlară foarte bună, urma să se înscrie la
Școala Normală Gheorghe Asachi din P. Neamț tocmai când s-a apropiat
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negurile războiului. Ca tânăr, cu vârsta de peste 17 ani a fost mobilizat la
lucrări de apărare militară, după care la 18 ani intră în război ca voluntar în
armata română pentru eliberarea Ardealului.
Pentru faptele sale de arme pe frontul de Vest a fost decorat cu
medalia Virtutea Militară clasa a III-a.
Întors acasă s-a apucat să-și construiască o casă frumoasă, s-a
căsătorit și ajunge un gospodar respectat de consăteni. De aceea, după
câțiva ani a fost ales președintele CAP-ului Răucești, unde a scris o
frumoasă istorie în domeniul agriculturii și vieții sociale a comunei
Răucești aproape 30 de ani.
Pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul C.A.P. Răucești a
primit mai multe ordine și medalii, care din modestie nu le-a dat
publicității.
Împreună cu soția sa, doamna Elena și-a sărbătorit nunta de platină
în anul 2018 (fenomen foarte rar pe meleagurile noastre). La mulți ani!
Din nefericire singurul băiat, Nelu, a trecut la Domnul în plină
tinerețe. A rămas cu cele două fiice, Lidia și Tereza, ambele profesoare de
matematică, cărora le-a sădit înalte virtuți morale și se mândresc cu ele
alături de nepoți, mai ales că la rându-le reprezintă un sprijin sigur la anii
mulțișori împinși cât mai departe.
Primar Mihai Tănase
A plecat spre viață și lume în anul 1928 din
satul Oglinzi și a prins aproape tot restul secolului
al XX-lea cu războaie, secete, foamete, perioada
comunistă, intrând apoi adânc și în secolul al XXIlea.
A fost unul din cei mai harnici primari și
viceprimari ai comunei Răucești, muncind cu folos
pentru comuna noastră aproape 30 de ani ( 20 de
ani ca primar și 8 ca viceprimar).
Să-l lăsăm chiar pe el să-și depene interesantele amintiri:
După ce am terminat cursurile școlii din sat, am participat la
muncile gospodărești alături de părinți până în anul 1949 când am plecat
pentru trei ani în armată. După liberare, în anul 1952 am fost angajat ca
funcționar la Sfatul Popular Răucești, ca din anul 1956 și până în 1975 să
fiu primar. Din anul 1976 și până în anul 1983 am fost viceprimar, de unde
am ieșit la pensie pe caz de boală.
Cât timp am fost în funcțiile arătate mi-am folosit toată energia
pentru a îndeplini tot mai multe din dorințele oamenilor din cele patru sate.
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Am prins cei mai grei ani, când comuna nu avea școli, dispensare, blocuri
de locuințe, cămin cultural, sediu de poliție, poștă, iar podurile și podețele
făcute din lemn abia rezistau. Toate construcțiile făcute în acea perioadă,
fără falsă modestie, mie mi se datorează, ajutat fiind de cei opt funcționari
ai primăriei, care trebuiau să rezolve urgent și toate problemele cetățenilor
și ordinile venite cu duiumul de la raion.
Am auzit că astăzi e mai bine la primărie și așa trebuie să fie: sunt
mai mulți funcționari care au calculatoare, nu ca noi care scriam cu
creionul chimic ascuțit acuși-acuși, sâmbete libere, salarii bunicele etc.
Lucrătorilor primăriei, la toată lumea din comună, le urez sănătate și spor
la toate!.
Tehnician Vasile Humă
Este născut la Răucești întro familie cu stare materială bună și
cu ambiția ca toți urmașii să fie cu
cât mai multă carte. Lică, unul
dintre frați, absolvă Liceul Agricol
ca șef de promoție și nu mult după
aceea este numit șeful Secției de
mecanizare a agriculturii în satul
său natal.
În anul 1985 a fost ales primar al comunei noastre până la Revoluția
din 1989. Deși a fost primar comunist, a avut o expertiză modernă deloc de
neglijat. L-a recomandat firea lui pragmatică și de gospodar, care alături de
energicul viceprimar de atunci, Nelu Anușca, au pus la punct multe
obiective care erau de strictă necesitate în comuna Răucești.
În anul 1990 a ajuns întreprinzător particular, când și-a pus în
practică înclinațiile sale în domeniul agricol, adaptându-se repede la noile
schimbări politico-economice. Astfel, a cumpărat toate acțiunile Societății
agricole Agromec și în paralel și-a dezvoltat o puternică fermă zootehnică.
Și uite-așa consăteanul nostru, Lică Humă, se află printre primii
gospodari ai comunei.
Căsătorit fiind cu d-na economistă Maria(Mia) au devenit părinții a
trei copii, Marius, Violeta și Lucian, care semnează grele state de plată în
funcții onorabile.
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Soţii: învățătoare Dorica Mihăileasa (Tărăboanță ) - cadru
militar Mihai Mihăileasa
Părinţii lor au fost cunoscuţi
gospodari respectaţi, harnici şi
iubitori ai gliei strămoşeşti.
După o perioadă
de
exercitare în meseriile pentru care sau pregătit la începuturi, (vezi titlul),
au trecut în domeniul patronatului
economic, înfiinţând în anul 1994
Societatea Comercială „Sofiaman
Impex” S. R. L. cu sediul în satul Şoimăreşti. În prezent sediul central se
află în oraşul Tg. Neamţ, cu filiale în diferite localităţi.
Sunt remarcaţi în întreaga zonă prin felul cum ajută material pe
oamenii nevoiaşi, sponsorizează financiar şcoli, biserici precum şi persoane
fizice care au diferite preocupări de interes public. Actualmente ocupă o
poziţie socială dintre cele mai respectabile şi apreciate.
Întreprinzători, veșnic visători, plini de ambiții și bune intenții
destinate succesului în afaceri îndeplinesc toate condițiile să fie campionii
idealurilor de nivel înalt.
Poet Licuța Pântia
Licuța Pântia și poezia ei sunt un
miracol și o binecuvântare în același timp. Este
interesant de știut faptul cum de a ajuns posibil
ca ea să scrie poezie.
Se naște la o azvârlitură de băț de Târgu
Neamț, în data de 18 ianuarie 1970, în satul
Oglinzi, prima așezare cum o iei spre Fălticeni,
sub coama înverzită a unui codru secular, ca
fiind al șaptelea și ultimul copil al părinților
Ion, zis Nică și Aurica Pântia, părinți pe care îi va descrie foarte frumos în
poeziile sale.
Foarte probabil creația savuroasei poete nemțene nu ar fi existat,
dacă aceasta nu ar fi plecat la un moment dat în Țara Albionului, în orașul
care încadrează cele două maluri ale Tamisei. Detașarea vremelnică de
familie, de locurile natale și de glia scumpă a țării românești i-au deschis
autoarei noi orizonturi și perspectiva de a se apleca asupra scrisului. O
cotitură spectaculoasă a vieții, care va avea urmări benefice pentru lumea
literară. Licuța s-a metamorfozat, devenind o persoană nouă, cu valențe
420

nebănuite până mai ieri, lucru valabil pentru mai toți care se desprind la un
moment dat de Universul primordial.
Începe să scrie după vârsta de 40 de ani și publică prima carte de
poezii la 44 de ani, o vârstă la care mulți scriitori au trecut deja în nemurire.
În poezia ei, Licuța, privește spectacolul sublim al vieții dintr-o perspectivă
optimistă și dătătoare de curaj tuturor cititorilor săi. (Preot, Petru Ovidiu
Aionesei).
Poeziile Licuței Pântia sunt o dovadă în plus că sufletul românului
este nesecat izvor de poezie și că doar românul se pricepe să-și aclame
bucuria, să-și plângă dorurile, neputințele, soarta crudă, dar nu ca pe un
vaiet continuu, ci ca pe o dorință de a-și găsi forța și curajul propășirii.
Cuceritoare prin simplitate - tonul neaoș, uneori vesel, alteori trist,
dragostea cu care vorbește despre țară, despre România, despre limba și
plaiurile ei mirifice.
Cu siguranță, ochii au lăcrimat de fiecare dată, la amintirea
părinților dragi, deveniți icoane într-o casă uitată undeva între cer și pământ
sau la citirea tristei povești a băiatului vânzător de flori.
Un premiu special poate fi acordat fiului doamnei Licuța,
Constantin, care a făcut posibilă tehnoredactarea celor două volume de
versuri. (Gheorghe A. Stroia)
Trofin Petruț- Florin
Este născut în anul 1987, în satul Răucești,
unde-și termina clasele I-VIII, continuate apoi de
cele liceale la Colegiul Ștefan cel Mare Tg. Neamț.
Aici, pe lângă diploma de bacalaureat primește și
atestatul de operare pe calculator.
În perioada octombrie 2006 – iulie 2009 este
student la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași,
Facultate de Educație fizică și Sport, devenind
licențiat cu media de absolvire 10. În cadrul
aceleiași facultăți, continuă (2009-2011) cu master, specialitatea:
Management și Marketing în sport.
În anul 2014 susține în ședință publică teza de doctorat cu titlul:
Studiul modificărilor unor parametrii biochimici și fiziologici la persoanele
neantrenate în condițiile efortului fizic, fapt pentru care s-a obținut
calificativul maxim- Excelent.
Din octombrie 2011 este asistent universitar doctor, la aceeași
facultate.
În afara celor descrise are alte preocupări, ca de exemplu: preparator
fizic al echipei naționale de minifotbal, instructor de schi, responsabil
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pentru pregătirea fizică la Federația Română de Handbal, director în diferite
proiecte de cercetare
Are, de asemenea, diferite competențe și abilități în domeniile
social, organizatoric, de comunicare, de training, de coordonare, de
planificare, de utilizare avansată a instrumentelor Microsoft Office și altele.
Profesor Agafiței Gheorghe
S-a născut în anul 1938 în
satul Săvești, comuna Drăgănești,
unde își desfășoară o primă fază a
copilăriei. Face primii pași pe drumul
cunoașterii începând cu anul 1945, în
satul natal și termină Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iași,
Facultatea de Geografie.
A dăruit țării, prin educație și
instruire, zeci de generații de elevi care s-au dedicat promovării binelui lor,
familiei și poporului din care fac parte.
Elevii pregătiți didactic de domnul profesor Agafiței Gheorghe au
obținut premii la diferite concursuri școlare, au reușit în proporții mari la
licee și apoi la facultăți, încât săviștenii susțin că se află pe primul loc în
zonă ca număr de intelectuali pe metru pătrat.
De asemenea, a desfășurat cu plăcere o activitate edilitar-obștească și
cultural-artistică în satele unde a fost profesor. De aceea, în îndelungata sa
carieră (peste 44 de ani) ca învățător și profesor, a ocupat și alte funcții
precum: director de Școală la Săvești și Ungheni, bibliotecar comunal,
director de Cămin Cultural Comunal, președinte al Consiliului Comunal al
Pionierilor Răucești și Consilier local. De toate s-a despărțit cu onoare, la
rândul lor.
După ce a ieșit la pensie, ca să nu facă degeaba umbră Pământului,
cum spunea el, pe lângă treburile gospodărești din jurul casei, a scris
monografiile satelor Săvești și Răucești, iar, împreună cu soția sa au
înființat muzeul etnografic din satul natal.
Este căsătorit cu profesoara de limba română, Elena Agafiței, în
urma cărora au doi copii plini de admirație, Romeo și Manuela, la care se
adaugă și două nepoate, Monica și Andreea, studente la Geodezie și
Psihologie.
Prin întreaga lor muncă intelectuală a câștigat încredere și
recunoștință din partea foștilor elevi, a părinților acestora, colegilor de
breaslă și a întregului sat.
Prof. Obreja Ioan
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1. Personalități ale satului Oglinzi
Profesori: Grecu Doina – profesor universitar, Grecu
Aurora,Tanasă Adrian, Sava Eugenia, Lăcătușu Maria, Apostoae Ilie, Craiu
Gheorghe, Tanasă Veronica, Ionică Iuliana, Filip Iulian, Diaconu Maria,
Alexa Constantin, Filip Dumitru, Iftime Mădălina, Apostoae Laviniu
Constantin, Sârghi Ana Maria, Sârghi Daniela, Sârghi Silviu, Ichim
Vocurek Liviu, Bocăneț Cosmin, Tănase Gabriel, Istrate Pavel Grigore,
Diaconu Gheorghe, Macsim Ioan, Filip Elena, Ichim Roxana, Ursache
Iulica, Todirică Oana, Tanasă Loredana, Tataru Maria, Bobric Daniela
Preoți: Sava Constantin, Oancea Mihai, Tărâță Ilie, Cristescu
Constantin, Iftime Ioan
Ingineri: Dascălu Vasile - doctor inginer, Andrei Simona – doctor ,
Apostoae V. Ioan, Filip V. Gheorghe, Răchieru Ioan (Cucu), Iftime Ioan,
Iftime Constantin, Tanasă Ilie, Filiorean Cristian, Popa Valentin, Todirică
Ionela Diana, Manole Anca, Todirică Alexandru, Diaconu Bogdan, Sava
Mihai, Sârghi Mihai, Filip Bogdan, Ionică Marius, Sava Daniel, Sava
Constantin, Văcărașu Ioan, Dascălu Ilie, Craiu Dorina, Iftime Ecaterina,
Bălăjel Gheorghe, Ungureanu Mihai, Tanasă Elisabeta, Apostol Lidia,
Apostol Petru, Bîzu Teodora, Obreja Valentina, Cristescu Maria, Sava
Bogdan, Bobric Nicolae, Sava Mihai
Medici și farmaciști: Iftime Ciprian, Apostoae Florin Ionuț,
Ungureanu Elena, Sava Ancuța, Iftime Alexandra, Dascălu Veronica
Economiști: Melinte Elena, Filip Nicoleta, Sava Elena, Tanasă
Oana, Cristescu Georgeta, Craiu Adina, Filip Andreea, Ungureanu
Gheorghiță, Cristescu Elena, Ungureanu Elena, Istrate Mihaela, Maxim
Andreea, Tanasă Mihaela, Bîzu Veronica, Răcheru Maria, Cristescu Ioan,
Cristescu Elena, Tanasă Diana, Neagu Dumitrița
Ofițeri: Sava Gheorghe, Sava Ilie, Sava Vasile, Sava Constantin,
Iftode Ilie, Lăcătușu Costel, Bogos Vasile, Filip Constantin, Popa Ioan,
Filimon Gheorghe, Zaharia Gheorghe, Iftime Gheorghe, Apostoae Ilie,
Istrate Vlăduț, Bobric Daniel, Sârghi Ioan, Văcărașu Gheorghe, Craiu
Gheorghe, Bobric Gheorghe, Tanasă Mihai, Răcheru Andrei, Bîzu Bogdan
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Administrație Publică: Apostoae Andrei Bogdan, Gomoană
Marius, Dumitroaia Bogdan, Apetri Constantin, Apostoae Vasilica, Sava
Andrei, Răcheru Elena
Juriști: Răcheru Oana, Lupu Neculai, Negru Gheorghiță, Tătaru
Andreea, Apostoae Mihai, Burlacu Irina, Lăcătușu Diana, Movilă
Constantin
2. Personalități ale satului Ungheni
Profesori: Dr. Dumitroaia Gheorghe, Vieru C. Constantin,
Dumitroaia Steluța, Gheorghe Pintilie, Arămăscu Lenuța, Obreja Lenuța
Ingineri: Vieru Teodor, Dumitroaia I. Doru, Manolache Costel,
Manolache Paul, Manolache Maricica, Rădășanu Romeo, Baston Cezar,
Arămăscu Nicu, Arămăscu (Roșu) Antonica, Sandu Ilie, Șoldan Costel,
Fărmuș Ionel, Licău I.
Economiști: Nistor Costică, Sandu (Cristea) Ana Maria
Juriști: Vieru C. Vasile, Jorj Zavaliche
Maiștri: Baston Gheorghe, Avădanei C. Vasile, Zavaliche T.
Gheorghe, Rusu Mircea, Olaru I. Ion, Baston Eugen.
Polițiști:Dascălu Mircea
Preoți: Zavaliche Toader, Nistor
Medic veterinar: Sandu Dorel
3. Personalități ale satului Săvești:
Învăţători: Rotaru Lucica, Bărăscu Maricica, Rotaru Anişoara,
Mihăila Ion, Sofronia Antonica, Palaghia Adriana, Gheorghiţă Gheorghe,
Amărioarei (Vornicu) Doina, Tomegea Zenovia, Vasiliu Gheorghe,
Mihăileasa Varvara, Manolache (Predoaia) Dorina, Gavrilescu Fănica,
Agafiţei Ion, Ilieş Milica, Agafiţei I. Gheorghe, Savu Lenuţa, Agafiţei
Deluţa, Mihăilă Gh. Petre, Agafiţei Stratica, Mihăilă Maria, Munteanu
Gheorghe, Ilinca Constantin, Popovici Dina, Ilinca Gheoghe, Secreieru Ion,
Gafiţanu Costică, Ion Grigoriu, Aneta Scutaru, Popescu Didina, Grigoriu
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Aneta, Popescu Varvara, Costică Scutaru, Popescu Sofica, Jăhăleanu
Nicolae, Popescu Maricica, Popescu Jeniţa.
Profesori universitari: Roşu Emil, Constantin Ticu, Corlăţeanu
Sorin.
Profesori preuniversitari: Bârleanu (Secreieru) Mişu, Bărăscu
Alexandrina, Constantin Didel, Irina Mihai, Corlăţeanu Raluca, Amărioarei
Geta, Pralea Carmen, Gliga Gica, Anton Mihaela, Nistor Viorica.
Ingineri: Secreieru Mihai, Cristei Laurenţiu, Popescu Gabi,
Secreierul Virginica, Ilinca Gheorghiţă, Popescu Vasile, Constantin Cristin,
Gavrilescu Costică, Mihăileasa Mihaela, Constantin Mihai, Gavrilescu
Mihai, Bărăscu Vlad, Gheorghiţă Ionela, Mihăileasa Marina, Bărăscu
Cristina, Secreieru Jeniţa, Pascaru Mihaela, Popescu Mihai, Agafiţei
Manuela, Moroşanu Anişoara, Apopei Cătălin, Croitoru Valentin,
Moroşanu Nuţa, Lazăr Daniela, Agafiţei Anton, Moisii Vica, Mihăilă
Culiţă, Agafiţei (Posea) Maria, Andrişoara Florin.
Cadre medicale.
Medici: Irina Greta- pneomolog, Savu Jeniţa- stomatolog, Mihăilă
Ion- interne, Moroşanu Linica- veterinar
Asistenţi: Gavrilescu Anişoara, Agafiţei Maria, Mihăilă Nuţa, Chiţu
Mariana, Agafiţei Dina, Musteaţă Teodora, Cozma Ticu, Secreieru
(Bârleanu) Lucica, Dănilă Silvia, Moroşanu Ion, Mihăilă Cheţuca,
Secreieru Varvara, Agafiţei Georgeta, Postolache Lenuţa, Irina Petruţa,
Agafiţei Veta.
Militari: Manolache Gheorghe, Pienescu Ghiţă, Agafiţei (Gafiţanu)
Mihai, Jăhăleanu Gheoghe, Tomegea Ion, Jăhăleanu Mihai, Savu Mircea,
Mihăilă Aurel, Agafiţei Romeo, Bărăscu Petruţ, Lazăr Laurenţiu, Dârloman
Luminiţa, Mihăilă Mihai, Pintilie Costică, Rotaru Andruş, Gliga Costică,
Ozac Costel, Horhogea Mugurel, Pascaru Mihai, Ozac Ţuţu, Agafiţei
Cicerone.
Economişti: Roşu Cornelia, Antochi Constantin, Croitoru Dan,
Popovici Anuţa, Irina Mihaela, Horhogea Ştefana, Mihăileasa Mihai,
Mihăilă Doina, Gheorghiţă Anişoara, Secreieru Coca, Cristei Carmen,
Florea Mihai, Secreieru Reta, Cojocaru Carmen, Jăhăleanu (Moisii)
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Teodora, Ungureanu Virginica, Apopei Magdalena, Mihăileasa Aglaia,
Popescu Gică.
Poliţişti: comisari: Secreieru Todirică, Agafiţei Mihai, agenţi: Ozac
Vasile, Ozac Sandu, Mihăileasa Costică, Gliga Liviu, Palaghia Vasile,
Miron Ionel, Cristei Dan.
Mineri: Gheorghiţă V. Ion, Gheorghiţă Ghe. Ion, Maftei Ion, Maftei
Gheorghe, Postolache Gicuţă, Petrescu Gigi..
Mecanizatori profesionişti: Florin Dumitriu, Petre Mihăilă, Nicu
Samoilă, Mihai Pascaru.
Ceferişti: Mihăileasa Toader, Gelu Pavel, Ana Butnaru, Anişoara
Moroşanu.
Poştaşi: Lucica Musteaţă, Petruţ Musteaţă, Costel I. Sofronia.
Personalități ale satului Răucești
Profesori și învățători: Ioniță Ghițucă, Ioniță Michaela, Popa
Maria Laura, Neagu Mihaela, Andron Dana, Cucoș Ana Mirela, Zaharia
Camelia, Vrânceanu Neculai, Vrânceanu Vasile, Tanasă Iulica,
Grigoroșoaia Gabi, Tărăboanță Paul, Ionescu Dana, Ghiba Maria, Ghiba
Dumitrel, Humă Violeta, Popa Delia, Vrânceanu Iulica, Obreja Ilie, Obreja
Constantin, Obreja Ionel, Obreja Valică, Săvescu Aniela, Moisii Marinel,
Moisii Emilia, Cosău Lenuța.
Ingineri: Murărescu Gabriela, Vieru Costin, Robu Oana,
Manolache Ciprian, Zetu Corina, Cucoș Mirela, Ghiba Adrian, Vasiliu
Adelin, Cosău Valerică, Obreja Alina, Ailenei Mihail, Obreja Viorel,
Ionescu Doru, Humă Marius, Humă Lucian, Luca Claudiu, Cozma Iulian,
Săvescu Silviu, Săvescu Sergiu, Grigoraș Liviu, Stan Minel, Măriuța Ion,
Nechifor Ilie, Grigoraș Giovani, Tărăboanță Silvia.
Medici și farmaciști: Dediu Valentin, Ilieș Larisa, Măirean Ciprian,
Obreja Luci, Luca Roxana, Luca Laura, Ilieș Cristina, Cosău Larisa, Cucoș
Lăcrămioara, Obreja Constantin.
Juriști: Obreja Vasile Marius, Măirean Marius Georgel.
Funcționari de stat: Cozma Oana, Ilieș Simona Iuliana.
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Militari: Cucoș Emanuel, Varvara I., Nechita Toader.
Economiști: Obreja Cristina, Moisii Daniela, Borcilă Mihaela,
Borcilă Loredana, Luca Loredana, Ilieș Cosmina, Obreja Vasile.
Preoți: Stan Ion, Vrânceanu Mihai, Ailenei Cristian, Apostol
Adrian.
Informaticieni: Grigoraș Marina, Grigoraș Diana, Cosma Octavian.
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Postfaţă
Mulțumiri:
Consiliului Județean Neamț - Președinte domnul Ionel Arsene - care
a aprobat finanțarea tipăririi întregului tiraj al monografiei.
Primăriei Răucești - domnului primar Dumitru Bălăjel și Consiliului
Local care a asigurat întregul parcurs de documentare a cărții.
Viceprimarului Minel Manolache, secretarului primăriei Vasile
Vieru, personalului administrativ, care au ajutat la realizarea editării acestei
lucrări și ne-au pus la dispoziție documente de arhivă.
Doamnei Gabriela Vrînceanu, bibliotecar la Biblioteca Comunală
Răucești, care a fost colaborator principal în ceea ce privește
tehnoredactarea lucrării. De asemenea, a cules și oferit diferite documente,
informații și ilustrații foto necesare cooperării serierii capitolelor “Viața
culturală” și “Sărbătorile populare” din comuna Răucești.
Doamnei inspector școlar al Inspectoratului Școlar Județean Neamț,
prof. Elena Preda, fiică a comunei noastre, prefațator al lucrării
monografice, care ne-a fost de un real folos prin îndrumările și
informațiile științifice oferite, colaborator la capitolul “Considerații
istorice” și la subcapitolul “Turism local”.
Doamnei învățătoare Domnica Vrânceanu, prefațator al cărții și
colaborator la capitolul ”Fiii satului”.
Doamnei inginer Ana Săvescu care a depus mult efort în scopul
obținerii finanțării Proiectului editorial al monografiei.
Domnului profesor Gheorghe Smău, pentru aplicarea cunoștințelor
care le are în arta tehnoredactării și a serviciilor de prelucrare a imaginilor.
Doamnei profesor-învățător Elena Zavalichi - Săvești, care a fost
tehnoredactor la unele capitole și colaborator la capitolul “Populația
comunei Răucești”.
Preoților parohi care au păstrat și predat spre editare mărturii vechi
despre lăcașurile de cult.
Domnului profesor Obreja Ionel - Răucești, pentru informațiile
primite din domeniul istoriei comunei și colectării și donării spre publicare
a unor materiale folclorice. Împreună cu regretatul profesor Maftei
Gheorghe au fost corectorii lucrării.
Domnului Stan Dumitru - Răucești, autorul cărților “Război
blestemat” și “Toate drumurile merg la Baia” pentru colaborarea prin
consultații și materiale prețioase puse la dispoziție din suflet. Este
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colaborator la capitolul “Considerații istorice”. În plus, împreună cu
doamna profesor-învățător Loredana Croitoru, au adus spre publicare
diferite materiale de folclor.
Doamnei inginer Diaconu Daniela - Oglinzi, colaborator la capitolul
“Caracteristici fizico - geografice a Comunei Răucești”, contribuind cu
multe noutăți din domeniul cercetării geografice locale.
Domnului profesor Ilie Apostoae și doamnei profesoare Luca
Mirela pentru colaborarea la capitolul ”Fiii satului”.
Doamnei Licuța Pântia - Oglinzi, pentru poeziile din volumele sale
de versuri, selectate și publicate in monografie.
Tuturor dascălilor și a altor fii ai comunei, care și-au dat ghes
dorinței năvalnice de a da spre publicare crâmpeie din viața acestei comune.
Începem cu autorii cărților de folclor local: soții Ana și Gheorghe Filip,
doamna Mariana Craiu, Loredana Croitoru, directorilor de școală Anton T.
Traian și Apostoae Laviniu, soții Anișoara și Titișor Săvescu, Mica și
Ghițucă Vasiliu, învățătorilor Sava Emilia, Iacob Maria, Vornicu Doina,
Trofin Doina, Craiu Ion, Jorj Zavaliche, Alex Todirică, Viorel Popa, jurist
Cristescu Ion, inginer Teodor Vieru și altora.
Și nu în ultimul rând, să nu uit, să mulțumesc soției mele, Elena
Agafiței, care mi-a luat o parte din obligațiile gospodărești și mi-a acordat
timp și bani pentru diversele deplasări pentru informare, documentare și de
tehnoredactare la Biblioteca Comunală Răucești.
În plus, ca profesor de limbă română mi-a pus și ea la dispoziție
multe informații legate de folclor, sărbători populare, grai, bucătărie și nu
numai.
x
x x
Monografia are cu siguranţă ca orice lucru făcut de om, unele
goluri, greşeli sau materiale documentare puţin concludente, fapt pentru
care nu pot decât să regret. De asemenea, am păreri de rău dacă din motive
independente de mine, am omis să prezint pe toţi merituoşii fii ai satului.
Încă o dată mulţumesc celor care cu vorba, fapta, știinţa şi stimulul,
sfatul, sursa, sugestia şi îndemnul au contribuit din plin la apariţia acestei
lucrări.
În concluzie, recunoștință pentru regretații fii ai satelor noastre care
au lăsat o brazdă adâncă în memoria tuturor celor care i-au cunoscut, laude
pentru cei care sunt și încurajări pentru cei ce vor veni învăluiți de zefirul
vremurilor mai bune.
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Glosar
aiasta - aceasta
aista - acesta
alandala - la întâmplare, în dezordine
amu, amuș - acum
arhiereu - denumire pentru episcop, mitropolit, patriarh
arvonă - arvună, acont
arzoi- mândru, semeț
aval - cursul de apă în coborâre
axion - imnul care se cântă în cinstea Sfintei Fecioare
bolniţă - spital de mănăstire
bolohan - bolovan
bucșit - plin, în care nu mai încape nimic
bumb - nasture
canon - lege sau regulă morală
catagrafie - primele recensăminte fiscale din Moldova
catrafuse - obiecte care aparțin cuiva
(a se)căpătui - a primi ceva
cărpănos - zgârcit și rău
chilă - kilogram
chirpici - material de contrucție obțin din pământ amestecat cu paie
(a) ciorovăi - a vorbi
(a se) cioșmoli - a se mișca greu, a se foi
ciupici - încălțăminte de lână împletită
clăcaș (în regimul feudal) - țăran obligat să facă clacă, pe pământul
moșierului de care ținea; persoană care ia parte la o clacă
depeșă - telegramă, înștiințare rapidă
devălmășie - stăpânire sau folosire în comun a pământurilor, activitate
desfășurată în comun
diac - slujitor de cancelarie
diacon - slujitor al Bisericii cu rang inferior preotului
dogmă - adevăr fundamental al unei doctrine, revelat de Dumnezeu si
formulat de Biserica prin ajutorul Sfântului Duh
falcie - unitate de măsură pentru suprafețe în Moldova, egală cu 80 de
prăjini în lungime și patru prăjini în lățime
frescă - tehnică folosită de pictura murală care constă în pictarea cu culori
de apă pe o tencuială proaspătă
găteje - crengi uscate folosite la foc, vreascuri
ghilii (verb) - a albi o pânză prin uscare repetată la râu
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har - dar, ajutor spiritual pe care Dumnezeu îl acordă unor oameni
deosebiţi, putere sfinţătoare, harismă
hirotonie - ritual creștin, ridicarea cuiva la rang de diacon, preot, arhiereu
hrisov - act dat de domnie
hulub - porumbel sau obiect din setul de pomeni la înmormântare
iconom (sinonim econom) - cel care administrează averea unei biserici sau
mănăstiri; rang onorific ce se da unor preoţi care s-au distins printr-o
activitate pastoral - culturală deosebită
ierarh - nume general dat gradelor superioare în monarhism pentru
episcop, arhiepiscop, mitropolit, patriarh
îmbisericire - învoire data de episcopul locului, unui preot pensionar de a
putea sluji la o biserică
jitari - paznicul ţarinii
letopiseţ - cronică, scriere cu caracter istoric
mag - vechi preoţi chaldeeni - cititori în stele
meliță - unealtă de zdobit cânepa
molitvenic - carte de ritual ortodox care cuprinde Sfintele Taine şi
Ierurgiile
naos - partea centrală a unei biserici situată între altar şi pronaus
(a ) nineri - a alinta
oablă - neclara
obârşie - origine, izvor
(a ) obloji - a pansa o rană
ogârjit - slăbit, îmbătrânit
ogheal - plapumă
(a) ogoi - a potoli
otânji (verb) - a lovi puternic pe cineva
otova - cu totul
patașcă - platformă de lemn pusă pe o căruță pentru încărcături mari
patlagele - roșii
pierjă - prună
pisanie - inscripție în limba slavonă sau cu caractere chirilice, sculptată
sau pictată la intrarea într-o biserică, mănăstire
poamă - struguri, om cu vicii
poluare - degradare, murdărire a apei, a aerului, a solului, cu substanțe
nocive, gunoaie
potir - vas liturgic, de forma unei cupe cu picior, din material preţios, în
care se pune vinul pentru împărtăşanie
potlogar - șmecher, hoț
prinos - ofrande aduse la biserică şi se împart credincioşilor în memoria
celor adormiţi
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prooroc - profet vizionar, cel care vorbeşte cu Dumnezeu
psaltire - una din cărţile Vechiului Testament, care a constituit prima
formă de cântare
răcituri - piftie
răzeș - pătură socială, țărănimea liberă din Moldova
retevei - scurtătură de aruncat după cineva
(a se) sâi - a se rușina
scovergi - turtițe fără drojdie coapte pe plită
(a) scrijeli - a zgâria
serafimi - îngeri (ceată cerească)
sinoade ecumenice (sinonim soboare) - adunarea ierarhilor bisericii prin
care se decide asupra chestiunilor de doctrină şi de disciplină bisericească
stative - dispozitive de țesut
strânsură - nutreț strâns pentru iarnă
strujan - tulpina uscată a porumbului
suveică - obiect din lemn folosit la țesut
șagă - glumă
șătrari - țigani nomazi
șfac - laț
șontorog - șchiop
șugubăt - glumeț
(a) șugui - a glumi
știubei - stup primitiv pentru albine, confecționat dintr-un trunchi de
copac gol prin interior
tașcă - geantă de piele sau pânză
tărăboanță - roabă
târlici - papuci de casă
târnosire - ritualul de sfinţire al unei biserici
tedeum - serviciu religios oficiat într-o împrejurare specială
toponim - nume dat unor locuri, aşezări etc.
tulpan - basma triunghiulară din pânză albă de bumbac cu aplicaţie de
dantelă şi mărgele pe margini
(a) tușina - a tunde oile
țașcă - așchie subțire
țol - țesătură de lână cu dungi colorate (vrâste)
țonțoroi - a sta drept
țuhal - sac
udătură - mâncare mai mult lichidă, supe, borșuri etc, sorghitură
unsoare - alifie
utrenie - slujbă religioasă care se oficiază dimineaţa, înainte de Sfânta
Liturghie, sau seara la denie
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uric- act domnesc de danie pentru moşii
viitură - este o creștere bruscă și puternică a nivelului unei ape curgătoare,
care iese din albie, se revarsă în luncă ca urmare a unor ploi torențiale sau
a topirii bruște a zăpezilor
zapis - document medieval, act
zălud - nebunatic
zămnic - beci nepietruit
(a) zăpsi - a simți, a prinde de veste
zeamă - borș de pasăre
zgaibă - rană superficială
zghihuit - neastâmpărat
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