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Pe urmele Eroului grenadier Constantin Muşat

Eroul Constantin Muşat din satul Floroaica, comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi, aşa cum se
păstrează în istorie, este o emblemă a jertfei supreme, pentru neam şi ţară.
Ostaşul nostru, din câmpie, reprezintă firul roşu al proiectului şi un demers minimal de
reconsiderare a curajului şi sacrificiului de care a dat dovadă pe câmpul de luptă, în Primul Război
Mondial.
Biografia lui este pe cât de interesantă, pe tot atât de generoasă cauzei acestui obiectiv, de
reactualizare în memoria colectivă a preţului plătit de generaţii întregi pentru pământul ţării.
Familia sergentului Constantin Muşat este
dintr-un sat care astăzi nu mai este, Slobozia sau
Olteni din Domneşti-Clinceni. Atunci, Slobozia era
practic un cartier al Clinceniului, iar acum
Clinceniul este comună separată faţă de Domneşti,
care a fost dintotdeauna comună, după cum afirmă
localnicii cu mândrie, aşa că am prins în proiect
ambele comunităţi.

Dacă în Domneşti se ştie cine a fost şi de unde a plecat familia lui Constantin Muşat, în Clinceni
nu am întâlnit pe nimeni cunoscător de trecutul local al eroului.
Eroul grenadier are statui în gara
Buşteni, la Bârlad, în curtea unităţii militare, şi la Brăila, în cartierul Viziru, toate după acelaşi tipar:
soldatul fără o mână, în elan, aruncând grenade. La dezvelirea statuii din Buşteni a participat chiar Regina
Maria, la Brăila se păstrează citatul: “Grenade, băieţi, daţi grenade!”, după cum cerea neobosit caporalul
Muşat în fruntea trupelor, iar la Bârlad placa de pe soclul statuii îi consemnează sacrificiul suprem al
„Ultimei Grenade”, după cum a fost numit monumentul statuar.
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Un bust oarecum asemănător a fost ridicat şi în satul Floroaica, dar cele mai vii dovezi ale
sacrificiului eroului grenadier le găsim pe linia frontului, acolo unde a murit întru viaţa veşnică.

La Târgu Ocna, pe Măgura - Muntele Eroilor, se păstrează crucea monument pe care este datată
ziua morţii, 13 august 1917, a sergentului Muşat, răpus pe dealul Coşna. Alături de cruce a fost scris
parcursul eroului pe câmpul de luptă. Pentru a da conţinut cuprinzător acestei broşuri, preluăm integral
textul afişat lângă crucea sergentului Muşat din amplasamentul Muzeului Monument de pe Măgura,
Târgu Ocna.
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„În luptele grele ce s-au desfăşurat în Campania anului 1916 (august-decembrie), la Predeal, pe
valea Oltului, în Munţii Vrancei, soldatul Constantin Muşat din Regimentul 2 Grăniceri era mereu în
fruntea celor care ieşeau din tranşee, la atac. Rănit uşor, în primele lupte, a refuzat de câteva ori evacuarea
în spatele frontului. La 16 decembrie 1916, în timpul luptelor grele de lângă Soveja, a fost lovit de o
schijă. Ţandăra de oţel încins i-a sfârtecat braţul stâng. S-a trezit târziu pe patul unui spital de campanie,
cu braţul stâng amputat din umăr. După ce a părăsit spitalul, comisia medicală l-a propus pentru
reformare.
Soldatul Constantin Muşat s-a împotrivit acestei hotărâri şi a cerut să fie trimis din nou pe front,
ca aruncător de grenade, punându-şi la dispoziţie în luptele ce aveau să urmeze braţul sănătos ce îi
rămăsese, motivând că nu poate fi de folos celor de acasă. Pentru faptele sale de arme a fost avansat
caporal şi citat la Marele Cartier General prin înaltul ordin de zi nr. 32 / 12 februarie 1917, semnat de
regele Ferdinand, care consemna următoarele: Cu multă bărbăţie şi însufleţit de cele mai frumoase
sentimente de dragoste de ţară, numitul soldat a stăruit să nu fie reformat şi să fie trimis pe front ca
aruncător de grenade, având mâna dreaptă în bună stare. Cinste lui pentru pilda frumoasă dată
camarazilor de arme.
În august 1917, la opt luni de la pierderea braţului, se găsea din nou cu Regimentul 2 de Grăniceri
pe frontul de la Oituz, angajat în bătălia de la Porţile Moldovei pentru mult disputata cotă 789 (Coşna),
care era cheia câmpului de bătălie de la Oituz.
În dimineaţa zilei de 13 august 1917, în timpul unui contraatac, un plumb l-a surprins în avântul
unei lansări cu braţul drept, care nu obosea niciodată, gata să catapulteze para de foc şi fontă cât mai
departe în rândurile inamice.
Istoricul Constantin Kiriţescu îi făcea
caporalului Muşat următoarea caracterizare:
Ca să nu lase ţara fără serviciul
singurului braţ care-i rămăsese, a murit la
postul de mare cinste, pildă mişcătoare a
datoriei către ţară, dincolo de marginile
fixate şi de legile firii şi a omului…
Camarazii săi, rămaşi în viaţă, din
Regimentul 2 Grăniceri, în anul 1923, au
ridicat pe locul unde a căzut Constantin
Muşat o cruce din piatră. Aceasta se află
acum expusă lângă Monumentul Eroilor,
fiind adusă de pe Coşna în anul 1976 şi
inaugurată la 15 octombrie 1977.
Constantin Muşat a fost un erou
dintre cei 14.000 de ostaşi români căzuţi în
luptele din cadrul frontului de la Oituz,
Măgura şi Cireşoaia - Târgu Ocna.”
Monumentul muzeu de pe Măgura –
Muntele Eroilor a fost ridicat de soldaţii
veterani care au rămas în viaţă. Conform
unei informări de pe frontispiciu „este unic
în ţară atât prin amplasament, la 520 metri
altitudine, cât şi arhitectural. Construirea
Monumentului a început în anul 1925, sub
domnia regelui Ferdinand I şi a reginei
Maria, şi s-a terminat în anul 1928, în timpul
domniei regelui Mihai şi a înaltei Regente.
Lucrările pentru edificiul impunător
au fost făcute de către soldaţii veterani
rămaşi în viaţă după cumplitele lupte de pe
frontul Oituz – Coşna – Cireşoaia. Fondurile
necesare au fost adunate prin subscripţie
publică de către Mihai Teodoru, iniţiatorul
acestui proiect, şi sprijinit de arhitectul
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Constantin Ciogolea. Monumentul Eroilor cuprinde parterul şi două etaje, are o înălţime de 22 de metri şi
este în totalitate din piatră. Până la începutul celui de-al doilea Război Mondial era păzit zi şi noapte de
ostaşi din garnizoana oraşului. După război, Monumentul a fost lăsat în paragină, dar între anii 1972-1974
a fost renovat şi deschis ca muzeu.”
Tot pe linia frontului, în localitatea Nicoreşti se află o troiţă ridicată special pentru eroii
locului morţi pe dealul Coşna, din apropierea Oituzului, în frunte cu caporalul Muşat.
Trupul său se află în Cimitirul Eroilor din Bogdăneşti, iar localnicii se mândresc cu grenadierul
Constantin Muşat. Trei bărbaţi, din generaţii diferite, pe care i-am surprins în timp ce stăteau de vorbă pe
banca din colţul cimitirului, îmi arată fără ezitare unde îl găsesc pe Constantin Muşat.

„- Este eroul nostru, de la Coşna! Arunca grenadele doar cu o mână!
- Este şi eroul nostru, de la Câmpie, zic uşor invidioasă.
- Este al nostru, al tuturor românilor! completează împăciuitor cel mai tânăr dintre interlocutori.
- Tatăl meu a luptat în Primul Război Mondial, dar o murit demult, că şi eu am aproape 80, de
acum…
- Cu sănătate, înainte! Unde a luptat tatăl dumneavoastră?
- Aici, la Oituz! De fapt, el la Mărăşti şi Mărăşeşti a luptat, iar un frate i-a murit aici.
- Eu am auzit de la bătrâni de Constantin Muşat. A luptat aici, pe deal la Coşna. Se aruncau
grenade aici, dintr-o parte-n alta. De pe un deal pe altul. A fost nenorocire mare.
- La Oituz, partea de deal pe care o vedeţi, acolo, au fost lupte multe. Dincolo, partea cealaltă, la
Târgu Ocna, veneau de pe la Cireşoaia, până aproape în oraş; acolo în coastă, la Măgura, s-au dat şi acolo
lupte grele, permanent.
- Are şi Constantin Muşat o cruce acolo.
- Sunt în multe locuri. Şi pe la Poiana Sărată, tocmai la deal, am văzut, după Hârja, toate aparţin
de Oituz. Acolo are Eremia Grigorescu, generalul. Le-o rămas numele în istorie.
- Nu e puţin lucru.
- Păi nu-i, dar dacă are cine să mai ducă istoria mai departe, dacă nu, nu.
- Prima dată, sergentul Muşat a avut o cruce mare, aici în faţă, dar a dispărut, iar acum este în rând
cu toţi ceilalţi, mai lângă monumentul din centru.
- Acolo, sub monument, este o groapă mare. Multe oase au fost băgate acolo. Câţiva ani mai
târziu, după ce s-a terminat războiul, au venit voluntari şi au adunat toate oasele de pe munţii şi dealurile
din jur, înmormântându-i şi pe ei creştineşte. Măcel a fost aici, la noi.
- În fiecare an, la Ispas, se face slujbă de pomenire chiar aici, în cimitirul eroilor. Întâi la biserică
şi apoi la ora 12 face slujba aici. Joia cade mereu, de Înălţarea Domnului.
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- Aici a ţinut frontul şi în Primul şi în Al Doilea Război Mondial, pentru că este calea cea mai
scurtă între Moldova şi Ardeal. Valea Oituzului, cea mai scurtă legătură. În Primul Război, nemţii au stat
aici, la Oituz, vreo 3 ani. Spuneau bătrânii. Aveau şi biserică aici, grajduri, până în 1918. În Al Doilea,
când s-a retras frontul, aruncau nemţii seara cu făclii aprinse, ca să nu poată înainta ruşii. Lumea le-a
văzut, fiind de cu seară, şi le-a strâns, dar dincolo, la Hârja, au dat foc la sat, că era noapte şi nu le-au mai
văzut când le-au aruncat. Ne uitam de aici şi vedeam o flacără care prăpădea pământul. Podurile le-au
aruncat în aer şi i-au ţinut o săptămână-două pe ruşi pe loc, nu puteau înainta. Au murit zeci de mii de
oameni degeaba. Pentru gustul lui Hitler şi al lui Stalin” concluzionează nea Ion Bejan, nepot al lui
Costache, de provenienţă din Bârlad, înfiat de Gheorghe Cenuşă la Bogdăneşti. „A mai fost unul,
Constantin Bejan, pe bunica o chema Floarea Bejan, pe tata Zaharia Bejan, iar acum mai sunt doar eu, că
nu mai am pe nimeni.”

Este zi de duminică, în jurul prânzului. Femeile ies de la biserică şi salută curioase de interesul
unor străini pentru monumentele din Bogdăneşti. Aflat prin preajmă, un angajat al Primăriei ne spune că,
în cimitir, crucile au fost reaşezate după o evidenţă exactă a mormintelor eroilor identificaţi: „A fost o
cruce mare, dar nu era pusă în ordinea corectă, după catalog, după cum erau înmormântaţi.
- Cimitirul de când este?
- A fost reabilitat în 1931, dar e după Primul Război făcut.
- Sunt şi eroi din sat?
- Sunt de pe toată Valea Moldovei morţi, aici, la noi.”
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Aşa i-au pus lui Constantin Muşat o altă cruce, chiar la căpătâi. Cu cea veche, mai mare, nu se
cunoaşte ce s-a întâmplat. Cu certitudine se ştie că este înmormântat la Bogdăneşti. Poate strămutat?
„Nici oasele nu au mai rămas acum de ei. Dar îi pomenim, că greu au mai luptat, cu mâinile goale
aproape, la baionetă. Au primit câte cinci gloanţe şi au fost trimişi în luptă. Ce să faci doar cu atât? Au
luptat corp la corp şi au murit pentru pământ” concluzionează cel mai în vârstă dintre interlocutori, de 84
de ani.
„- Dumneavostră aţi prins Al Doilea Război?
- Tata a fost rănit pe front, avea o rană la cap, în Rusia a căpătat-o, la Don, unde au murit mulţi
pentru gustul lui Antonescu sau Hitler. Că nu au plecat de capul lor, degeaba, îi împingea de la spate. Eu
am rămas chior în armată, că am făcut la Otopeni, iar într-o aplicaţie m-am uitat în sus exact când a tras
unu’ şi am pierdut ochiul.
- Tataie, dar la istorie aţi învăţat de Constantin Muşat?
- Eu nu.
- Eu am învăţat!” ne spune reprezentantul primăriei, mai tânăr mult decât tataia, semn că au mai
existat demersuri de reafirmare a jertfei eroilor.
La sute de kilometri distanţă de linia frontului din judeţul Bacău, în satul Floroaica al comunei
Vâlcelele, acum din judeţul Călăraşi, localnicii ştiu că grenadierul plecat la luptă din satul lor şi-a pierdut
braţul stâng într-o rană de glonţ, iar la scurt timp după ce s-a vindecat, a cerut să se reîntoarcă pe front şi a
învăţat să arunce grenadele cu o singură mână. Aşa şi-a găsit sfârşitul, iar în memoria comunităţii locale
este păstrat prin denumirea şcolii din sat cu numele său şi un monument ridicat prin strădania unui fiu al
satului, colonel farmacist.
În sat sunt mulţi de-ai lui Muşat, dar nu toţi sunt din neamul eroului.
Primul localnic întâlnit pe strada principală se numeşte Ion Muşat şi ne îndrumă la Dumitru
Muşat, stră-strănepot al eroului, chiar pe strada principală.

„Tataia al meu şi cu el erau veri sau fraţi. Cine mai ştie… Era cavaler, dar nu a vrut să mai vină
acasă, pentru că dacă a rămas fără o mână, şi era croitor, ce putea să mai facă? A murit pentru ţară! El a
stat pe la Bogata, pe la Rasa, aici trăgea la tata lui tata, la mamaia lui tata... Eu am rămas singurul
moştenitor al numelui. Dar mai am şi băiatul, Muşat Nicolae, însă de aici se opreşte pentru că el are două
fete. Am zis că poate cea mică să rămână pe numele lui taică-su, dacă o vrea soţul ei, să vedem.”
Nea Mitică Mandataru’, cum este cunoscut descendentul eroului în sat, ne îndrumă la casa unde
Constantin Muşat trăgea când venea la Floroaica: „E tot casa veche, dar renovată. A cumpărat-o acum o
nepoată a mea, dar e plecată, nu-i acasă.”
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Pe strada Ştefan cel Mare, cum este denumită acum uliţa satului, găsim un vecin din imediată casă
indicată ca fiind legătura cu eroul: „Am apucat-o pe bătrână, ştiu că a crescut un nepot, dar nu ştiu nici
cine era soţul ei sau dacă a mai avut copii. Casa era bătrânească, era cu prispă, cu stâlpi, două-trei camere,
acum e renovată” povesteşte Frâncu Gheorghe, în vârstă de 65 de ani.
Peste drum de casă, alt vecin, provenit în sat: „Sunt din Vlad Ţepeş! Nu ştiu nimic! Asta e casă
vândută de două ori. Sunt plecaţi în Anglia proprietarii” ne oferă toate informaţiile pe care le cunoaşte
Stănescu Dumitru, de 59 de ani.
Pe uliţă, dornic de vorbă se îndreaptă un localnic get-beget, după cum ne-a asigurat
antevorbitorul:
„- Bună ziua!
- Bună ziua, doamnă!
- Înţeleg că sunteţi născut-crescut aici…
- Dumneata?
- Din Slobozia…
- Eu din Floroaica, născut, crescut, de când s-a făcut pământul acesta. Am împlinit 87 şi am plecat
pe 88 de ani. Război Mondial, două secete, am trecut prin toate, am apucat şi bune, şi rele, dar cel mai rău
este acum, că dau înapoi.
- Ce ştiţi de Constantin Muşat?
- I-a luat o mână şi cu cealaltă arunca grenadele. Am avut poze, că bătrânii mei au fost aici, dar nu
mai am, că s-a fărâmat casa lui tata. Casa lor aici era. Îi zicea la Moş Nae. Noi am venit în 1907. Bătrânii
noştri au fost împroprietăriţi de Carol I şi ministrul agriculturii era Marghiloman. Ne-a împroprietărit pe
toţi aici! spune cu patos Năstase Alexandru, bucuros că are cu cine schimba două vorbe. Noi am crescut
cu vite, cu oi, pădurea asta e pusă de bătrânii noştri. Ei au făcut biserică, şcoală, au cărat cu boii piatră.
Aici era sora mamii. Aici era Moş Nae, care vă spun, Muşat Nae, aici moş Ciuciu şi aici mama. Apoi tuşa
Mariţa, Căzăcoaia, chiar aici. Tăticu’ a murit pe front, tata mare a murit tot pe front, în Primul Război
Mondial, şi a rămas mamare. A murit la 109 ani! Eu de mic copil am crescut cu ea, că mama mai avea doi
copii, văduvă. Pe fratele mamei l-a împuşcat, aici, unul Ilie Palaşcă, din Vlad Ţepeş.”
Tănase Gheorghe este un alt erou din Floroaica - Vâlcelele de Călăraşi, de care aflăm, cu mândrie
reţinută, de la strănepotul lui. Este scris pe monument, dar este din Al Doilea Război Mondial. De la
Constantin Tănase aflăm că eroul nostru, grenadierul Constantin Muşat, se trage dintr-o familie din
Independenţa, dar în această comună nu-l cunoaşte nimeni: „Este vorba că el a provenit la noi, aici, a
venit când era mare, dar nimeni nu ştie precis. Noi, copiii, ştiam de el din generală că a trăit aici, la
Floroaica.
- Cine a făcut această cercetare despre el?
- Colonelul Dumitru Răducanu, el a început să se ocupe să facă o statuie aici, la noi. Şi cu
Consiliul Judeţean, Prefectura, a reuşit, până la urmă.”
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În centrul satului Floroaica, între şcoală şi biserică, se află statuia grenadierului Constantin Muşat.
Monumentul este străjuit de două tunuri şi a fost realizat în 1994 prin strădania colonelului farmacist în
rezervă, Răducanu Dumitru. De la doi consăteni aflăm că „înainte a mai vrut şi preotul satului să o ridice,
dar nu a reuşit. S-a făcut o carte cu fiii satului, iar Constantin Muşat apare cu războiul, iar Florenţa Albu
cu literatura. Ei doi sunt importanţi aici, la noi” se completează în idei Ion Muşat şi Dumitru Stoian.
- Dumneavoastră ce ştiţi de Constantin Muşat?
„-Ştiu că este erou, că a fost pe front, de meserie a fost croitor, şi dacă a vrut să-l reformeze el nu a
vrut şi s-a dus din nou pe front. A fost şi în cartea de clasa a patra. Am învăţat din cărţi de el, am avut şi
poezie, dar habar nu aveam atunci că e de aici, de la noi. Satul a luat fiinţă în anul 1899. Vărul acesta al
meu, colonelul, i-a făcut toată biografia” spune nea Stan, care a fost îngrijitor la şcoala din sat până a ieşit
la pensie. Este născut la 31 ianuarie 1929 şi a prins vremuri şi bune, şi rele. Oricum, erau mulţi copii la
şcoală, iar printre profesorii de limba română ai instituţiei s-a numărat şi Ion Alecu, ziaristul de la
Slobozia.
Aşadar, şcoala satului Floroaica este denumită după eroul grenadier Constantin Muşat. Clădirea
mare poartă semnele a trei momente diferite în care a fost marcat şi legat numele eroului de instituţie, dar
acum clădirea spaţioasă este folosită doar la scrutinele de alegeri.

În semn de recunoştinţă, la Vâlcelele, în centrul comunei, sunt două monumente, iar pe cel pentru
eroii din Primul Război Mondial, la loc de cinste este trecut şi sergentul grenadier Constantin Muşat. Un
mic istoric al acestuia a fost cuprins şi în monografia localităţii. Cert este că autorităţile locale se
mândresc cu un aşa descendent de vază, apreciat în istorie pentru faptele sale eroice.
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Eroi şi urmaşi din Domneşti, Ilfov

Comuna Domneşti păstrează renumele Curţii Domneşti şi este locul de unde a plecat familia lui
Constantin Muşat, grenadierul erou de la Oituz.

Comunitatea mare şi veche rezumă trecutul doar în amintirile celor mai vârstnici, printre care se
numără şi Dumitrache Mihai, în vârstă de 82 de ani, un pensionar activ, cu trei slujbe la zi. Localnic getbeget, nea Mihai ne-a adus Primul Război foarte aproape de zilele noastre. Bunicul său, născut la 1875, a
fost pe front şi a luptat la baionetă, după cum i-a povestit nepotului preferat, cu aplecare spre lucrurile mari
şi adevărate.
Din capul locului, cum se spunea pe la ţară, aflăm că: „lucrul cu omul şi banul este al naibii tare”:
- Nea Mihai, aici eşti născut şi crescut?
- Nu am părăsit niciodată comuna Domneşti şi când o să mor, tot aici rămân. Tata grădinar de
meserie, mama casnică. Bunicul a stat în spatele casei unde locuiesc eu acum, spre Clinceni. Dumitrache
Călin îl chema, Călin grădinarul îi spuneau, şi el îmi povestea multe… Tata, nu mă laud, dar în Domneşti
nu a existat un om ca el, Gheorghe Călin, grădinarul. Şi pe mine până în clasa a şaptea m-a chemat tot Călin
şi pe urmă mi-a zis că Dumitrache este numele bunicului şi m-a făcut Dumitrache, că aşa era şi străbunicul.
Până să scot buletinul de identitate mă chema Călin Mihai şi pe urmă: plimbă-te! până am scos actele ca să
fiu Dumitrache, ehe…
- În certificat cum eraţi?
- Călin, dar mi l-au schimbat, şă ştiţi, mi-au dat alte acte, dar Călin îmi zice şi acum.
- Ce vă povestea bunicul?
- Povestea cum a fost în război, cum a reuşit să scape prin munca lui, prin tranşee. Doi ani a stat
plecat de acasă pe front.
- Vă amintiţi unde?
- În Primul Război vorbim, că Al Doilea l-am apucat şi eu. În ’36 născut: 43, 44 şi 45, când aveam
aproape 10 ani şi ştiu destule.
- Tatăl a fost în Al Doilea?
- Tata, fiind grădinar, nu l-a luat, a fost oprit la locul de baştină.
- Trebuia să producă marfă, completează viceprimarul Ştefan Costel.
- Sigur, că fiind meseriaş, vă daţi seama că avea nevoie de el şi grădina o avea cu prefectul Aurel
Solacolu, înmormântat la Ţigăneşti, la Cilpani, Snagov, unde este căminul de bătrâni, pe partea dreaptă,
până în Ialomiţa, face informarea completă bătrânul.
- Bunicul povestea cum se ajutau: dacă unul nu avea mâncare, o împărţeau, erau ca fraţii, spunea
bunicul, toţi pentru unul şi unul pentru toţi… Au plecat cu caii, cu căruţele, n-au plecat pe jos, mai se dădeau
jos din căruţă când se poticneau, că mai era noroi, după cum erau drumurile atunci… Au luptat la baionetă:
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corp la corp, îmi spunea, şi totuşi să ştiţi că nu a avut niciun necaz doi ani de zile. Îmi spunea cum a salvat
oameni… Asta mă interesa şi aici îmi plăcea mie. Cum a putut să salveze. Îl trăgeau, îl luau, făceau tărgi
din lemne ca să poată să-l ducă. Eram înapoiaţi noi, atunci. Erau cu mâinile goale, ce putea să facă omul cu
mâna lui, atât.
- Aveau promisiunea că vor primi pământ.
- Ori mureau, ori trăiau fără pământ, era tot una, de aceea mulţi s-au jertfit pentru ţară.
- Eu ştiu sigur că Aurel Solacolu a dat pământ la domneşteni, destul. Bine, era şi boier şi avea multe
hectare, mult pământ avea: şi pe la Hobaia, la Grădinari, în judeţul Giurgiu, avea şi la Ciorogârla, la
Dorobanţi, vie, nu ştiu câte hectare, acolo, bine, era altceva.
- Era singurul boier din zonă?
- Nu! Mai erau încă trei boieri, că Domneştiul a avut boieri. Dar să ştiţi că aşa cum se zice, au ţinut
pentru oamenii din localitate, în principal pentru cei care le lucrau pământul.
- Cât pământ au primit când s-au întors de pe front, ştiţi?
- Bunicul a primit 6 pogoane, adică trei hectare, că nu dădea la toată lumea la fel, să ştiţi. După cât
a luptat pe front şi câţi copii avea.
- Câţi copii avea?
- Unsprezece, că aveau nevoie de braţe de muncă.
- Şi bunica, nea Mihai, ce-a făcut ea cât i-a fost bărbatul plecat pe front? întreabă interesat domnul
viceprimar.
- Ca să ai unsprezece copii, şi să ajungă nouă la peste 80 şi chiar 90 de ani, vă daţi seama că pentru
o femeie care rămăsese singură şi fără ajutor, nu era chiar aşa de uşor.
Nea Mihai dă frâu liber amintirilor:
„- Tata a fost născut în ’904, pe 9 mai, deci el cât de cât a apucat Primul Război, şi ne mai spunea
şi el câte ceva, că iarna mai sta şi el acasă, că vara nu putea să stea cu grădina.
- În 1904, tata? Deci era adolescent, stâlpul casei, cumva, pentru bunica, în timpul războiului…
- Mai avea doi fraţi mai mari: unchiul Ion era în 900 şi altul era în 1896! Şi o soră în 1892, care
locuia pe la Vistierilor, la Rahova, intersecţie cu Tudor Vladimirescu, cu Calea Rahovei, cu Şoseaua
Alexandriei, când te duci la Panduri, spre Rahova, era o rotundă acolo, un rond.”

Cum memoria îl poartă rapid pe nea Mihai spre perioada de după război, îl înnădesc cu o altă
întrebare. Răspunsurile demonstrează atât de natural cum trecutul de ieri se împleteşte cu prezentul de azi
într-un viitor previzibil şi imprevizibil în egală măsură.
„- Toţi au trăit, cei unsprezece copii?
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- Nu, unul a căzut din nuc în ziua în care m-am născut eu. S-a urcat să-i aducă nuci lui mama şi a
căzut de la vreo 15 metri, că era mare nucul, l-am apucat şi eu. Săracul, avea degetele tăiate la mâna dreaptă,
a vrut să se ţină de o cracă şi nu a avut cu ce, şi a căzut. Nu a murit pe loc, l-a dus la spitalul Brâncovenesc,
dar nu a mai avut ce să-i facă pentru că i-au intrat picioarele în corp. Vă daţi seama?! Era frate de-al lui
tata, dar mai mic. Degetele nu le mai avea dintr-un accident la muncă, a trebuit să i le taie. Lucra pe la
Vulcan, la topitorie, am fost şi eu o dată, cu un unchi, să văd Vulcanul…
- Pentru că sunteţi de-al locului, trebuie să ştiţi: biserica, şcoala, primăria, toate au fost pe aceleaşi
amplasamente de acum?
- Absolut! Nimic schimbat, doar Primăria era la intersecţie spre Ţegheş, pe partea dreaptă, unde a
fost grădiniţa şi apoi Poşta.
- Şcolile?
- Aici am învăţat, la intersecţie, unde e grădiniţa, acolo am făcut clasele unu- patru. A cincea am
făcut-o la liceu, că nu au plecat mulţi la liceu, că nu aveau posibilitate. Tata era grădinar şi avea bani.
Toamna număram cu sacii banii…
- Înseamnă că era foarte bun grădinar, dacă făcea aşa bani…
- Păi avea discuţii cu Solacolu, în favoarea lui, bineînţeles, că era unul Dumitrescu, fost preşedinte
de CAP, zicea: domnule, uite ce face Gheorghe Călin, pleacă cu căruţa cu zarzavat la oraş şi nu ştiu ce face
cu banii. Vi-i dă dumneavoastră? Iar ăsta atât i-a zis: Bă, când o să faci tu ce face Gheorghe Călin, atunci
să vorbeşti, şi de mâine, gata, nu mai eşti la mine. Unde a fost târgul, el avea casă acolo. S-a demolat, s-a
stricat…
- Sunteţi pe locul unde a locuit bunicul?
- Bunicul a avut 32 de metri, aproape, şi fiind casa pusă în spate, în faţă a avut teren şi i-a dat lui
tata, aici, şi şi-a făcut casă în 1935, înainte să mă nasc eu.
- Pe locul lui bunicul cine mai e?
- A murit unchiul, a murit şi mătuşa, şi fi-su a murit, că era mai mic cu şase luni, că era în ’36 născut
şi el. Eu ţin minte datele astea.
- Şi bunicul în ce an era născut, mai ştiţi?
- În 1875, cum să nu ştiu.
- A scăpat de pe front…
- Dar prin câte a trecut pe front! Eu mereu îi spuneam: bunicule ai ştiut să te aperi, au murit alţii, iar
el îmi zicea că a avut zile. Nu l-a omorât pentru că a avut zile. El credea în Dumnezeu şi în bine.
- Sunt înmormântaţi aici bunicii şi părinţii?
- Absolut! În acelaşi loc. Unde am eu cavoul, că eu intru la tata, iar la străbunica intră fii-mea şi
nepoata.
- Aveţi fată, numele mai departe cine-l duce?
- Nu mai are cine. Au fost mulţi Dumitrache, dar să vedeţi ce chestie: erau unii Călin, alţii
Dumitrache. Unchiul de lângă grădiniţă, Ion Călin, lui nu i-a mai schimbat numele, avea doi băieţi şi o fată.
Un băiat era Dumitrache, şi fata şi băiatul celălalt au rămas Călin. Din aceiaşi părinţi, cu nume diferite…
Mie mi-a plăcut ce-a făcut bunicul, foarte mult. Era un om deosebit. Avea 1,85 metri şi 103-105 kg. Era în
forţă şi văzut bine. Era cineva în comună, nu ca toţi ţăranii, că nu erau toţi la fel. Cine spune asta, minte!
Erau unii care ştiau ce să muncească, cum să muncească, ştiau să profite. Era foarte priceput şi deştept,
fiind de meserie, că el nu punea 5 mii de metri grădină, el punea 20 de hectare, 30 de hectare!
- Ce anume? Gogoşari?
- Ce gogoşari… Ardei gras şi vinete! Nişte vinete, pana corbului, aşa erau, îmi aduc eu aminte, o
frumuseţe, parcă erau trase prin inel, la fel, de jos şi până la cotor. Aproape de un cot, perfecte!
- Şi fără chimicale…
- Ce chimicale, numai îngrăşământ natural… Păi avea douăşpe vaci, bunicul. Şase am avut şi noi.
Dar de ce aveam? Fiind cu grădină, trebuia să le dea mâncare la oameni, că nu-ţi venea fără mâncare. Avea
bucătăreasă, care le făcea mâncare. Dimineaţa o gustare, la prânz felul întâi şi felul doi, fără prăjituri, să nu
facă glicemie, glumeşte nea Mihai.
- Dumneavoastră ce ştiţi de caporalul grenadier Constantin Muşat? Aţi auzit de el?
- Am auzit că ar fi fost de pe la Olteni, am înţeles, dar nu mai ştiu dacă o mai fi Olteni acum…
- Sunt familii de Muşat în Domneşti?
- Mai sunt… Dar nu pot să vă spun mai multe. Bunicul nu mi-a vorbit de el. Eu am înţeles că de aici
a plecat în ţară. Olteni e sat care aparţinea de Clinceni. Domneşti avea jumătate din Clinceni, pentru că nu
avea populaţie suficientă ca să fie plasă. Şi era plasa Domneşti cu comuni până hăt, la Mihăileşti, şi a luat
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jumătate din Slobozia, că nu era Clinceni, era sat, nu comună. Pe urmă, mai fiind alte Slobozii, i-au schimbat
denumirea
în
Clinceni.
- Dar Domneşti, de la ce vine?
- De la Curţile Domneşti, de pe la 1300 şi ceva, fostul boier, care a făcut şi se mai văd şi acum
gardurile, unde a locuit fostul prefect, Solacolu…”

Ca să nu o luăm de la capăt cu prefectul, domnul viceprimar îl readuce în actualitatea discuţiei pe
valorosul nostru interlocutor:
„- Nea Mihai, crucea asta, care am scos-o, ce ştii despre ea?
- Aţi scos-o de la neamurile mele. Era unu Stanciu, caporal sau sergent, şi el a propus să o facă,
pentru cei care nu s-au mai întors. Era şi o fântână alături, largă, aşa, pentru animale.”

Mergem să vedem crucea mare şi scoasă de pe marginea drumului pentru reabilitarea şoselei. Pentru
siguranţă, reprezentanţii primăriei au depus-o în curtea bisericii. Până să trecem strada, vizavi de Primărie,
nea Mihai îmi povesteşte: „Bunicu’ îmi povestea tot, mie. Seara, stăteam cu capul între sobă şi perete, unde
era un loc acolo şi cald, şi îmi povestea. Dar nu la toţi nepoţii, că erau unii care făceau neamul de râs.”
În curtea bisericii găsim crucea veche, pe care este trecut anul 1912, cu o mătură înlăturăm acele de
pin de pe monumentul din piatră culcat la pământ şi încercăm să descifrăm ce scrie.
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„- Gheorghe, Stan, Zamfir, de la mine mai sus, Călin Voica e bunica, Dumitrache Maria, mătuşa
mea, Stoian Lina, Tudorache Florea, Petre Lixandra, Floarea e sora lui tata…
- Eu cred că toţi vecinii care erau acolo şi-au făcut
troiţă, când au făcut fântâna, îmi dau cu părerea…
- Şi aici ce mai scrie, jos? întreabă nea Mihai
Dumitrache.
- Donată de Vasile Niţu…
- Ciudat. Şi de ce s-au mai scris toţi? Cred că s-a trecut
doar el la donator, rămâne pe gânduri bătrânul.
- Piatra parcă ar fi din Dobrogea, că e piatră din
sedimente, îşi dă cu părerea domnul viceprimar.
- S-a spart din ea, când au scos-o.
- E grea, patru inşi nu au cum să o ridice.
- Să luăm datele de pe ea, să vedem pe cine mai
găsim…
- Asta e toată treaba, s-a făcut fântâna, au pus toţi bani
şi au făcut crucea unde s-au trecut toţi” concluzionăm toţi cei
prezenţi.
Părintele Anghel tocmai ce a terminat de spovedit şi se
îndreaptă spre noi. Ne salutăm prin strângere de mână şi
atingeri de obraz. Este pregătit cu tot ce l-am rugat şi ne arată:
„- Acesta este o copie cu un brevet militar, de la rege…
- Pe cel autentic îl mai au, Părinte?
- Eu l-am primit de la domnul Ştefan Iordan şi este dat
pentru Ştefan Marin. Nu ştiu ce să vă spun…
- Biserica aceasta când a fost ridicată?
- La 1817, ridicată de Ion Gheorghe Caragea Voievod şi Elena Doamna, şoţia.
- Dar zidurile de la târg, de când sunt?
- Sunt mai vechi, acolo avem o biserică de pe la 1600, 1642…
- Este logic să găsim la dumneavoastră documente, doar Biserica a ţinut tot poporul, spune domnul
viceprimar Ştefan.
- Se făceau inclusiv căsătoriile civile în pridvorul bisericii, la începuturi. Şi şcoala se făcea aici”
completează părintele Anghel.
De la Părinte primim două pomelnice: unul de la 1 iunie 1938 şi unul din 1967, nume preluate de
pictor, când s-a târnosit biserica, cu o caligrafie regală, pentru cei din Al Doilea Război Mondial, documente
atestate de trecerea vremii şi care păstrează date importante: gradul, regimentul, locul unde au luptat şi au
murit eroii celui de-Al Doilea Război Mondial. De la Părintele aflăm că realizarea îi aparţine pictorului
Traian Trestioreanu.
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Copleşitor este numărul eroilor din Primul Război Mondial. Conform manuscriselor, în perioada
1916-1918, comuna Domneşti a plătit întregirea neamului cu 82 de eroi, nume trecute şi la troiţa de la
biserica veche, pomeniţi de fiecare dată cu nume şi prenume, aşa cum sunt trecuţi. În capul listei se află
trecut cu pixul locotenentul Ivan Popescu, dovadă că listele sunt incomplete. Aşa cum sunt, pomelnicele
sunt păstrate cu sfinţenie de Părintele Anghel, aşa cum le-a preluat de la părintele Popescu Marin.
„- Nimic nu e întâmplător, că am vrut să le aduc la tinerii de azi ca să le înnoim pe un A4, dar bine
am făcut că am întârziat”, mărturiseşte părintele.
„- Dar Curtea Domnească, care a devenit comuna Domneşti de azi, unde a dispărut?
- Începea din deal, pe marginea apei, drumul acesta nu exista, a fost făcut când Caragea Vodă a
mutat ţiganii şi iobăgimea de la curte, formând satul Ţegheş, la 5 km de aici. Curtea avea 8 km pătraţi şi
includea şi această biserică, acum tencuită. Este autentică înăuntru.
- Zidul acesta e de atunci?
- Înconjura toată cetatea.
- Dar nu e monument?
- Acum ne ocupăm, că a fost dărâmat tot în anii 80 şi puşi în posesie unii, după 89. Casele mari,
înalte, au căzut la cutremurul din 77. Sunt unii care au renunţat la teren în câmp şi au primit loc aici, nici
nu ştiu pe unde or fi. Aici era un cazan de ţuică. Eu ştiu că mai plecam de la şcoală şi săream gardul gros
de câţiva metri” rememorează Costel Ştefan, un fiu al locului, dintr-o familie veche de câteva sute de ani.
„- Eu am găsit la ai mei arborele genealogic, până pe la 1700. Sunt vreo treizeci de familii mari ale
localităţii care, în timp, au mai plecat, dar şi mai mulţi au venit aici, fiind aproape de Bucureşti.”
Biserica mică, din vechea Curte Domnească, are pe afară straie noi, de tencuială. Părintele
precizează că a fost cercetată de reprezentanţi ai Muzeului Cotroceni, fiind cel mai vechi locaş de cult din
zonă. Acest studiu ar fi de folos şi reprezentanţilor
primăriei pentru realizarea unei monografii a
comunităţii.
„- Cum este cunoscută biserica de localnici?
Cum îi spun ei?
- Băleanu! Familia Bălenilor.
- După numele celor care au ridicat-o?
- Nu. A fost ridicată de soţii Petru Ancuţa, ei
au început-o, iar copiii Matei şi Păuna, băiatul şi
nora, au terminat-o, că atunci se făcea mai greu o aşa
lucrare.
- Pomelnice ale eroilor se mai păstrează?
- Nu, am înţeles că au fost pe vremea
părintelui Ilie, prin 1949, şi au venit unii şi le-au
luat, că ar fi fost nişte lucruri trecute acolo care i-ar
fi deranjat.
- Când a fost restaurată?
- Este consolidată în exterior în 1982,
inclusiv acoperişul, că a fost afectată de cutremurul
din 1977. Noi ne luptăm în instanţă, cu actele, ca să
putem să o restaurăm, trebuie foarte mulţi bani şi
încercăm de la Uniunea Europeană. În interior,
pictura este cea originală. Este păcat că s-a pierdut
tot istoricul bisericii, fie luat de autorităţile
comuniste, fie rătăcit pe la localnici.
- Din zidul vechi, se mai păstrează?
- Doar în pământ. Peste el a fost ridicat cel
nou. Sper că aşa se conservă…”

16

În urma acestui demers, de restaurare a memoriei eroilor din Primul Război Mondial, autorităţile
din Domneşti intenţionează să atribuie unei străzi din comună numele eroului grenadier Constantin Muşat,
plecat cu familia din zona Ilfovului la Bogata, în Ciocăneşti, şi apoi Floroaica, în Vâlcelele, sate care la acel
moment se aflau în judeţul Ialomiţa.
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Eroi și urmași din Clinceni - Ilfov : Oprea şi Tănase
Comuna Clinceni, de lângă Bucureşti, aparţinea teritorial, pe la 1900 de Domneşti. Comunitatea a
plătit mult tribut de vieţi omeneşti în cele două conflagraţii mondiale, iar lângă biserica mare, din centru,
se află un impozant monument care dă şi numele străzii.
În localitate îşi are atelierul sculptorul Nicolae Popa. Peste gard se zăreşte un monument ridicat
chiar ostaşilor din Primul Război Mondial. A fost expus
pe faleză la Călăraşi, dar lucrarea a rămas nefinalizată.
Artistul află cu surprindere că faimosul erou Constantin
Muşat, care are statuie în gara din Buşteni, a fost de loc
din Clinceni-Domneşti.
Despre eroi nu prea se mai întreabă nimeni azi,
însă tema sensibilă răscoleşte uşor amintirile celor
întâlniţi. Din întrebare în întrebare ajungem şi strigăm la
poarta lui Oprea Marin. Bărbatul are bunicii morţi în
primul război, chiar în 1916, dar nu se ştie dacă au pierit
în ţară sau în străinătate.

“Mămica era Tănase Niculina, pe tatăl ei îl chema Tănase, dar nu mai ştiu cum îi zicea de botez.
Erau din Slobozia -Clinceni, dar acum e o singură localitate. Bunica a avut-o doar pe mama, că nu a mai
apucat să facă alt copil. Ea a fost orfană de tată, ca şi tata, că amândoi bunicii au murit în Primul Război
Mondial. Şi eu am rămas orfan de tată, care a murit în al Doilea Război Mondial. Eu sunt născut în 1938 şi
mama a rămas cu trei copii. O fată născută în 1932, Vasilica, a doua născută în ’36, şi eu, Oprea Marin.
Locul casei este moştenit din tată în fiu. Aici s-au dat locuri de casă celor care au fost pe front. Am doi
copii: băiat şi fată. Din partea băiatului numele şi sângele merg mai departe. La mine rezistă numele de
Oprea, pentru că băiatul are şi el băiat şi fată.”
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Datele atât de concrete relevă o soartă dură pentru copiii din perioada celor două conflicte armate,
de neimaginat pentru noi, toţi cei de azi.
“- Cum v-a afectat că aţi rămas orfan de război?
- Păi eram cu traiul mai slab, şi îmbrăcămintea, cu toate o duceam mai greu. Care avea părinţi, era
altfel.
- Aţi primit vreun ajutor pentru că aţi rămas orfan?
- Mama a primit o pensie, la început, şi le-a dat pământ pentru cei care au murit, i-a împroprietărit.
Dar apoi a venit colectivul, iar noi am plecat la şcoală. Am făcut şapte clase, apoi profesională, că nu mai
aveam ce să muncim acasă. Acum am ajuns printre cei mai bătrâni din sat, că rar mai găseşti pe cineva la
90 de ani.
- Dacă priviţi înapoi, jertfa bunicilor şi tatălui a contat?
- Binenţeles, dar în ce sens?
- Au murit pentru ţară…
- Da, şi noi am suferit, că nu am mai avut sprijin, că una e cu doi părinţi şi alta e să te aibă în grijă
o femeie. Mămica ne-a învăţat să ne purtăm bine, pe mine să nu fac scandal, să nu fumez, că nu avea carte
să meargă după mine. Ne lua la muncă, mergeam cu plugul, dădeam cu sapa, mergem cu vacile, că munca
era muncă. Am crescut la lampă. Nu aveam televizoare, nu aveam radio, telefon. Telefon era doar la centru,
unde era Poliţia sau Primăria. Dacă se întâmpla ceva, să zicem că aveai nevoie de o salvare, punea calul la
căruţă şi fugea cu noi în oraş. Am trăit altfel, dar pe acest loc au trăit şi bunicii din partea tatălui, şi tata, şi
eu cu toţi ai mei. Acest loc s-a moştenit din tată în fiu, chiar dacă ei au murit pe front.
- Se spune că toţi copiii seamănă părinţilor, bunicilor, până la al nouălea neam. Cu cine credeţi că
semănaţi?
- Cu tata, îmi zicea mămica, dar eu nu l-am cunoscut aproape deloc.
- Deci sângele de erou duce mai departe şi chipul eroului.
- Aşa s-ar zice.”
În Clinceniul de azi mai există familii de Muşat. Sunt doi fraţi, care stau unul lângă altul, la şosea,
şi amândoi au băieţi, dar nu ştiu să aibă vreo legătură cu eroul grenadier Constantin Muşat.
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Eroi şi urmaşi din comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi

În componenţa actuală, comuna Ciocăneşti, din judeţul Călăraşi, a asimilat satul Smârdan, devenit
cartier, loc prin care a trecut şi familia grenadierului Constantin Muşat.
Printre urmaşii purtători ai numelui caporalului emblemă din Primului Război Mondial îl
identificăm pe Muşat Gică, în vârstă de 82 de ani.
“- Aţi auzit de eroul Constantin Muşat?
- Ăla care i-a rupt mâna şi apoi a asvârlit grenade cu o mână? N-a vrut să vină acasă, s-a dus la
război…
- De unde ştiţi?
- Îi zicea Muşat, doar…
- Face parte din familia lui, intervine în discuţie Vasilchia Turnea, femeia cu care trăieşte de 16 ani.
- Dar în ce an a fost? întreabă vecina Maria Păuna, de 76 de ani.
- 1916-1918, mamaie!
- Primul Război, deci.
- Eu zic că s-a dat o dată şi la televizor. Eu sunt dobrogeancă, venită aici, dar am văzut o emisiune
despre el.
- Tatăl matale ce a lucrat, nea Gică?
- A fost şef de echipă la CAP!
- Străbunicul?
- Tot aşa şi moşu, a lucrat la câmp, pământul!
- Îl cunoaşteţi?
- Pe tataia? Eram mic. Ştiu că am luat de la casa bătrânească ba un topor, ba un butoi, am luat mai
multe de acolo…
- Stătea unde stă alde Măriuţa, nu-i aşa Gică? intră în vorbă din nou vecina Marioara.
- Parcă îl aveam şi la şcoală, în istorie.
- Şi ştiaţi că sunteţi neam cu el?
- Păi, dacă îi zicea Muşat…
- L-a cunoscut cineva din familia dumneavoastră?
- Cred că taică-miu!
- Cum îl chema?
- Ştefan Muşat.
- Iar pe bunic?
- Tataia? Barbu Muşat. Pe el l-a crescut un pricopsit şi pentru că era muncitor şi băiat bun i-a dat-o
pe fata lor. Mamaia era de-a lui Bărbosu.
- Acolo e mama, Didina, ne arată cu mâna spre o fotografie din tablou.
- Ea e de la Rasa, de unde sunt şi eu, spune mamaia Marioara.
- La Rasa aveţi eroi?
- Avem mamaie, dar nu mă întreba, că nu mai ştiu…
- Bunicul matale?
- A fost şi bunicul, nu mai ştiu… Tata a fost pe front, al doilea război, în 42, că eu în 42 sunt născută.
A făcut pe front patru ani, tot frontul, şi s-a întors. A trăit, mai avea şase zile şi făcea 90 de ani când a murit.
- Şi tatăl meu, din Dobrogea, a fost pe front în 44.
- Tatăl meu, Muşat ăsta, 7 ani a fost în Rusia. Un frate al lui, de la Andolina, Toma Muşat, a fost
prizonier, îşi aduce aminte Gică Muşat.
- A murit lume multă… “
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Dialogul aglomerat se stinge în meditaţie.
“- Dumneavoastră aveţi copii care să vă poarte numele?
- Nu! Şi nici ea! Oare să mai facem de acum înainte? Întreabă şugubăţ bunicul.
- Dar casa bătrânească, cine mai locuieşte în ea?
- E o noră, că a murit nepotu, de tânăr.
- Că tu erai văr cu Traian, nu? Ne ţine isonul, cu informaţii, mamaia Marioara.
- Dar are băieţi?
- O singură fată, ştie tanti Vasilichia.
- Deci numele se stinge sau merge mai departe?
- Se cam stinge.
- Păi îi mai zice fii-sei cum îi zicea lui? E căsătorită.
- Ai mă, verişoar-ta Marioara a lui Culaie Muşat, sau cum îl cheamă pe ăla de la Andolina, are şi
fată şi băiat, ori numai fată?
- Toma Muşat, fratele lui tata?
- Da!
- Are şi băiat.
-Atunci normal că-i poartă numele!”
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Numele Muşat merge mai departe, aşadar. Dar eroi din Primul Război mondial sunt mulţi în
Ciocăneşti. De urmaşi e mai greu de dat, mai ales că, odată declanşate emoţiile, memoria ba se dilată, ba se
contractă.

De pe placa comemorativă a eroilor încercăm să identificăm familii cu acelaşi nume.
Aşa ajungem la Ghinea Gheorghe, urmaş al lui Ghinea Gheorghe. Pe monument, eroul este omagiat
ca jertfă în prima conflagraţie mondială. La poarta casei, urmaşul ne confirmă că este tatăl său, mort în
Primul Război Mondial. Concentrat în Regimentul 36 Silistra, eliberat gornist şi concentrat din nou la
Cernavodă, eroul moare la Cotul Donului.
“- Deci al Doilea Război Mondial?
- Primul !
- Dar Cotul Donului e în al Doilea!
- Aşa o fi, rămâne pe gânduri Ghinea N. Gheorghe, în vârstă de 82 de ani.
- Dar în comuna asta doar eu şi cu tata am fost Ghinea Gheorghe.”

Bătrânul sprinten ne pofteşte în toate camerele casei bune, cu toate uşile ţinute încuiate, unde peste
tot sunt fotografii: cu mama, cu tata, cu el, cu sora, copiii, nepoate. Cele mai multe sunt cu bărbatul mort
pe front: “Sunt fotografii cu el peste tot, că mama le refăcea mereu.”
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Aflăm că mama lui nea Ghinea Gheorghe şi soţia eroului Ghinea Gheorghe nu s-a mai recăsătorit.
Brusc îşi aminteşte:
“- Dar şi bunicul a fost pe front, în 1916. A fost prizonier la nemţi şi s-a întors.
- Cum l-a chemat?
- Pe bâtu? Netcu Stoian.
- Aici e casa bătrânească?
- Da, aici am refăcut eu, că tata a fost gardist la stat. În armată a fost gornist şi când s-a întors a dat
25 de arii în câmp şi a luat lotul ăsta. Aici a trăit el.”
Cu această precizare e tot mai greu de înţeles în care război a luptat şi a murit Ghinea Gheorghe sau
dacă a fost tatăl sau bunicul lui Ghinea N. Gheorghe. Cert este că el este unul dintre eroii acestui neam.
Numele de Ghinea, din viţă de erou, se opreşte aici, pentru că interlocutorul nostru are două fete. Dar
descendenţii continuă cu cinci nepoţi şi patru strănepoţi. “Ăştia suntem, alţii nu mai suntem.”
Tot urmaşă de erou este şi tanti Ioana Grosu.

“- Am rămas orfană de tată la trei zile. Dacă vă povestesc, e mai ceva ca un film. În săptămâna mare
a nunţii părinţilor mei, soacra mare, mama lui tata, a murit. A ieşit până afară şi când a intrat în casă a zis:
Aoleo, m-a luat un frig mare, mă doare burta. Şi gata, a murit!
Miercuri a murit, joi a îngropat-o şi duminică a fost nunta. Nunta lui tăticu. A făcut nunta şi a început
războiul. Mămica era însărcinată şi când a născut i-a dat liber lu’ tăticu şi a venit de la Călăraşi, unde era
încorporat, de m-a văzut. Ca un pisoi eram, de trei zile, fără ochi. Apoi a început războiul, toamna. Mama
a rămas cu tata mare, din partea lui tata. Când l-a dus la Călăraşi, din permisie, cu căruţa l-a dus, şi i-a zis:
să ai grijă de fată, că eu nu mă mai întorc şi Marioara e tânără şi se mărită. Apoi a fost ordonanţă pe front
şi când i-a dus mâncarea ofiţerului în tranşee, l-a bombardat. Avea doi băieţi de aici cu el, pe Vasilică
Potcoveanu şi Gogu Bulendrosu, şi le-a zis: măi, băieţi, am acasă o fetiţă, să aveţi grija ei” se îneacă în
vorbe tanti Ioana.
“- Cum îl chema pe tatăl dumneavoastră? întrebăm ca să depăşim momentul.
- Pe tata? Negulescu Constantin.
- Şi pe bunicul care v-a crescut?
- Negulescu Aurel. Şi el a fost pe front, în primul război mondial.
- Ce v-a povestit?
- Era vai de mama lor: cu opinci lupta şi bea apă din frunze de coceni. A fost greu, greu de tot. Sa întors şi a avut şase copii: cinci băieţi şi o fată. Tata a fost cel mai mic. Doi băieţi i-au murit pe front şi
doi i-au murit acasă, după ce s-au întors bolnavi din război. Au mai trăit un băiat şi fata, iar pe mine m-a
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crescut el. Mă gândeam ce o să mă fac eu dacă moare Moşul? Aşa că m-am măritat la 15 ani. Şi am doi
băieţi, doi nepoţi şi o strănepoată.”
Femeia ne arată o fotografie cu tatăl ei în permisie şi alţi doi camarazi, toţi în uniforme de soldaţi.
Unul avea floarea de nuntă în piept, iar altul o lalea la rever.

“De pe urma lui tăticu nu am avut nimic, nimic. Nici 5 bani nu am primit, mamă. Şi când am
împlinit 8 ani, mămica s-a recăsătorit. El nu a avut copii şi m-a lăsat pe mine, dar nici eu nu eram ataşată
de ea. Pentru mine a fost cel mai greu. Fără mamă, fără tată. Un nepot al lui tăticu, care lucra în armată, sa interesat să-mi facă o pensie de urmaş şi i-ar fi zis că batalionul lor a fost de criminali de război. Adică
l-a luat de la coarnele plugului şi a fost criminal de război ?”
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Pe urmele lui Constantin Muşat în Bogata, Grădiştea!
Şcoala din satul Bogata, acum aparţinător comunei Grădiştea, poartă, cu greutatea informaţiei, o
placă din marmură pe care se menţionează că în acel local a învăţat eroul grenadier Constantin Muşat.
Inscripţia monumentală este singura care însufleţeşte localul de şcoală abandonat de câţiva ani şi
propus spre demolare, după cum au aflat localnicii.

Denumirea şcolii cu renumele înaintaşului erou s-a făcut în 2007. Referatul a fost întocmit de
Mihaela Ioniţă, învăţătoare la acel moment la şcoala din Bogata: „Aşa mi s-a cerut atunci. Tot ce am aflat
a fost că a fost erou şi că a făcut cinci clase la Bogata. În momentul în care s-au dat denumirile şcolilor
arondate erau patru clase, uneori se învăţa şi simultan. Din 2010, februarie, şcoala s-a închis. De atunci eu
am venit cu copiii aici, la Rasa. Dar în fiecare clasă avem copii de la Bogata” explică doamna învăţătoare
circuitul elevilor în sistemul de învăţământ al anului 2018.
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Străzile satului Bogata sunt pustii. La biserică cercetăm crucile ridicate în memoria eroilor.
Cunoscuţi sunt cei din Al Doilea Război Mondial. Cei din prima conflagraţie au rămas anonimi. Un
monument cu litere chirilice atrage atenţia şi este mărturie a începutului vieţii din aceste locuri. Continuăm
din poartă în poartă să întrebăm despre eroi. Pe o uliţă lăturalnică, mamaia Gherghina, de 78 de ani, prăşeşte
iarba de la poartă. O invităm să se odihnească cât stă de vorbă cu noi:
„- De aici eşti, mamaie?
- Da!
- Născută, crescută?
- Da, mamă!
- Şcoala aici ai făcut-o?
- Aici. Pe vremea noastră, când eram noi mici, se făceau cam două clase, că ne ducea la plug, la
câmp… Dar aici se învăţa. Acum îi duce pe copii la Rasa, la Grădiştea…
- Matale ai auzit de eroul Constantin Muşat?
- Nu, mamă!
- Bunicii matale au făcut războiul?
- Au făcut. Bunicul a murit în război. Tata a făcut război de două ori…
- Bunicul din partea tatălui? Cum îl chema?
- Lui tata îi zicea Ion Stanciu, de bunicul nu mai ştiu exact, dar îi zicea alt nume, Alexandru… O fi
fost de-al doilea, nu mai ştiu…
- Pe monument este trecut?
- Nu ştiu, mamă.
- Tătăl matale s-a întors de pe front, deci a fost veteran.
- Da, eu aveam cam 7 ani atunci, eram mică. Aici s-a născut şi bunicul şi tata. Şi eu tot aici. Am
patru copii şi vreo şase nepoţi. Urmează şi strănepoţi, cred. În casa bătrânească am dus un băiat al meu. Pe
cine mai interesează azi de eroi? Nici bătrâni nu mai suntem în sat.”

Ieşim la şosea şi traversăm strada principală, spre Dunăre. Într-o curte clacă mare, la curăţenia de
toamnă.
„- Bună ziua, oameni buni! Mă opresc la dumneavoastră cu o întrebare, sau mai multe. Aţi auzit de
eroul Constantin Muşat?
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- Bună ziua! Ceva-ceva, pe la televiziune, s-a auzit de Constantin, ăsta, Muşat…
- Dar la şcoala din sat este pusă o placă cu numele lui. Ştie comunitatea ceva de el?
- Da, este pusă şi chiar ne-am întrebat de ce. Fostul primar a pus placa. Dar cine a fost şi ce a făcut,
nu mai ştim. S-a vorbit o săptămână - două şi gata. Noi suntem prea tineri ca să ştim de el şi nici din cărţile
de istorie nu am învăţat nimic. Dar mergeţi la doamna Lucica, ea a fost învăţătoare, profesoară şi trebuie să
ştie.
- Dar dumneavoastră sunteţi get-beget de aici?
- Da, tata a fost pe front, a făcut 5 ani de lagăr şi trei de război. S-a întors teafăr.
- Bunicii?
- Foarte puţin îmi aduc aminte de ei. Dar au fost pe front, în Primul Război: Cercel Alexandru,
bunicul din partea lui mama, şi Radu C. Tonea din partea lui tata. Tata lui tata al meu aici a stat şi aici stau
şi eu, iar Cercel Alexandru pe strada unde e biserica şi duce de vale. Eu las la băiat acum, că din tată în fiu
se moşteneşte” spune sigur de rădăcinile sale Tonea Gheorghe.

Vecină şi ajutor la lucru, Maria Vişan, de 68 de ani, îşi aduce aminte că tatăl ei a fost în război în
1944 şi a fost rănit la picior. Cât despre bunici: „Au stat aici. Bunicul a fost bulgar, pentru că înainte Dunărea
nu era frontieră şi a venit cu barca şi a luat-o pe bunica mea. A venit aici săracul, din Aidemir. Chesaru
Vişan îl chema.
- Dar eroii din Primul Război Mondial să nu mai aibă chiar pe nimeni?
- O avea, dar noi nu mai ştim, azi, nimic. Se fac slujbe de pomenire de Ziua Eroilor, dar nu mai ştim
pentru cine.”
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Continuăm pelerinajul din poartă în poartă. Maria Dinu, în vârstă de 77 de ani, trebăluieşte prin
grădină. De loc este din Cuneşti şi a făcut patru clase. De Constantin Muşat a auzit la biserică, când citeşte
părintele. „Bătrânii au murit, mamă, şi nu mai ştim istorie.” Femeia ne îndrumă tot la doamna Lucica,
profesoara.
„Eu am lucrat în învăţământ 40 de ani şi târziu, după ce am ieşit la pensie au numit şcoala aşa. Nu
ştiu mai mult decât scrie pe placă. Primarul de atunci a murit. Cât a fost el primar, 25 de ani, eu am fost
consilier local. Eu am predat limba rusă, dacă mă întrebaţi de Puşkin, vă spun. Am fost în Rusia de nouă
ori şi am vizitat toate oraşele, am văzut toate monumentele. Am lucrat la Rasa 29 de ani, am fost la
Dorobanţu, la Ulmu, şi la Făurei. Erau mulţi copii atunci.
- Există vreo familie de Muşat?
- Nu. Aici nu. Că aş fi ştiut. Eu sunt de aici, din sat.”
- Bunicii, tatăl dumneavostră, au fost pe front?
- Da. Şi tata şi tataia din partea tatălui, care a stat faţă în faţă cu şcoala. Tata a venit rănit, a avut o
tijă în picior. Tataia, Dinu Ion, a fost în Primul Război Mondial, adevărat. Au murit mulţi, dar ei s-au întors.
Îmi povestea tataia cum se trăgea, cum mureau oamenii, că se făceau gropi comune, că a trecut glonţul pe
lângă el, câte şi mai câte...” se cufundă în gânduri doamna profesoară pensionară.
„- Să ştiţi că există şi o stradă în sat cu numele
acesta, de Constantin Muşat, tresare Lucica Crişan.
- Unde?
- Nici nu mai ştiu exact, parcă mai de vale…”

Şi cu această informaţie în tolbă am plecat din nou la cercetat. Găsim strada Constantin Muşat,
asfaltată şi botezată cu numele grenadierului, simplu, fără titlul de erou. Doi cetăţeni robotesc în grădina
din faţa casei.
„- Aceasta este strada Constantin Muşat?
- Da.
- Ştiţi cine a fost Constantin Muşat?
- Eu am avut un inginer la fermă cu numele acesta. O mai trăi, n-o mai trăi, cine ştie?
- Dar şcoala, unde aţi făcut-o?
- Pe la Rasa şi la Grădiştea am fost.
- Şcoala din sat se numeşte Constantin Muşat.
- Nu ne-a spus nimeni chestia asta, mai ales că eu aveam 6 ani când am învăţat aici. Nu ne-a spus
nimeni de chestia asta. Credeam că este economistul de unde am lucrat eu, că nu era chiar inginer.”
Dobrică Androne, de 50 de ani, este chiar supărat că nu i-a spus nimeni cine a fost şi ce a făcut
Constantin Muşat. Mama bărbatului, născută în 1940, îşi aduce aminte că tatăl ei a fost în război: „A fost
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pompier şi mergea mai în urma frontului. În 44 tata a fost în război şi a scăpat. Ţiu minte. Bunicu’, tata lu’
mama, a fost în Primul Război. Ştefan Vasile îl chema, din partea mamei. Celălalt era din Smârdan, din
partea lu’ tata, şi nu-l ştiu” ridică neputincioasă din umeri mamaia Androne Constantina. Aceste ultime
precizări conturează o stare de abandon şi suspendare socială.

Eroii României Mari au rămas orfani de urmaşi. Legătura celor de azi cu cei de acum 100 de ani
aproape s-a pierdut în Bogata, satul în care a învăţat clasele primare eroul grenadier Constantin Muşat.
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Eroi şi urmaşi din Potcoava, Independenţa şi Gălăţui, Călăraşi

Monumente mai mari sau mai mici, cu nume şi fără nume, cu însemnele perioadei în care au fost
făcute, străjuiesc satele Potcoava şi Gălăţui şi sunt mărturie a jertfei plătite pentru pământ. Puţini dintre
eroii Primului Război Mondial mai au urmaşi, iar printre localnici doar câţiva îşi mai amintesc de ei.
Păduraru Ştefan are 74 de ani şi continuă să lucreze ca şofer pe microbuzul şcolar. În timp ce aştepta
copiii pentru a-i transporta la Independenţa stăm de vorbă despre eroi şi vremurile de altădată: „Satele
Potcoava şi Gălăţui sunt vechi, iar unul dintre eroi e tatăl meu, dispărut în războiul din 44, când eu aveam
o lună. Era la ruşi, la Nistru, aşa mi-a spus maică-mea, că a dispărut la Cotul Donului. Am cerut mai multe
amănunte la unitatea de la Piteşti, dar mi-au zis că nu se cunoaşte nici un fel de situaţie militară pentru
dispăruţi. Sunt mulţi care au murit din Independenţa în ’44. De bunici nu ştiu nimic, că Primul Război a
fost din ’916, iar ei erau născuţi în 1885. Era copil de 5 ani când s-a făcut satul, Independenţa, că a venit cu
tăticul dincolo de Bucureşti, de pe la Mihăileşti, Adunaţii Copăceni, de acolo s-au adunat cei mai săraci
oameni, de le-a dat pământ aici. Tatăl mamei şi părinţii tatălui, aşa au ajuns aici. Erau cei mai amărâţi
oameni din Bărăgan şi au primit câte două mii de metri pătraţi, de-asta sunt curţile astea aşa de mari. Alde
Muşat sunt din Potcoava, că doar aici este numele acesta, că aici se făcea şcoala şi învăţam cu toţii.”

Omul ne îndrumă la doamna învăţătoare, fostă directoare a şcolii acum închise, în apropierea căreia
se află monumentul eroilor. Când află ce căutăm, doamna Vica rămâne pe gânduri. Ne îndreptăm spre
singura mărturie certă a existenţei jertfei localnicilor din Primul şi Al Doilea Război Mondial.
„Acest monument este de când mă ştiu eu, aici. Eu sunt născută în 1957 şi aici l-am pomenit. De
Muşat sunt mulţi în sat. Şcoala a fost la Potcoava, toată zona venea aici, de la Floroaica până la Garbeta,
cum a fost prima dată. Aici s-a învăţat, iar acum s-a închis. De fapt, de când am luat director se desfiinţase,
dar am zis că nu preiau decât dacă se ţine şcoala deschisă. Cum să ies eu din casă şi să văd şcoala închisă.
Dar de la an la an şcoala s-a degradat. Eu am dat lucrarea de grad cu domnul Zaharia. Am avut o şansă mai
rară, dar şi noi am prins altă creştere. Deci, am prins la Slobozia toţi şefii de promoţie de la toate facultăţile,
aveam doar şefi de promoţie la clasă. Păi, când a venit profesoara de fizică şi ne-a arătat diploma, că a
terminat cu 10, eram în stare să cădem în genunchi. Cum să vă spun, zecele de atunci, acum nu mai există.”
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Lângă monument luăm la rând, nume cu nume: „Stănescu Nicolae ar trebui să fie tatăl fostului
profesor de română pe care l-am avut eu; Pascu s-ar putea să aibă descendenţi pe la Imprimeria Naţională.
Alexandru I. Marin, Manea Nicolae, Dumitru Florea, Stan Ion, Tănase Florea, Spiridon Marin - de aici, din
neamul lui Spiridon s-ar putea să mai fie; Panait au stat aici, unde e magazinul; Năstase Lazăr, Ioniţă
Nicolae ăştia da, au ceva urmaşi, dar la Călăraşi; Neagu Ilie, Anghel Anton, Drăgan Soare nu-mi spune
nimic, Bănică Stănoiu, Cristea: doi, Florea şi Dumitru, unul după altul, Grigore, Tudor Cristea şi Dumitru,
Nedelcu I. Nicolae, vă duc aici pentru Spiridon şi Nedelcu, dar din ce război or fi morţi? De când mă ştiu,
acesta aici a fost, iar eu am 61 de ani. Butoi Ion, nu mai e nimeni în sat. Avram Marin, Avram Dumitru
ăştia cred că au fost ţigani, Jecu, Ruse mai trăieşte o singură persoană, Simion Marcu, Năstase Constantin,
Berbecel, nici nu am pomenit numele acestea în Potcoava; Toader Alexandru, Ursaru - ăştia sunt ţigani, ia
uite câţi sunt, Nedelcu Ion mai sunt, Dobrin Nicolae - o fi tata lui unchiul Tică? acesta e numele meu de
fată, Dobrin, au fost odată mai multe familii, nu mai trăieşte unchiul, tatăl meu dacă mai trăia ar fi avut 95
de ani; Radu Tudor, Dumitru Gheorghe, Dragomir, Gheorghe, Călin, Dinu Ion, Cristea Gheorghe, Ene
Vasile, nu mai e nimeni… Mihăilescu Ion, nici nu am auzit de numele de Mihăilescu la noi în sat; Spirea,
nici atât; Tonea Ilie, Berbeceanu, Buţoi… Ăştia care sunt aici sunt cei care au pus bazele localităţii, au
murit pe front şi le-a rămas copiii, nepoţii, dar au plecat. Mocănescu n-am avut, nu îmi aduc aminte, Călin
Ion, Coman Dobre, Florea Vasile, Florea Dumitru, Bratu Dumitru, Bârsan Nicolae, Marin Dumitru, Badea
Tudor, Preda Vasile, Orăşteanu - nu mai trăieşte niciunul de aici; Ene, trei de Ene, dar au fost multe neamuri
de-alde Ene, îi ştiu pe toţi, dar nu mai sunt. Bârsan Florea, Stănescu Neagu, Baciu n-am auzit, Moldoveanu
Ion, Călin Vişan, Stănescu, ştiţi cine ne poate ajuta, veniţi cu mine…”
Şi plecăm spre altă poartă. Pe drum, doamna Vica revine la oful ei: „N-a mai rămas nimic, nici
măcar din urmaşi, aproape. Dacă tatăl meu, care a fost în Al Doilea Război Mondial şi a murit, vă daţi
seama! E foarte târziu, acum patruzeci de ani dacă se gândea cineva, sau să fi trăit tatăl meu, care era o
enciclopedie. Dar Constantin Muşat cine a fost? Spre ruşinea mea nu ştiu, dar la noi mereu a fost o perioadă
când lucrurile ba se spuneau, ba nu se spuneau, eu am făcut istoria la Liceul Pedagogic cu doamna Radu,
era directoare, o adevărată doamnă de fier. Clar şcoala era mai bună.”
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Ajungem la destinaţie:
„- Doamna Lenuţa?
- Părinte, ia treci la apel!
- Bună ziua!
- Monumentul de la şcoală e din primul război, nu? Ştie tataia Dascălu?
- El ştie, că e mai în vârstă, are 95 de ani!
- Aţi auzit de Muşat Constantin?
- Un Muşat Dumitru, ştiu eu…
- Dacă noi care am învăţat şcoala veche şi nu ştim, ce să mai zicem de cei de acum?
- E de la Floroaica sau Vâlcele, eu aşa ştiam, dar mergeţi la tata, că el ştie…
- Cum ajungem la tataia Dascălu?
- De la Potcoava, mergeţi spre Gălăţui, primul sat, mergeţi până la staţia de autobuz, dar nu treceţi
de biserică, faceţi prima stradă la stânga şi apoi în prima intersecţie o luaţi tot în stânga, ultima casă pe
dreapta, e un gard verde. Trică Minea. Întrebaţi de dascălul de la Potcoava, nea Trică.”
Soţii Voicu, Petre şi Elena, ne ajută cu ce pot. La ei găsim un caiet cu numele eroilor, scris de tataia
Dascălu, tatăl doamnei Lenuţa.
„- Tata Moşu ştie tot: şi de război, şi de colectivizare, şi de la Revoluţie!
- Eu am zis că Nedelcu a fost cel mai mare neam, şi alde Spiridon, la fel.
- Staţi să văd dacă găsesc caietul cu eroi, că suntem în curăţenie şi nu ştiu pe unde este pus.”
După câteva minute de contemplat grădina şi seminţele de flori puse la uscat, de la crăiţe şi
cârciumărese la hibiscus, doamna preoteasă iese victorioasă:
„- L-am găsit! M-am rugat la Sfântul Mina şi m-a dus direct la el. Este scris de tăticul şi îi pomeneşte
Părintele la Înălţare, când se face slujbă. Care mai au urmaşi le face colivă, dar eu am făcut întotdeauna
pentru eroi. De aici încolo, m-am pus eu să-i scriu, de pe monument i-am luat, că era incomplet.
- Stănescu o fi a lui domnul Mitică?
- Ştiu eu, era şi un pictor… Să fi fost frate cu ta-su?
- Trăieşte un urmaş al lui Sina lui Chiţoi, îl are pe socru-su mort pe front, tatăl lui bărbate-su. Nu
ştiu cum îl cheamă…
- Nu e, doamnă, eu sunt verişoară cu Sina. Numele nostru este Dobrin. Tatăl meu şi cu tatăl ei sunt
veri buni.
- Dar Chiţoi este după bărbate-su, tatăl lui Gică a murit în război, că ea îi face colivă, şi mai face a
lui Ispas, maică-sa, baba Gheaba, că a murit bărbate-su…
- Dar nu a murit în Primul Război…
- Aici sunt toţi, şi din Primul şi din Al Doilea…
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- Poate bunicul lui Sina, care era frate cu tata lu’ tatăl meu…
- Sina nu e de aici, e de la Floroaica…
- Noi nu am fost toţi aşa?
- Am găsit şi nume de care eu nu am auzit niciodată…
- Monumentul aşa a fost mereu?
- De când sunt eu, acolo l-am prins, şi sunt născută în 57!
- Sunt şi din Primul şi din Al Doilea scrişi acolo, ne spune părintele pensionar.
- De la ăştia ar putea să mai trăiască Buţoi Ion.
- Frizerul?
- Nu, să fie ta-su lu’ frizeru’?
- Păi, a murit Mitică!
- Ta-su, Costică, a murit, dar ta-su lui Costică, zic eu. Ăsta e bunicul, scris aici.
- Deci e descendent de erou?
- Dar şi Mauţa, nu e socră-su căzut pe front?
- S-ar putea, că tuşa Marina, de când m-am născut era văduvă.
- Eu o văd mereu la eroi.”
Plecăm pe stradă, spre maşină. Peste drum de casa preotului mai vedem o bătrână şi ne oprim la ea
la poartă:
„- De ce nu dormi? Că femeile bătrâne dorm la ora asta!
- Ţi-aduci aminte de vreun stră-străbunic de la ăştia de prin sat care să fi murit în Primul Război
Mondial? Nu în Al Doilea când a murit Tătelu. Cumva a lu’ tuşa Marina?
- Şi a lui tuşa Marina, dar tot atunci, când a fost şi tăticu’, a murit ta-su lui Holera…
- Da, dar nu mai trăieşte nimeni acum.
- Nu mai au urmaşi, a murit şi băiatul.
- Au murit mulţi atunci, şi al lui nea Ion a lui Nicu Badea, că ştiu de la tăticu’.
- Dar nu mai trăieşte nimeni, a murit şi băiatul, i s-a stins neamul.
- Are stră-strănepoţi, care habar nu au pe ce lume sunt.
- Nu ştie Fani Holera, nu ştie.
- Dar tanti Sina pentru bunicul ei face?
- La tanti Dobriţa găseşti realitatea.
- Dar la ea depinde de toane.”

Încheiem şi această mostră de documentare orală şi mergem la micul cimitir al eroilor din curtea
bisericii, unde cercetăm fiecare cruce în parte. Descifrăm cu degetele în formele literelor săpate în piatră,
un creion ne-ar fi ajutat. Din aproape în aproape am identificat eroi din Primul Război Mondial: Preda
Nicolae şi Năstase Lazăr.
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„- Preda trebuie să fie tatăl lui bunica sau frate cu tatăl lui bunica, fiindcă a fost singura familie în
sat, nu cum au fost de-alde Muşat, jumătate de sat. Sau Dobrin, cum am fost noi, am fost un singur neam.
Ăsta e tot din neamul meu, Dobrin, acela de pe monument e tatăl acestuia, din Al Doilea Război. Tot la
tataia Dascălu’ aflaţi. Şi să-l întrebaţi dacă Preda Nicolae e din neamul lui Moş Ghiţă, da?”
Cu indicaţii clare, am ajuns şi la Gălăţui, imediat după Referendumul pentru definirea căsătoriei în
Constituţie ca uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie. Cum Referendumul nu a trecut, fiica mai
mică a bătrânului dascăl este supărată. Tata Moşu este şi el nedumerit: „S-a pierdut ruşinea, asta denotă că
vom fi aproape de pierderea lumii. Sunt diferiţi oameni în ziua de azi şi multe rămăşiţe din regimul ateu.”

- Ne vorbiţi de eroii aceştia, de când sunt ei?
- Ei sunt de la Potcoava.
- Mai au descendenţi sau li s-a stins neamul?
- Eu am fost cântăreţ la biserică, acolo, dar nu cunosc la fel de bine ca aici, în Gălăţui.
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- Preda Nicolae a fost erou?
- Da, are doi strănepoţi, plecaţi. Dar a fost din al Doilea. O ştiu pe nevastă-sa, pe soacră-sa…
- Dar Năstase Lazăr?
- Era scris acolo, ’916? Din Primul Război, deci, dar nu ştiu.
- De alde Buţoi? Mitică Buţoi?
- Da, el este. Ţigan, zis, este din Primul Război.
- Stănescu Nicolae, a plecat familia lui la Călăraşi.
- Pascu Nicolae?
- Ar mai fi. Fiica lui a fost căsătorită în sat, aici, că l-am trecut şi la noi pe monument. Acesta se
numea monument, nu placă. Când l-am comandat a costat 14.000 lei, iar alea, cum e la Potcoava, au costat
7.000. Ne-a păcălit, oricum. Eu am cerut să fie cu cruce deasupra, şi când ni l-a adus avea un postament în
plus, atât, şi a costat dublu. Alde Pascu au o singură fată, strănepoată a avut, şi a plecat de aici. Mai sunt
urmaşi, dar nu din neamul lui Pascu, ci din a doua căsătorie.
- Tudor, Alexandru?
- Nu-i cunosc, sunt amestecaţi, şi din Primul şi din Al Doilea.”
Luăm din nou la rând lista eroilor.
„- Tonea Ilie, ăştia, sunt tot din ’916, dar familiile lor s-au pierdut în timpul acesta. Spirea, Chirea,
ăştia, s-au mutat la Călăraşi, au vândut terenul, ştiu precis, nu mai sunt aici.
Mihăilescu Ion, ar mai fi vreo două fete la fiul lui. Stan Bratu? Stan Dimcea? Tonea Nicolae? Nu mai e
nimeni rămas aici. Au murit părinţii, alde Tonea, şi copiii au plecat. Stan Savu, ăsta, nu mai are pe nimeni.
Îl cunosc pe băiatul lui, nea Tudor, era mai mare ca mine cu vreo 10 ani. A avut un băiat şi o fată. Fata e pe
la Feteşti, băiatul i-a murit de tânăr şi i-a rămas vreo trei băieţi ai lui, dar sunt plecaţi şi ăia.
- Ursaru Dumitru şi Gheorghe, tot ţigani…
- Spiridon Constantin, Badea Tudor, Bârsan Nicolae, Bratu Dumitru, mai mare ca mine cu un an,
Coman Dobre, Călin Ion, Cumpănaşu Vasile, Vărăşteanu Gheorghe, mai mare ca mine cu vreo trei ani,
necăsătorit - sunt dintr-Al Doilea Război Mondial. La final, pe caietul pomelnic, avem martirii revoluţiei,
trecuţi ca să-i pomenească şi pe ei de Ziua Eroilor.
- Ştiţi de grenadierul Constantin Muşat?
- Nu e de aici, e de la Floroaica. Mătuşa Ileana, soţia lui, a fost soră cu bunica. Eu nu pot să ştiu
chiar aşa de mult, că eu nici nu eram, sunt născut în 1924.
- Dar ce ştiţi de el?
- Nişte băieţi care au făcut monografia, mi-au trimis şi mie, despre satele Bălcescu şi Odobescu.
Constantin Muşat e erou, el a venit din Ilfov, dar s-a stabilit la Floroaica.
- Nu venea la şcoală aici?
- Nu, la Floroaica i-a împroprietărit la 1903, iar noi: Independenţa, Potcoava, Odobescu, Bălcescu
pe la 1893. Ei au mers acolo, nu la Independenţa.
- Dar ce ştiţi de el?
- Aşa, puţin, că vorbea tata că era unchi-su, adică bărbatul lui mătuşă-sa, tuşa Leana, că aşa am
apucat-o şi eu, când era bătrână. A rămas văduvă, l-a avut pe nenea Toma, pe ţaţa Floarea, a avut mai mulţi,
unul era de-o seamă cu tata, şi cea mai mică, care a stat cu mătuşa Leana, pe aia o cunoşteam foarte bine.
Nu mai ştiu de ei că, dacă erau departe, nu am mai ţinut legătura. Ştiam unde stăteau, spre răsărit, aşa.
Mitică ăsta, de care ziceţi că e urmaş de-al lui, o fi băiat de-al lui nea Toma, cine ştie. Maria Minea, bunica,
şi cu tuşa Leana, surori. Taică-miu a fost nepotul babei Maria, mamaia. La intrare în Gălăţui aţi observat,
cumva, o cruce mare? E a lui bunicul meu, Minea, venit aici de la Buzău. Eu aş zice să mergem şi la
monumentul de aici, ca să vă mai dau detalii.
- Aici mai găsim urmaşi de eroi?
- Din Al Doilea, poate…
- Deci doar al lui Buţoi ar mai avea urmaşi, frizerul.
- Da, dar nu mai ştiu amănunte. Citesc foarte mult şi uit, domnule.
- Vă întreabă doamna Vica dacă Dobrin Nicolae e tatăl unchiului Tică.
- Da, Tică Dobrin tatăl lui Badea Niculae, fost preot. Titi Dobrin şi cu tatăl ei, veri, Constantin
Dobrin, Dumitru Dobrin, tatăl ei…
- Ăştia de aici, din sat, chiar eu i-am înregistrat, cu preotul care a murit. Când au venit să facem
monumentul, a venit unul de la Căşăraşi şi ne-a întrebat cum să-l facem, iar eu i-am zis cu cruce. El că face
cu armă, dar a făcut doar un postament. Ne-a minţit, ce mai!” revine tataia Dascălu’ la supărarea lui veche
de peste cincizeci de ani.
38

Suntem din nou în faţa unui monument, de data asta la Gălăţui, şi din nou citim nume de eroi şi
încercăm să găsim urmaşi ai acestora: „Nicolae Florea, nu mai nimeni…, Paraschiv D. Vasile, acesta a fost
plutonier în cadrele armatei, dar nu a murit pe front, a venit bolnav şi a murit acasă, l-am trecut şi pe el;
Mihai D. Chirea a fost sergent, a avut patru surori; Bârsan C. Dumitru a avut vreo trei băieţi şi trei fete, dar
nu-i mai ştiu că sunt la al treilea, patrulea rând de generaţii; Neacşu Paraschiv e un om care a avut un copil
şi a murit şi ăla, Gheorghe Niculae, tot la fel; Mihai N. Niculae este pierdut neamul, Niculai N. Dumitru,
ăsta îl ştiu, din neamul neveste-mii, al lui soacră-mea, al treilea rând; Dinu Ion, ăsta, este cam al doilea văr
cu tata, de la o mătuşă, sora lu’ bâtu’; Dulea Iacob, aşa trebuie să scrie acolo, nu mai are aici, dar a fost un
frate de-al omului ăsta în Potcoava şi are nişte nepoţi; Costache Dulea, Ghiţă, nepoţii lui Dulea; Bordeianu
D. Stan ar mai fi un băiat, a treia generaţie, un băiat care are magazin aici, dar nu ştie, deşi are prăvălie
mare, nu prea este iniţiat în istorie, aşa, mai mult în politică, e consilier la comună; Gheorghe Niculae,
nimeni; Mihai Florea, nimeni, că a avut doi băieţi, au plecat; Dinu Stoian, iar la fel, nu-i nimeni; Badea
Petre, nimeni; Voicu I. Florea, ar fi un băiat aici, a fost şef de secţie, dar nu poate să ne explice ceva de
bunică-su’; Matei St. Gheorghe a avut un băiat, atât, care i-a murit; Bentoi Petre a avut două fete, ginerii sau prăpădit şi ei; Pascu Niculae e acelaşi care e şi la Potcoava trecut, iar Simion Vasile este bărbatul la o
femeie din Grădiştea, care s-a măritat aici şi l-a trecut pe monument. La Potcoava sunt mai mulţi, aici e a
treia parte. Biserica e făcută la 1900, de boierul Manole care a fost învăţător aici, la noi. Ne-a învrednicit
Dumnezeu de o ţinem aşa, cu 130 de familii, dar majoritatea văduve şi văduvi, iar un consilier pe la Călăraşi
a făcut Clopotniţa şi un nepot al meu de la Independenţa a făcut Paraclisul ăsta. Iar cimitirul s-a mutat, în
jurul bisericii. Şcoala a rămas în paragină, deşi are trei clase mari, învăţa de la Bălcescu până la
Independenţa aici. Tatăl meu a învăţat cu oameni de seama lui din Independenţa, de la Bălcescu, de la
Odobescu, de la Potcoava, şi dacă satul a început să se rărească a rămas până la o clasă. Drept e, când am
învăţat eu, clasele erau pline. Acum nici grădiniţă nu mai e. Au rămas patru copii în Gălăţui şi îi ia la
Odobescu cu microbuzul.”
La cei 95 de ani, Trică Minea ne-a făcut o radiografie perfectă a evoluţiei ultimului veac. Înainte de
plecare, bătrânul dascăl ne îmbie să luăm struguri, gutui şi mere de la el, că doar „…ne-a lăsat Dumnezeu
atâtea.” Despre crucea mare, de la intrarea în sat, mai aflăm că: „a fost pusă pentru răspândirea duhurilor
rele, că ieşeau câini, pisici şi speriau lumea. Era un băiat de-al lui moşu’ care, când să oprească caii în deal,
printre picioare le-a intrat un căţelan, s-a speriat, a fugit caii cu el… Bunicu’ de aia a făcut-o! Vă rog să
luaţi câte un strugure, câteva gutui…”
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Frumoasă întâlnire ne-a prilejuit Dumnezeu la Gălăţui şi Potcoava, unde ne întoarcem să-l întâlnim
pe singurul descendent de erou identificat.
„- Doamnă, am fost îndrumată la dumneavoastră. Cine este Buţoi Ion?
- Tatăl socrului. Buţoi Constantin e socrul meu, iar tatăl lui este Buţoi Ion, care a murit pe front.
- Câţi copii a avut?
- Păi, doi băieţi şi o fată, cred, chiar nu mai ştiu. Când trăia socrul am avut acte, făceam colivă pentru
eroi, dar fac şi acum, că nu pot să las să treacă fără să fac colivă de Ziua Eroilor.
- Au stat aici?
- Chiar aici, unde suntem noi, din tată în fiu, după ce a murit el pe front, tatăl socrului a murit şi el,
în Al Doilea Război, amândoi Buţoi, Ion şi socrul Constantin. Soţul meu tot Ion, în acte aşa e, naşa lui a
murit şi l-a botezat sora lui socră-miu şi a zis: măcar să-i zică Mitică.
- Câţi copii aveţi?
- Două fete!
- Deci numele eroului se stinge aici…”
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Ultimul descendent cu numele Buţoi nu ştie unde i-a murit străbunicul pe front. Nu mai trăieşte
nimeni din cei care ştiau, iar cei de azi nu au dat mare importanţă unde au murit. Îi pomenesc de Înălţare!
Cert este că Ion Buţoi, Mitică frizeru’, cum i se spune, moşteneşte meseria tatălui său, Constantin Buţoi, şi
numele bunicului erou, Ion Buţoi care a cântat la ţambal: „făcea lăutărie, avea taraf” , instrument pe care
actuala familie Buţoi din Potcoava încă îl mai păstrează, chiar dacă nu ştie nimeni să cânte la el
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Areta Teodorescu, erou din Griviţa, mort pe frontul din Dobrogea!
Eroul Areta Teodorescu s-a născut pe 24 octombrie 1894, în comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, întro familie de intelectuali, şi a murit în toamna anului 1916, pe frontul din Dobrogea. El a fost concentrat la
război în timp ce era student la silvicultură, în Bucureşti, şi a pierit la vârsta de 22 de ani.

Fiu al preotului din sat, a avut parte de o moarte cumplită,
după cum a aflat stră-stră-stră-stră nepotul său, Ion Ionescu: “El şi
ostaşii săi au fost înconjuraţi de militarii bulgari şi împinşi într-o
groapă adâncă, unde au căzut cu cai cu tot. Peste ei au turnat apă
fiartă şi i-au astupat cu pământ, îngropându-i de vii. Preotul
Teodorescu a plecat să-l caute şi să-i aducă osemintele acasă, în
pământul natal, dar nu l-a găsit. Doi ani mai târziu a murit şi el tot de
mâna bulgarilor, ocupanţi ai teritoriilor româneşti. Pentru că nu a
vrut să le spună unde sunt gropile cu bucate l-au bătut şi l-au aruncat
în pivniţa cârciumarului. Când şi-a revenit şi a ieşit s-a întâlnit din
nou, pe stradă, cu inamicii care l-au bătut până şi-a dat ultima
suflare”, rememorează informaţiile primite de la bunica maternă,
nepotul de patru generaţii al eroului din Griviţa.

Areta I. Teodorescu

În memoria tânărului ofiţer, şcoala din Griviţa îi poartă numele. Doamna profesoară de istorie
Cornelia Damian spune de ce l-a ales pe Areta Teodorescu patron spiritual al şcolii din sat, în condiţiile în
care comuna Griviţa are mulţi eroi. “El a avut gradul cel mai mare şi a copilărit pe această stradă, unde se
află şi astăzi şcoala şi biserica.” Numele neobişnuit al eroului este al unui mucenic pomenit în ziua sa de
naştere, pe 24 octombrie, şi respectă o tradiţie veche a creştinilor ortodocşi care îşi botezau copiii cu numele
sfinţilor din calendare.

Preot Ioan Teodorescu și Ștefana Teodorescu (Georgescu)
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Aşadar, ultimul descendent al familiei preotului Ioan Teodorescu din Griviţa este Ion Ionescu, din
ramura brăileană, a Ioneştilor:
„M-am născut la 20 decembrie 1952
în Roşiori de Brăila, unde am făcut cele şapte
clase ale şcolii primare. Apoi, am plecat la
Brăila, unde am făcut clasa a opta şi liceul.
Bunica, Agripina, sora lui Areta Teodorescu,
a stat cu mine în gazdă în primul an. Ea mi-a
povestit absolut tot despre istoricul familiei.
Era o bancă de date referitor la istoria
familiei şi mi-a insuflat şi mie această
pasiune pentru familie, istorie şi trecut. Ea
este mama tatălui meu şi s-a născut în
Griviţa, apoi s-a căsătorit cu bunicul Ioan
Ionescu şi s-au mutat în Roşiori, unde a
primit parohie.
Ion Gr. Ionescu

Mama lui Areta şi a bunicii Agripina, Prezbitera Ştefana, a
murit de TBC. Tatăl lor, preotul Ioan Teodorescu, s-a recăsătorit
cu Anghelina Z. Popescu, din Griviţa, care este înmormântată la
Roşiori. Eu merg mereu la mormintele lor şi mă întreb când nu oi
mai fi eu cine le va mai aprinde o lumânare. După ce a murit
preotul Ioan Teodorescu, care a fost îngropat în cimitirul din
Griviţa, Anghelina a fost luată de bunica, Agripina Ionescu, la
Roşiori.
Au fost patru fraţi: Areta, George, Agripina şi Dumitra
Teodorescu. Primul, eroul nostru, a murit în război; al doilea,
George, s-a săvârşit la Brăila şi mai are o fată, doctor în fizică,
care locuieşte acum în Bucureşti; Agripina, bunica, s-a săvârşit la
Roşiori în 1985, iar Dumitra a stat la Bucu, apoi s-a mutat la
Slobozia, unde a şi murit.
Anghelina Z Popescu

Agripina I. Teodorescu și Dumitra I. Teodorescu
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George I. Teodorescu

Familia mea a lăsat destule urme în istoria Munteniei, sau chiar a Ţării Româneşti. Ei învăţau, foarte
mult învăţau, şi aveau spirit naţional. Preoţii mei încercau să creeze stări de spirit şi reuşeau. Cunoşteau
foarte bine istoricul satului, al familiilor, îi încurajau pe cei bolnavi, le dădeau sfaturi. Biserica era o
instituţie, ca şi acum, fundamentală.
- Ca limba română!
- Ca limba română, fundamentală, pe care eu nu vreau să o pierd! Am fost în Canada de mai multe
ori şi mă uitam la modul cum vorbeau şi vocabularul englezesc, sărăcăcios, în comparaţie cu limba română
care e o limbă dezvoltată, tocmai datorită bogăţiei de cuvinte, lexicale, şi este foarte grea. La noi totul este
la nuanţă: şi verbele şi substantivele, expresii peste expresii…
- În funcţie de trăirile noastre!
- Întocmai! Ai mei au încercat şi au demonstrat că pot fi şi anglo-saxoni în comportament, adică
nişte oameni mai cerebrali. Eu sunt mai meridional, pun mai mult suflet. Nu că mă las pradă emoţiilor, dar
trăiesc momentele şi nu-mi pare rău că e aşa. Socializez cu lumea, cu oamenii, am fost profesor de
comunicare la facultate, mi-a fost foarte uşor: vorbesc unde mă aşezaţi. Apăsaţi pe buton, mă trezesc la
miezul nopţii, mă duceţi unde vreţi şi vorbesc unde trebuie şi ce trebuie. Când eram la liceu am vorbit cu
tata şi am întrebat: eu ce fac acum? El mi-a zis că pe vremea lui erau moşii, deveneau moşieri, sau se făceau
avocaţi; şi mi-a spus să învăţ ca să fiu cel mai tare din tot neamul. Şi am luat trei licenţe, un masterat, două
doctorate, am ajuns comandor, director de muzeu. Am studiat, am scris, am cercetat arhive. Vin cu mare
plăcere la Roşiori şi la Griviţa.
Ramura Andreescu de la Slobozia şi ramura Ionescu de la Brăila sunt descendenţii Teodoreştilor.
Noi am avut spirit de familie cu rădăcini. Ai noştri ţineau la familie enorm. Numele Teodorescu nu-l mai
poartă nimeni. Ar fi putut fiica de la Bucureşti a lui George, nepoata lui Areta, singurul copil al lor,
căsătorită Belu era, că s-a recăsătorit şi ea. Bunicul meu a slujit la Roşiori, iar străbunicul aici, la Griviţa,
el a ctitorit biserica asta. Ţin minte, bunica mea îmi spunea, dacă vreţi să mă credeţi, şi numele cailor, al
armăsarilor, câte bivoliţe şi turme de oi au avut. Foarte ataşaţi de loc au fost ei şi la fel sunt şi eu. Am avut
posibilitatea să mă mut în Canada, dar am tras cu dinţii să mă întorc acasă, în România” este mărturia de
necontestat a lui Ion Ionescu.
Strănepotul eroului Areta Teodorescu locuieşte în Constanţa, unde a absolvit Academia Navală şi a
fost director al Muzeului Marinei din România. În prezent este profesor la Universitatea Tomis şi periodic
ajunge acasă, la Roşiori, unde trage la casa părintească, rămasă doar a lui. Cu orice prilej vine şi la Griviţa,
de unde se trage bunica sa. De la el am aflat că tatăl eroului griviţean este înmormântat în cimitirul din sat,
la fel ca şi bunicul lui, la Roşiori. Ei au cerut să fie îngropaţi alături de enoriaşi, cu turma, cum se zice.
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Griviţenii de azi nu mai ştiu aproape nimic despre primul preot al comunităţii. Personal, ştiam de la
mamaia că a fost omorât în bătaie de bulgari. Tot de la ea ştiu şi cărările din cimitirul vechi, cu cruci mici,
ale copiilor morţi, adunate apoi pe lângă unele mai mari, ale părinţilor. Păşeam ca pe un tărâm de poveste
când mergeam la tămâiat mormintele părinţilor ei buni, pe care le recunoşteam după o tufă mare de liliac.
Acum tot cimitirul vechi e înecat în vegetaţie uscată. Ziua de Sfântul Dumitru, cu o vreme nefiresc de
călduroasă, îmi scoate în drum, chiar la intrarea în cimitir, pe doamna Cornelia Damian însoţită de alte două
surate, mamă şi fiică. Află cu surprindere că preotul Ioan Teodorescu este înmormântat în cimitir, la fel ca
şi prima sa soţie, şi pornim în căutare de dovezi. Din mormânt în mormânt reuşim să distingem, în funcţie
de anii care nu s-au şters de pe cruci, etapele şi perioadele mutării la cele veşnice ale înaintaşilor.

„- Erau nişte morminte în partea asta, şi când i-au scos au găsit nişte ulcele, de ne miram noi, cu
bănuţi. Şi ziceam: Doamne, cine o fi fost aici?
- Aici este familia preotului Vasile, care a fost al patrulea preot din comună, tatăl lui domnul Nicu
Radu, învăţătorul. Preotul e înmormântat în curtea bisericii. Are doar poza pusă aici, lângă soţie.
- Aici erau şi nişte cruci mari, din lemn. La început erau lângă poartă, apoi le-a mutat mai încolo,
apoi le-a luat de tot, cine le-o fi luat. Erau ale eroilor, morţi pe front, care nu s-au mai întors acasă. A avut
şi tataia, bunicul, îşi aduce aminte doamna Mariana.
- Eu am rămas orfană de tată de la şase luni. Tata a murit la Odesa, completează mama ei, Dobriţa
Dobre.
- Eu în partea asta a cimitirului nu am fost niciodată, reflectează doamna Cornelia.
- Ăştia de aici stăteau pe şosea, mamaia care vă făcea bine când eraţi mici, vă trăgea, ne aduce
aminte tanti Viţa.
- Stătea într-o casă mică, fără curent?
- Da, mamaie, avea leac.
- Am fost şi eu cu fata mea la ea. M-a trimis mamaia Lina.
- Tu eşti nepoata Linii lui Caloian?
- Da, mamaie.
- Şi nu vii tu cu coliva la biserică, de Moşii de vară?
- De câţiva ani, vin eu.
- Eu stau lângă Ştefana şi niciodată nu mă sări cu pacheţele, îmi spune mamaia Viţa bucuroasă.
- Să căutăm o cruce mai mare, dacă era preot!
- Nu neapărat, că era după război, în vremuri grele. Oamenii erau modeşti.”
Printre crucile din piatră de Buzău, cu forme solide, într-o vatră cu iarbă înaltă şi coaptă, distingem
o cruce aparte, din material neted, cu trei flori gingaşe încrustate, pe care se distingea clar un nume:
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Teodorescu. Ne apropiem şi desluşim: „Aici odihneşte Traian I. Teodorescu, născut 1892, decedat în martie
1893, la etatea de 7 luni.” Am găsit de fapt mormântul primului copil al soţilor Teodorescu, fratele mai
mare al lui Areta Teodorescu. O adevărată descoperire, apreciază doamna profesoară de istorie, Cornelia
Damian.
„- A fost mereu aici. Numai noi nu am ştiut!
- Aici trebuie să fie şi preotul. Aici în zonă. O fi crucea căzută şi acoperită cu iarbă.
- Uite că am dat peste cruce, se minunează şi mamaia Dobriţa.
- Eu l-am întrebat pe părintele Andone, dar nu mi-a spus că ar fi îngropat în cimitir. Aici trebuie
căutat, unde sunt crucile vechi. Avem nevoie de o lupă.
- Eu am aflat date despre începuturile satului de la Părintele Mişu, de la Bucureşti, prin doamna
Sandu, că era naşul ei, şi am vorbit cu una dintre fete. Apoi mi-a trimis date despre biserica satului, încă de
la începuturi, ce şi-a amintit el. Satul s-a format în 1892” concretizează informaţiile doamna Cornelia
Damian.

Categoric că lângă primul născut al familiei preotului Ioan Teodorescu, Traian, a fost înmormântată
şi mama acestuia, Ştefana, decedată când Areta Teodorescu avea cam 12 ani, din spusele descendentului
Ion Ionescu, iar bunica sa, sora eroului, avea 5 ani, adică prin 1906. În firul logic al tradiţiilor creştine,
ţinând cont de dorinţa preoţilor din acest neam de a fi înmormântaţi în cimitir, cu enoriaşii, lângă prunc şi
mamă a fost depus şi preotul, tatăl lui Areta Teodorescu, cel care a vrut cu orice preţ să aducă osemintele
fiului mort pe front în pământul natal.
În centrul comunei Griviţa a fost realizată o amplă construcţie monumentală, străjuită de două
tunuri. Pe faţa centrală a monumentului piramidal sunt trecuţi eroii din primul război mondial. Sunt mulţi,
iar după numele de familie, toţi au urmaşi: Iacob, Cărbuneanu, Moroianu, Bâlbâie, Zeca, Iancu, familii pe
care le întâlnim şi azi. Spre deosebire de celelalte monumente, la Griviţa s-au trecut alături şi veteranii celor
două războaie mondiale.
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O istorie aparte a fost descoperită pentru a fi păstrată de comunitate şi împărtăşită generaţiilor
viitoare de doamna profesoară Cornelia Damian.
Totul a pornit de la o scrisoare trimisă de Vasile Sfârlea din Gherla către profesorul de istorie al
Şcolii din Griviţa, prin care informa că în curtea bisericii din Mineu sunt mormintele a trei soldaţi
ialomiţeni, eroi din cel de-al doilea război mondial. Pentru certificare, în plic a fost trimisă şi o bucată
metalică pe care se afla inscripţionat numele Cristodor Constantin, anul naşterii şi localitatea natală.
Camarazi în somnul de veci îi sunt Anton Scarlat şi Gheorghe Trandafir. Mesajul a ajuns la doamna
profesoară Cornelia Damian care a început să le caute urmaşii celor trei eroi. „Doi sunt din comuna Griviţa
şi unul din Smirna, sat aparţinător. Am luat legătura cu o singură familie, pentru că pentru ceilalţi doi nu
mai există nimeni. Şi atunci am zis că trebuie să ajung la Mineu, în Sălaj, cu un grup de copii. Am adus o
jerbă, am venit cu pachete şi prosoape pe care le dăm de pomană, aşa cum se face la noi în sat.”
Sergentul Gheorghe Trandafir şi soldatul Cristodor Constantin au fost vecini, pe strada a 11-a, în
Griviţa, şi au murit împreună, alături de sergentul Anton Scarlat din Smirna, la odihna lor veşnică veghind
locuitorii din satul Mineu.
Cei trei eroi din Ialomiţa au rămas în memoria colectivă a locuitorilor din Mineu ca eliberatori de
sub dominaţia fascistă. Ei au fost cercetaşi, iar oamenii locului au transmis din generaţie în generaţie şi
vorbesc cu admiraţie despre curajul şi dăruirea lor în a-i elibera pe ei, românii din Transilvania. „În Al
Doilea Război Mondial, după revenirea României în tabăra Naţiunilor Unite, la 23 august 1944, greul
readucerii Transilvaniei de Nord între graniţele României a revenit tot armatei române. Apropierea liniei
frontului cu armata română eliberatoare a adus o mare bucurie sătenilor din Mineu. Pentru forţarea retragerii
armatei germane s-au dat lupte grele, iar Mineul a fost eliberat de Regimentul 40 Infanterie, în 17 octombrie
1944. Aici, la ieşirea din satul Mineu, în dimineaţa de 18 octombrie, acest regiment este primit cu focuri de
armă şi înaintează cu multă greutate prin pădurea de la marginea satului, dar până la ora 14:30 reuşeşte să
cucerească această pădure când este din nou oprit cu focuri puternice de artilerie de pe înălţimile de la vest
şi est de satul Elei. În aceste confruntari armate îşi jertfesc viaţa cei trei ostaşi pe care îi comemorăm: soldat
Cristodor Constantin, sergent Anton Scarlat şi sergent Gheorghe Trandafir. Cauza decesului consemnată
în registrul morţilor din Parohia Mineu este lovirea cu glonţ de tun. Ei sunt aduşi la biserică, iar preotul de
atunci, Gherman Lazăr, ţine slujba de înmormântare şi îi îngroapă creştineşte în curtea bisericii în data de
20 octombrie 1944.”
În An Centenar, pe 2 iunie 2018, la monumentul celor trei eroi din curtea bisericii din Mineu, copii
din Ialomiţa şi din Sălaj, alături din preoţi şi localnici din Griviţa şi Sălăţig, au luat parte la un emoţionant
moment patriotic.
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Eroi şi urmaşi din Roşiori - Brăila
În biserica din Roşiori eroii sunt trecuţi pe peretele de deasupra scaunului Împărătesc: Meca, Muşat,
Crăciun, Moraru, Pană, Bobe, Negoiţă, o listă pe două rânduri cu peste 50 de nume.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, mamaia Marioara Muşat
şi tanti Lenuţa Popescu mai întârzie pentru curăţenie.
- Mai există familiile acestea?
- Da! Alde Meca mai sunt. Eu sunt Muşat, căsătorită
aici de 57 de ani, venită din Ciocile Gheorghiu.
- Pe soţul matele cum îl cheamă?
- Gheorghe!
- Şi pe socru?
- Stanciu!
- Băieţii la un frate al socrului, doi, sunt morţi pe front,
iar mama soacră are un frate mort pe front, Bratosin! Dar sunt
din Al Doilea. Eu mai înainte de socrul meu nu ştiu. Alde
Moraru nu mai e nimeni la noi. Nici alde Pană.
- Dumneavostră sunteţi de aici?
- Nu, tot provenita. Fratele socrului, decedat în război,
nu e trecut aici: Popescu Ioniţă, că au murit mulţi atunci, dar
i-am zis părintelui şi l-a trecut pe pomelnic de-l pomeneşte.
- Dar mai văd un Muşat, Dumitru. Or fi fost familii
diferite.
- Socrul matale, câţi au fost la părinţi?
- Cinci, mamă! Şi toţi au avut băieţi. La rândul nostru
am avut fată şi băiat, nepoate şi nepoţi, dar băiatul are fete şi fata băieţi, deci de la mine numele nu mai
merge mai departe.
- La mine, băiatul a avut prima dată fată şi să moară, nu alta, că le spusese la ecograf că vor avea
băiat. Apoi le-a dat Dumnezeu şi un băiat, că aşa au vrut: să ducă numele mai departe.
Biserica de la Roşiori de Brăila este de aceeaşi mărime ca cea din Griviţa, dovadă că au fost ctitorite
în aceeaşi perioadă. La intrare, în sală, este amenajat un colţ muzeal cu obiecte bisericeşti vechi, printre
care Sfânta Evanghelie.
Preotul tânăr al comunei apreciază că „trăirea şi gândirea că trebuie să lupţi pentru ţară şi credinţa
ta nu se mai păstrează ca altădată”, din păcate, pentru acest neam.
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Mergem la cimitirul din sat cu mamaia Marioara, în căutarea preotului Ioan Ionescu, de care nu-şi
mai aminteşte nimeni că este înmormântat la un loc cu oamenii din sat.
„- Cred că trebuie să căutăm un cavou…
- Cavou are fecior-su, Grigoraş, la el ştiu să vă duc…
- Aici este familia Ionescu!
- Cine este Irina, mamaie?
- Soţia lui Grigoraş, fiul preotului Ioan.
- El unde a lucrat?
- La Primărie, iar nevasta lui, Irina, era mama moaşă! Venea la orice oră din zi şi din noapte dacă
aveai nevoie de ea. Eu ştiu de locul acesta de veci pentru că am fost la moartea ei.
- Uitaţi, Ioan Ionescu, preotul. Aici este şi preotul: născut 1894, mort în 1935 şi Anghelina Popescu,
în etate de 75 de ani. A murit în 1985.
- Acolo, jos, ce scrie?
- Cine a făcut monumentul. Giovani, din Dudeşti, că acolo se turnau cruci mari.
- Ionescu Grigoraş născut în 1907 şi decedat în 1995, tatăl lui Ion Ionescu de la Constanţa?
- Nu mai ştiu, mamă. Ei au fost doi fraţi: Grigoraş şi Petrică, morţi amândoi. Soţia lui Petrică trăieşte
şi azi, dar e la azil. Amândoi au avut câte un băiat.
- Acum m-am lămurit: Anghelina Z. Popescu este a doua soţie a preotului din Griviţa, pe care după
moartea lui au luat-o la Roşiori, la coana preoteasă, sora lui Areta Teodorescu.”

Anghelina Z. Popescu
O lăsăm pe mamaia Marcela acasă, mulţumindu-i că ne-a arătat locul de veci al familiei preotului
Ionescu, căsătorit cu sora lui Areta Teodorescu, eroul din Griviţa. Continuăm să străbatem drumurile din
Roşiori şi oprim lângă două femei care păzesc puii de curcă, la poartă.
„- Bună ziua!
- Bună ziua, mamă.
- Mă opresc la dumneavoastră cu mai multe întrebări. Sunteţi din sat?
- Eu da, ea e din altă parte.
- Matale când eşti născută?
- În ’41!
- Îţi mai aduci aminte de război?
- Tăticu’ a făcut războiul, Tudor Bordei îl chema. A venit călare din Rusia, nu ştiu de unde a găsit
calul, că ne-a povestit, dar am uitat... Şi fratele lui mămica, îl chema Dumitru Bardă, el a murit şi a rămas
acolo. A venit scris că a murit şi parcă văd cum i-au pus hainele pe pat şi le-au dat de pomană. I-a făcut
parastasele acasă. Eu aveam cam 11 ani. Tăticu’ a scăpat.
- Dar bunicii matale?
- Nu! Ăştia de aicea, Ion Bordei, nu. Alde Răducanu, din partea mamei, au murit de tineri, amândoi,
bâtu şi bâta, că aşa se zicea pe timpuri, dar nu ştiu dacă bâtu a fost pe front…
- Mamaie, matale eşti născută crescută aici?
- Da, de aici…
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- Mata ştii cine a fost de aici pe front?
- Cine să fie pe front? Alde Ion Pastramă, a fost Gheorghe Spiţă, au fost prizonieri, de-alde Tobă a
mai fost, dar cine să-i mai ştie?
- Mamaie Zamfira, au fost în Al Doilea Război?
- Cred, nu mai ştiu, da’ Gheorghe a fost la Ianca, aici…
- Mata când eşti născută?
- În ’32.
- Tatăl matale a fost pe front?
- A fost la Cocârgeau, cu Ion Bordei, dar i-a dat înapoi de la concentrare. Erau mai în vârstă.
- Dar bunicii?
- I-am prins pe bunica lui tata, de bâtu nu ştiu nimic, şi bunicii lui mama, care au trăit până încoace,
mult, au murit când eram eu măritată.
- Din război mai sunt de-ai lui Vâlcu…
- Când am fost la biserică, mulţi a mai citit părintele, mulţi, mulţi…
- Părintele de acum, cel tânăr, dar de preotul Ioan Ionescu aţi auzit?
- Eu nu l-am prins şi am 82 de ani. I-a rămas Haret, primul băiat, Petrică şi cu Grigoraş.
- Cu soţia Agripina?
- Da. De Haret ştiu că s-a avut cumnata bine cu el. Cumnata care a fost la Colţea, acum e moartă şi
ea. Tanti Rădiţa, da, că nu a vrut să-l ia pe nea Fănică şi când a venit la Pirpiliu, aici, a văzut-o la apă, i-a
plăcut de ea şi mai mult nimic. Socră-miu s-a pus cu ştreangu’ pe ea că îl iei p-ăsta şi gata. Era bogat, ce
mai….
- Domn Petrică Ionescu, care a fost învăţător, are un băiat Mihai, care este la Slobozia, dar e
paralizat, iar Grigoraş are un băiat la Constanţa, Bebe, noi aşa îi spunem. Îl vedem când trece la cimitir.
Ne salută, ne întreabă ce mai facem, Bebe al nostru…
- Dar casa preotului?
- E la intrare, aproape de Biserică şi Poliţie, dar nu mai stă nimeni acolo, doar când vine Bebe acasă.”

Mamaile Zamfira Calnegru, Dorina Mangiurea şi Angela Crăciun din Roşiori rămân uşor pe
gânduri. Numele de Crăciun îmi atrage atenţia, doar ce-l văzusem pe peretele bisericii, şi o întreb pe tanti
Angela dacă ştie cine este eroul. Ridică din umeri:
„- Sigur este din neamul bărbatului, dar eu nu-l cunosc. Eu sunt de-a lui Bordei, iar el de-al lui
Crăciun, Costache îl chema.
- Dar pe socrul mata?
- Constantin îl chema, dar a murit, aici, acasă. O fi un Crăciun din neam, dar nu ştiu care.
- Mata ai băieţi? Merge numele mai departe?
- Am, mamă, am. Am şi nepoţi, aştept strănepoţii acum.”
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Casa preotului Ioan Ionescu rezistă înaltă, spaţioasă şi păstrează aerul de poveste al vremurilor
copilăriei lui Bebe, adică Ion Gr. Ionescu, strănepotul de patru generaţii al eroului Artea Teodorescu de la
care am primit fotografii cu bunica sa şi alţi membri dragi ai familiei sale, contopită între Roşiori şi Griviţa.

Agripina I. Ionescu (Teodorescu), George I. Teodorescu și Dumitra I.Andreescu (Teodorescu)
Frații eroului Areta I. Teodorescu
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Strada principală din comuna brăileană aflată la graniţă cu Ialomiţa păstrează şi mărturia unei drame
locale, de la 1906, care arată duritatea unor vremuri premergătoare Primului Război Mondial. Pe o cruce
înaltă au fost scrise cu majuscule câteva cuvinte care amintesc de o crimă comisă în localitate: „Această
cruce s-a ridicat de roaba lui Dumnezeu Neacşa în amintirea soţului ei mort, Radu G. Soceanu, tăiat de cuţit
de Dumitru M. Popa şi fiul său.” Acest mesaj poate fi dovada că timpul nu uită, ci doar adună faptele
oamenilor.

Cu siguranţă că fiecare viaţă curmată, luată arbitrar şi cu violenţă, a generat durere şi neputinţă în
rândul neamurilor de sânge. Cu atât mai multă jale, revoltă şi resemnare au săpat războaiele în sufletul
poporului român după Primul şi Al Doilea Război Mondial.
Să ne deschidem inima şi să ascultăm glasul sângelui!
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Eroi şi urmaşi din Miloşeşti, Ialomiţa
Comunitatea din Miloşeşti păstrează un respect aparte eroului Nedelcu Lixeanu, născut la 8
noiembrie 1980 şi care a murit pe câmpul de luptă de la Turtucaia.
Părinţii eroului născut la Miloşeşti, Elena şi Ion Dinu Lixeanu, au fost plugari din Câlnăul Buzăului,
unde se aşezaseră strămoşii lor la sfârşitul secolului al XVIII- lea, începutul secolului al XIX lea, veniţi din
comuna Lisa de Făgăraş. Ei au migrat apoi la câmpie, în
Ialomiţa, împroprietăriţi de Alexandru Ioan Cuza.
Descendent direct, la a patra generaţie, Octavian
Florin Lixeanu a strâns amintiri de la bunica sa, Zoe Lixeanu,
nora eroului, dar a şi cercetat documente militare pentru a afla
datele şi împrejurările în care a pierit la Turtucaia strămoşul
său.

„Eram destul de mic când bunica mea, care încă trăieşte, nora lui Nedelcu, îmi povestea că el a murit
în Primul Război Mondial şi că s-au scris şi nişte cărţi la vremea respectivă în care se menţiona acest lucru.
Prin urmare, când am ajuns la Bucureşti la facultate am căutat în arhive să văd ce pot să aflu şi întâmplarea
a făcut să găsesc la Biblioteca Centrală Universitară un exemplar din cartea colonelului Zagoriţ Constantin,
o lucrare monumentală de peste 500 de pagini, dedicată luptei de la Turtucaia, unde în foarte multe locuri
era menţionat numele său, iar la sfârşit i se făcea chiar un portret, cu totul separat, ca persoană care s-a
evidenţiat în acele lupte. Aşa am ajuns apoi să mai dau de încă ceva publicat într-o revistă din Ialomiţa, din
perioada interbelică, şi practic am început să reconstitui din bucăţi ce s-a întâmplat acolo.
- Ce sentimente trăiţi acum, în Anul Centenar, faţă de jertfa făcută de înaintaşul dumneavoastră?
- Sentimentul principal este de recunoştinţă, iar cel secundar de obligaţie, pentru că o astfel de jertfă
obligă. Ca descendenţi ai celor care s-au jertfit pentru ca noi să avem ţara pe care o avem astăzi, avem o
obligaţie morală, moartea lor ne obligă cumva, nu ne dă nici un drept, ci din contră, ne face să ne gândim
ce am putea face la rândul nostru pentru ca jertfa lor să nu fi fost în zadar. Şi nu vorbim de lucruri măreţe
ci de lucruri pe care fiecare dintre noi le poate face zi de zi: prin a fi cinstiţi în ceea ce facem, a încerca să
dăm ceva înapoi comunităţii din care provenim, a încerca să fim sinceri cu noi şi apoi cu cei din jur, cred
că acestea sunt cele mai importante lucruri, iar într-un an ca acesta cred că noi toţi, ca români, ar trebui să
fim mai aproape unii de alţii.
- De la bunica ce ştiţi, cum era ca om?
- Din păcate nu a apucat să-l cunoască. Bunica mea s-a căsătorit cu unul dintre fii lui Nedelcu
Lixeanu, iar diferenţa de vârstă era destul de mare. Ea este născută în 1927, el deja în ’916 murise pe front,
nu a avut cum să-l cunoască.
- Dar ce i s-a spus?
- Nici măcar bunicul meu nu ştia foarte multe, nu l-a cunoscut prea bine, având doar 8 ani când a
murit la Turtucaia.
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- Iar soţia lui?
- Soţia lui a mai trăit încă 30 de ani după el, dar nu am reuşit să-i dau de urmă soţiei lui, pentru că
Nedelcu Lixeanu, născut la Miloşeşti, s-a mutat la Scânteia, Brătieni, cum se numea atunci, şi unde a lucrat
ca învăţător. El acolo şi-a desfăşurat activitatea, a înfiinţat Banca Populară „Unirea”, înainte de Marea
Unire, pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoie şi a nu se împrumuta la cămătari, cum era la vremea aceea,
împreună cu alţi oameni mai înstăriţi.

La Brătieni şi-a desfăşurat activitatea ca învăţător, şi-a construit o gospodărie foarte solidă, era foarte
cunoscut în sat, dar este fiu al Miloşeştiului, pentru că aici s-a născut.
- Soţia i-a rămas acolo? Câţi copii au avut?
- A rămas acolo, dar i-am pierdut urma. Nu mai ştiu nimic de dumneaei. Au avut cinci copii, dar
doi, două fete, i-au murit din timpul războiului. Au supravieţuit trei copii, unul dintre ei a fost bunicul meu,
Octavian, cel de-al doilea a fost un frate numit Lazăr, ambii sunt într-o fotografie de arhivă, dar nu a avut
copii, şi încă o soră Elena, care are descendenţi, ei sunt în Reşiţa.

- Cei trei copii au avut câţi copii?
- Practic, unul dintre fraţi nu a avut deloc, sora Elena un copil care are descendenţi, iar bunicul meu
a avut două fete dintr-o primă căsătorie, ambele fără urmaşi, şi l-a avut pe tatăl meu din a doua căsătorie cu
bunica mea, noi fiind descendenţii actuali şi direcţi” după cum spune Octavian Florin Lixeanu, prezent
pentru prima dată în localitatea natală a străbunicului său Erou.
56

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, reprezentanţii comunităţii din Miloşeşti au instalat o placă
omagială prin care au denumit căminul cultural din comună cu numele eroului Nedelcu Lixeanu.
Evenimentul a prilejuit prezentarea trecutului familiei eroului.

„Numele de Lixeanu provine de la Liseanu, după locul de unde proveneau, comuna Lisa din judeţul
Făgăraş.
Nedelcu a fost a doilea copil din cei şase ai familiei Ion Dinu Lixeanu, iar după absolvirea cursului
primar, în 1893, urmează cursurile Şcolii Normale Regele Carol I din Câmpulung, pe care a terminat-o cu
calificative forte bune în 1899 şi a fost numit învăţător în comuna Padina din Buzău, la graniţa cu judeţul
Ialomiţa.
Eroul Nedelcu Lixeanu a urmat stagiul militar în 1902 în cadrul Regimentului 23 Infanterie, trecând
în rezervă cu gradul de sergent. Ulterior a fost numit învăţător titular în comuna Brătianu, azi Scânteia,
unde s-a căsătorit în 1906 cu Bina, fiica unui comerciant din Miloşeşti.”
Conform descendentului său, Octavian Florin, licenţiat în Ştiinţe Politice şi Istorie, Nedelcu Lixeanu
a participat la cel de-Al Doilea Război Balcanic din anul 1913 cu Regimentul 79 Infanterie, având gradul
de sergent. În 1914 a absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri de Rezervă din Constanţa şi este înaintat la gradul
de sublocotenent.
A pledat pentru România Mare şi a întreţinut spiritul naţional în comuna sa şi cele învecinate prin
organizarea de serbări câmpeneşti şi susţinerea de cuvântări mobilizatoare, explicându-le oamenilor
importanţa îndeplinirii idealului naţional al unirii tuturor
românilor.
Între anii 1914 şi 1916, Nedelcu Lixeanu a fost
mobilizat de mai multe ori, atât la Slobozia, în garnizoana de
reşedinţă a regimentului, cât şi la Turtucaia, unde a fost
mobilizat pentru partea sedentară a regimentului, ca urmare a
unei operaţii la mâna dreaptă. Spiritul viteaz l-a determinat să
ceară să fie trimis la partea activă a regimentului.
La Turtucaia a fost comandant de pluton în Compania
6, Regimentul 79 Infanterie, din cadrul Diviziei 17 Infanterie.
Conform arhivelor, în centrul 8 Turtucaia, între 23
august şi 5 septembrie 1916 rămâne singur, fără comandantul
de companie care fugise în spatele frontului, şi cu un număr
restrâns de soldaţi în jurul său, cam 25 de oameni.
Sublocotenentul Nedelcu Lixeanu a ţinut piept aproape patru
ore Regimentului 31 Infanterie bulgar. Bravii soldaţi români
au fost până la urmă învinşi după ce au cauzat inamicului
aproape 1500 de răniţi şi morţi.
Nedelcu Lixeanu a căzut la datorie nimerit în frunte
de un glonţ, iar în bătălia de la Centrul 8 a murit şi fratele lui,
caporalul Dinu Ion Lixeanu.”
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Numele lui Nedelcu Lixeanu este amintit pe Monumentul Eroilor din Slobozia şi pe Monumentul
Eroilor din Scânteia.
De asemenea, biblioteca şi căminul cultural din Miloşeşti poartă numele eroului Nedelcu Lixeanu.
Placa şi crucea de marmură au fost sfinţite pe 23 septembrie 2018, în luna în care eroul a pierit în luptele
de la Turtucaia, marcându-se astfel 100 de ani de la Marea Unire a Românilor pentru care fiul satului a
murit.

„Nedelcu Lixeanu este patronul nostru spiritual, iar această cruce este pentru toţi eroii noştri”
afirmă fără rezerve bibliotecară Maria Ştefan, iniţiatoarea demersurilor pentru ca instituţiile de cultură ale
comunei Miloşeşti să poarte în titulatură numele Eroului Învăţător Nedelcu Lixeanu.
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Eroi şi urmaşi din Borduşani, Ialomiţa

Vlad Gheorghe este unul dintre eroii comunei Borduşani. Câţi sunt toţi, nu se mai ştie, pentru că o
evidenţă păstrată există doar la nivelul satului aparţinător, Cegani. Unul dintre urmaşii eroului este Lungu
Tache Ionel, medic de familie în comunitatea de pe malul Braţului Borcea, ancorat în trecutul istoric al
locului prin povestirile bunicilor.
„Deţin povestiri, istorioare, sau de fapt sunt chiar adevăruri, din partea bunicilor materni şi paterni.
Mi-au plăcut mult aceste istorioare, poate că tocmai acestea mi-au dezvoltat capacitatea de gândire,
imaginaţie, chiar şi patriotismul local, că sunt născut aici şi m-am întors aici pentru a fi alături de oamenii
mei.
Pot să încep cu descendenţii pe linie paternă, pe bunica o chema Dinu Floarea şi era din Lăteni, o
comună care azi nu mai este, era undeva dincolo de braţul Borcea, se pare că Panait Istrati ar fi descris
această zonă, ar fi fost o rudă, apropiaţi cu scriitorul, iar Chira Chiralina este posibil să fie o descriere a
acelei localităţi şi una din fetele din localitate.
Bunica provenea din familia Dinu, pe
tatăl ei îl chema Stan, iar porecla era de Cotoi.
Există şi un Bent, dincolo de Braţul Borcea,
Bentul Mic Cotoi.
Ca istorioară a acestei familii, având în
proprietate acest Bent, Stan Dinu mergea
toamna cu braconierii la pescuit ştiucă şi, fiind
frig, stătea cu mustăţile în faţa unui foc, iar toţi
îi spuneau că păzeşte uitându-se ca un cotoi.
Aşa a rămas numele Bentului, de Bentul lui
Cotoi, iar familiei i-a rămas pseudonimul de
familia Cotoi. Eu aş fi ultimul descendent care
stă aici, că mai sunt băieţii noştri, dar care nu
mai stau aici.
Străbunicul Dinu Stan a avut trei fete:
Dinu Floarea, bunica mea, Dinu Ioana, care era
căsătorită cu un ofiţer Vlăsceanu, o altă fată
Suzana Caragea, căsătorită la Brăila cu un
negustor, şi un băiat care se numea Dinu Banu,
şi el luptător în primul război mondial.
Bunica mea s-a căsătorit cu un băiat din
comuna Făcăeni, care se numea Vlad
Gheorghe, pot să-i fac şi descrierea: înalt,
chipeş, frumos şi dârz, căruia îi plăceau locurile
în care s-a născut şi chiar a luptat pentru ele. Sau căsătorit la o vârstă fragedă. Bunica era născută în 1892, iar bunicul, Vlad Gheorghe, era ceva mai mare,
cu patru sau cinci ani, deci născut prin 1888- 1887. Ei au conceput trei copii, aici, în Borduşani, unde au
locuit. Când a venit să o ceară a încântat-o pe bunica pentru că i se reflecta imaginea în bombeul cizmei. Sa uitat că dacă e în stare să aibă grijă de el e în stare să aibă grijă şi de familie şi de copii. Au făcut trei copii:
Vlad Alexandru, bunicul nostru, Vlad Sicuţa şi, cel mai mic, Vlad Stănică. Dintre aceştia, doi au murit, la
orfelinat, în timpul războiului. Unul de tifos, cel mai mic, spunea bunica că nu a fost de ajuns că nu l-a avut
acasă pe bunicul, i-a luat Dumnezeu şi un copil. Din cauza condiţiilor grele i-a dus la orfelinat şi când s-a
dus să-l vadă nu l-a mai găsit, iar Sicuţa a murit ceva mai mare şi se pare, după semnele şi simptomele
avute, de peritonită, vorbesc ca medic, acum.
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A scăpat cu viaţă Vlad Alexandru, bunicul nostru, iar fatalitatea a făcut să lupte şi el în al doilea
război mondial. El ne povestea că tatăl lui, străbunicul Vlad Gheorghe, în timpul unei ambuscade a fost
izolat de inamic şi a rămas într-o pădure. Stătea în aşteptare şi a văzut un cal cu o ladă de muniţie pe el. La chemat şi a venit, parcă l-ar fi cunoscut, dar nu a putut să încalece şi a plecat cu calul de dârloci spre
unitate. Un glonţ tras în lada cu muniţie a speriat calul care a fugit, iar el a ajuns la unitate cu picioarele
jupuite, exact ca în filmele pe care le vedem astăzi. A fost recompensat cu o permisie, că a scăpat din
încercuirea inamicului, iar ajuns acasă a sărutat pământul ţării ca semn de mulţumire. A murit apoi pe front
la una din bătăliile de la Mărăşeşti. Astea sunt scurtele istorioare pe care le ştiu despre străbunicul.
Bunicul, Alexandru, singurul copil care a trăit din cei trei ai soţilor Vlad Gheorghe şi Floarea, s-a
căsătorit şi a avut şase copii. A fost în lagăr, în Rusia, şi a suportat condiţii grele. El spunea că a supravieţuit
pentru că a dat tutunul pe pâine şi pe zahăr, putând astfel să facă faţă greutăţilor din lagăr. A fost un luptător
şi el, care şi-a iubit ţara. Ne povestea cum s-a îmbolnăvit şi l-a băgat la infirmerie cu un nebun care voia
să-l omoare şi pe care l-a potolit spunându-i că are un pistol şi numai aşa a supravieţuit. Tot aşa spunea că
au venit pe front, în lagăr, reprezentanţi ONU şi i-au întrebat dacă mâncarea este bună, iar el a spus că este
apă chioară. Oficialul nu înţelegea cum vine asta, că apa nu vede, iar translatorul i-a explicat că apă limpede,
fără gust. De a doua zi au început ca normele de hrană să fie mai consistente. A scăpat cu viaţă şi s-a întors
acasă.”

- Dumneavoastră purtaţi alt nume, de ce?
- Eu am alt nume pentru că bunica s-a recăsătorit. Ea ne spunea că soţul ei, Vlad Gheorghe, avea
presimţirea asta, că nu o să mai vină de pe front şi că soţia lui va ajunge la cine ştie ce bătrânel. Chiar aşa
a fost, că s-a recăsătorit bunica cu cineva mai mare cu 30 de ani, împreună cu care a mai conceput doi copii.
Se numea bunicul meu Lungu Gheorghe, provenit din Ceraşu, de pe lângă Vălenii de Munte. În serile de
iarnă bunica ne povestea şi ne învăţa de toate. Era computerul de astăzi pentru noi, copiii de atunci. Eu am
stat mai mult cu ea, iar ea m-a învăţat de la micile rugăciuni până la a ţine post. Chiar îmi plăcea să stau cu
ea. Niciodată nu spunea: nu fac, nu pot sau nu ştiu. Mereu socotea cum să facă lucrurile mai bine. Ne învăţa
să nu fim negativişti. Chiar ne-a dat exemplu cum o vecină se plângea că nu are cine să-i facă soba, iar ea
s-a oferit să o ajute spunându-i că nu e aşa mare lucru. Dar nici ea nu ştia. S-a dus acasă, a desfăcut soba,
bucată cu bucată, a aşezat-o pe jos ca să vadă cum să le pună din nou şi apoi i-a făcut soba vecinei. Era
croitoreasă de meserie, dar făcea de toate. Chiar se pricepea la toate pentru că avea un simţ practic foarte
dezvoltat. Deşi nu a fost uşor, nu a rămas ancorată în greutăţi, le depăşea. Bunica este icoana mea”
mărturiseşte medicul Lungu, acum în vârstă de 55 de ani.
Lungu Tache Ionel are doi copii: unul medic, altul studiază la facultatea de farmacie, amândoi
urmându-l profesional, în domeniu, dar nu ştie dacă le-a insuflat şi dragostea faţă de pământul Bărăganului,
aşa cum el simte că este un bob de grâu din holda Bărăganului.
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„ - Casa bătrânească mai există?
- Nu, s-a dărâmat şi s-a construit altceva.
- Nici locul nu-l mai deţineţi?
- Locul pe care suntem acum este cel pe care a avut
casa bunica. Lui Vlad Alexandru, când a venit din război,
i-a dat lot şi şi-a făcut la câteva case, vizavi de casa bunicii,
gospodărie separată, dar şi aceea s-a dărâmat şi s-a făcut
altă casă, nouă.”
- Descendenţii materni sunt tot din zona
Borduşani?
- Străbunicul din partea mamei a fost preot. El a
ridicat biserica din sat, care era undeva pe şenalul navigabil
al Braţului Borcea. Apa a săpat şi a dărâmat biserica, iar
toată localitatea s-a mutat mai sus. Cum el era preot atunci,
a construit biserica. Se numea Popescu Ştefan şi a avut mai
mulţi copii: ofiţeri, medici, fete învăţătoare. Pe bunicul meu
l-a dat la Seminarul Teologic, de unde a plecat şi s-a
căsătorit cu bunica, devenind agricultor. Aşa a apărut
mama, apoi noi, alte generaţii.”

Un alt descendent al eroului Vlad Gheorghe este Florin Vlad, arheolog şi director al Muzeului
Judeţean Ialomiţa, strănepot al lui Gheorghe Vlad, nepot al lui Alexandru Vlad şi copilul lui Neagu Vlad.
Din istoricul familiei, aflăm de la Florin Vlad şi despre deciziile la nivelul statutului luate în primul război
mondial.

„Odată plecat pe front străbunicul, toţi copiii au fost luaţi la orfelinat, la Bucureşti, din decizia
Reginei Maria, care a considerat că mamele singure nu au cu ce să-şi crească odoarele. A urmat
demobilizarea şi împroprietărirea ţăranilor cu pământ în Bărăgan. Bunicul Alexandru povestea că la un
moment dat s-a întâlnit în orfelinat cu fraţii lui, dar nu prea se mai recunoşteau. Înainte de a-i lăsa la
orfelinat, străbunica Floarea a făcut o fotografie cu ei. Când s-a dus să-i ia acasă l-a mai găsit doar pe
bunicul Alexandru. Rămasă văduvă se căsătoreşte cu Gheorghe Lungu împreună cu care mai are doi copii:
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Stănică, tatăl doctorului Lungu, căruia i-a pus acelaşi nume ca al băiatului care a decedat de tifos, şi
Alexandrina, sau tanti Dia, cum o alintăm.
Băiatul Alexandru pleacă în armată la cavalerie, la Călăraşi, cu cal şi efecte militare cumpărate de
bunica Floarea, care a devenit prin căsătorie Lungu. Înainte să plece pe front avea un băiat, Traian, iar întro permisie îl concepe pe Neagu, adică pe tata, născut pe 9 ianuarie 1944. Când s-a întors Alexandru Vlad
din prizonierat, cel mic, al doilea născut, nici nu-l cunoştea. Copiii de pe uliţă alergau strigând că vine tata
acasă, dar el nu ştia cine este tata, că nu-l văzuse niciodată. Apoi, după Traian şi Neagu, a mai avut patru
copii: Mariana, Gică, Vasile şi Silviu. Dar a dus-o foarte greu în lagăr. Au căzut prizonieri la Galaţi şi în
marşul spre detenţie mergeau prin locurile unde se dăduseră lupte şi mulţi camarazi îi buzunăreau pe cei
căzuţi. El a spus că nu a făcut niciodată aşa ceva, că nu a putut, şi că era nevoit să mănânce ce întâlnea în
cale. Când l-am întrebat ce găsea, mi-a spus că iarbă. Şi cum mâncai iarba? Iar el îmi arăta cum mâncau
caii. Şi au băut apă din urma bocancului.

Povestea că au căzut prizonieri într-o noapte, într-o poieniţă, când au fost înconjuraţi de ruşi tineri,
iar un rusnac care abia îi ajungea la umăr i-a pus puşca în gât. Primul gând a fost să taie hamurile cailor, să
se arunce pe un cal şi să fugă, dar făcuse deja asta un camarad de-al lui care a fost secerat de gloanţe. Aşa
au fost luaţi prizonieri şi nu mai ştiu dacă apucase să dea foc la arhive, că ăsta era ordinul. În orice caz,
emoţionant este şi că după o lungă perioadă de prizonierat, în lagăr, îşi găseşte calul cu care plecase la
armată, cumpărat de bunica. Vă daţi seama ce a însemnat asta pentru el? Când s-a întors avea spatele mâncat
de păduchi. Oricum, s-a salvat...
Ruşii îi aliniau dimineaţa şi îi selectau după ocupaţii. Aveau nevoie de oameni pentru tâmplărie şi
el s-a oferit voluntar, deşi nu ştia să bată un cui, îmi spunea. Uşor, uşor, au învăţat unii de la alţii. Nu numai
că a învăţat acest meşteşug, dar a învăţat şi limba germană. Când erau filmele la televizor, înainte de 90, el
traducea mai repede decât titrarea. Ştia foarte bine şi ruseşte, vorbea ungureşte şi ţigăneşte. Toate le învăţase
în lagăr. Povestea că, la un moment dat, când s-a uitat în oglindă după o perioadă mai lungă de timp, a văzut
că era piele şi os. Cadavru viu era, că primeau doar borş de sfeclă şi un terci, în fiecare zi. În plus, mai
primeau câte o raţie de tutun şi zahăr, iar el dădea tutunul pe zahăr, că nu a băut şi nu a fumat în viaţa lui.
Aşa a reuşit să supravieţuiască ororilor unui conflict armat. Ce m-a surprins mereu a fost naturaleţea cu
care povesteau toţi combatanţii despre război. Pentru ei era natural să lupte în război. Era firesc să-şi lase
familia şi să plece la luptă. Bunicul în al Doilea Război Mondial, străbunicul în Primul şi, cine ştie, poate
bâtul, în cel de Independenţă. Era atât de normal să meargă la luptă pentru ţară.
- Numele eroului Vlad Gheorghe merge mai departe?
- Tata, Neagu Vlad, a avut trei băieţi, iar fraţii mei au băieţi. Nepotul cel mare este Alexandru, ca
bunicul care a fost în al Doilea Război Mondial. Oricum, numele eroului Gheorghe Vlad merge mai
departe.”
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Surprinzător este că, la Borduşani, troiţa cu numele eroilor a dispărut, iar o listă completă a acestora
nu se mai păstrează. Profesoară de istorie şi geografie în localitate, Mihaela Cogean spune că ştie de la tatăl
ei că în comună a existat o troiţă, amplasată în faţa primăriei: „Eu l-am întrebat, dar nu mai ştia dacă erau
trecuţi eroii din primul, din al doilea sau din amândouă războaiele. Spunea că se duceau mereu la 1
Decembrie cu flori şi jucau Hora Unirii în jurul ei. Această troiţă am apucat-o şi eu, dar în faţa bisericii.
Era mare, din piatră din aceea calcaroasă. Nu erau prea mulţi eroi trecuţi, dar odată cu renovarea bisericii,
troiţa a dispărut. Am căutat-o în tot cimitirul, dar nu am găsit-o nicăieri, nici în localitate, şi mi s-a spus că
e în temelia biserici. Îmi aduc aminte însă că exista un panou cu eroii în pridvorul bisericii, dar acum nu
mai e nici acela.”
Doamna profesoară păstrează listele cu eroii din
Primul şi al Doilea Război Mondial din Cegani, sat
aparţinător de Borduşani. Acestea au fost realizate de un
localnic, Dragomir Panait, când era elev în clasa a şasea, şi lea donat „Sfintei Biserici” după cum a notat pe marginea
lucrării.

La Cegani se păstrează în curtea şcolii o troiţă din lemn ridicată în 1932 pentru eroii morţi în
conflagraţia din 1916-1918. O troiţă se încearcă a fi ridicată de Centenar şi la Borduşani, pentru toţi eroii
locului.
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Eroi şi urmaşi din Gura Ialomiţei, Ialomiţa

Monumentul din centrul comunei poartă numele a peste o sută de eroi morţi în Primul Război
Mondial pentru ţară.
Bicu I. Dumitru s-a născut în 1883
la Gura Ialomiţei şi a murit pe front, în
septembrie 1916. Urmaşii nu cunosc unde
a pierit, dar deduc că la Turtucaia, pentru
că România a intrat în război în august
1916, iar eroul lor a murit o lună mai
târziu, în septembrie.
Doi ani mai târziu, în 1918, a murit
şi soţia lui, în epidemia de tifos care
cuprinsese ţara. Le-au rămas orfani patru
copii, care au fost împărţiţi la rude. Eroul
are mulţi urmaşi, unii ajunşi la a şasea
generaţie. Constanţa Găleată este fata cea
mai mică a celui mai mare copil al lui
Dumitru Bicu, Tudorache.

„Tata s-a căsătorit cu Tudoriţa Ion din Mihai Bravu, judeţul Brăila.
Bunicul a avut patru copii: Tudorache, Costică, Constantina şi Radu, trei băieţi şi o fată. Tata a
avut unsprezece copii, din care doi au murit de mici şi am trăit nouă: Dumitru, Florica, Milana, Ioana,
Sandu, Nicolae, Vasilica, Constantin şi Constanţa.
Nea Costică, fratele lui tataia, a murit de tânăr. Eu nu l-am văzut niciodată, nu-l cunosc, pentru că
el şi Radu au fost daţi la Bucureşti. Nea Radu are o fată şi un băiat, iar tanti Constantina are o fată, la
Brăila.
Din cei nouă copii ai lui tata, patru sunt băieţi şi cinci fete. Cel mai mare frate al meu, Dumitru,
după numele bunicului, nenea Mare, cum îi spunem, are un băiat şi două fete, Florica are o fată, Milana o
fată şi un băiat, Ioana un băiat şi două fete, Sandu un băiat şi două fete, Nicolae un băiat şi o fată, Vasilica
doi băieţi, Constantin un băiat şi o fată. Eu nu am niciun copil.
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Toţi băieţii lor, nepoţii mei, au la rândul lor băieţi, a cincea generaţie, cei mai mici Bicu sunt:
Vladimir de 5 ani, Alexandru de 14 ani şi Adrian de 17 ani. Iar de la fete s-a ajuns la a şasea generaţie,
dar ele nu mai poartă numele. Florica s-a căsătorit Florea, Ioana a devenit Floreanu, Milana se numeşte
acum Berbec, Vasilica poartă numele de Câineanu şi eu de Găleată.

După ce a rămas orfan, tata a fost dat la Brăila, la o rudă, dar lui nu i-a plăcut şi a fugit la Hârşova.
A stat ce a stat pe acolo, dar nu i-a fost bine nici acolo şi s-a întors la Brăila unde a stat pe străzi până a
intrat ucenic, la croitorie. Tata avea 11 ani când a murit bunica, dar nu ştiu la câţi ani s-a însurat, că s-a
întors acasă, la Gura Ialomiţei, unde s-a apucat de croitorie. Pe mama a găsit-o în satul de alături, la Mihai
Bravu. Ei au făcut casa unde stă acum fratele mai mic, Costică, pentru că tata a fost singurul care s-a
întors în sat dintre cei patru copii rămaşi orfani. Eu acolo m-am născut, în casa unde stă acum cel mai mic
dintre băieţi, nenea Câtea. ”
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În aceeaşi casă s-a născut şi Florin, fiul uneia dintre fetele lui Tudorache Bicu, Ioana, căsătorită
Floreanu. „ Era în ultima zi a lui ianuarie, cu viscol mare, şi toate drumurile astupate cu zăpadă. Să naşti
acasă se mai întâmplă şi acum în aceleaşi condiţii de iarnă grea. Noroc că era în sat nea Neculai Sanitaru’
care după ce a venit rănit de pe front a făcut şcoala de sanitari şi îi ajuta pe toţi oamenii. Moaşa nu mai
era, că se desfiinţase Dispensarul, şi ar fi trebuit să ajung la Ţăndărei să nasc. Dar nu a mai fost nevoie
deloc să merg la spital cu copilul.”

În vacanţe, în curtea familiei BICU, Tudoriţa şi Tudorache, se strângeau până la optsprezece
nepoţi, născuţi pe parcursul a treizeci de ani.

Florin Floreanu a copilărit la Gura Ialomiţei într-o perioadă idilică a satului românesc, când rănile
celor două războaie mondiale se închiseseră, iar familiile erau aşezate la casele lor, cu copii şi nepoţi în
jur.
„ Şi-a crescut copiii din croitorie şi din oi. Creştea în jurul a cinzeci de oi. Interesant este şi că
citea mereu. Aşa cum dimineaţa muncea, după amiaza se odihnea şi citea, la bătrâneţe. Mergeam
împreună la pescuit, petreceam toată vara la bostană, unde coceam porumb, mâncam pepeni… Nimic din
vremurile de atunci nu mai întâlneşti azi, nicăieri.”
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În dreptul eroului Dumitru I. Bicu consemnăm patru copii, doisprezece nepoţi, douăzeci şi unu de
strănepoţi, şaptesprezece stră-strănepoţi şi doi stră-stră-strănepoţi, un neam cu potenţial pentru cel puţin
încă un Centenar al României Mari.

În centrul fotografiei, fraţii Bicu: Tudorache, Constantina şi Radu
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