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Primãveri pierdute
 Se cinstesc eroii neamului 

 Un articol inedit de I. Constantinescu Mãrãcineanu 

Zi seninã de cireºar. Iaºii erau în mare
sãrbãtoare, Înãlþarea Domnului ºi, respectiv,
Ziua eroilor. În piaþa din faþa Gãrii princi-
pale, câþiva delegaþi, veterani de rãzboi,
sosiþi din þarã, fuseserã primiþi de cãtre
bãtrânul Osipov, preºedintele filialei Iaºi a
Uniunii Veteranilor de Rãzboi.

- Fiþi bineveniþi! Vom merge la sediul
filialei noastre, iar cãtre prânz ne vom
deplasa cu autobuzele la Leþcani, le grãi,
cu lacrimi în ochi, bãtrânul veteran cu
rãdãcini adâmci în vatra Basarabiei. Pentru
noi, aceastã sfântã sãrbãtoare a Înãlþãrii
Domnului reprezintã ºi o pioasã cinstire pe
care o datorãm celor care ºi-au dat viaþa
pentru apãrarea acestui pãmânt strãmoºesc
cotropit de hrãpãreþi. Ne-ar blestema Dum-
nezeu dacã n-am aduce un prinos de pio-
ºenie ºi închinãciune pentru odihna acestor
martiri înþãrânaþi în vatra lor.

- Ai dreptate, domnule Osipov, l-am
completat eu. Mã gândesc la toate cimitirile
ostaºilor noºtri din Basarabia ºi Bucovina
de nord, cât ºi cele presãrate de la Nistru
pânã la Volga ºi Caucaz, peste care tãvãlugul
sovietic a semãnat lucernã ca aici la Leþcani.
Noi le cinstim cum se cuvine eorii lor, la
Sinaia, în capitalã ºi-n alte cimitire din þarã.
Ei au luptat pentru  cotropirea þãrii noastre,
noi am luptat pentru recuperarea provin-
ciilor cotropite.

- Ca sã nu ne reamintim de sutele de
mii de români basarabeni ºi bucovineni
ridicaþi din vatra lor ºi depãrtaþi în înde-
pãrtata Siberie, acolo unde au dispãrut ºi
milioane de fiinþe umane ucise de uneltele
criminale ale lui Stalin, continuã bãtrânul
veteran. Trebuie sã menþionez strãdaniile
domnului Ene, adjunctul meu, originar din
judeþul Argeº, A þinut sã facã o faptã
creºtineascã de bun român pentru coju-
deþenii lui înþãrânaþi în acest cimitir.

Trei autobuze puse la dispoziþie de
organele locale ale Iaºiului, încãrcate cu
veteranii sosiþi din þarã, oprirã la Leþcani,
satul plantat pe colina de pe ºoseaua care
duce la Paºcani. Era o zi seninã, soarele se
rãsfãþa cu dãrnicie peste lanurile în rod,
peste tarlalele cu porumb din lunca Bah-
luiului. Grupul de veterani de rãzboi, septu-
agenari ºi octogenari, coborî în liniºte în
faþa porþii centrale a cimitirului. Pãtrunse
pe sub arcul de stejar pe care ctitorii înscri-
seserã “cimitirul de onoare al eroilor din
divizia 3-a infanterie, mareºal Ion Anto-
nescu”. Era cinstirea unui ostaº care
comandase cu decenii în urmã aceastã
divizie încãrcatã cu acte de eroism la
Þiganca ºi Odesa. Pe colina domoalã ce
domina privirea cãtre luncã, grupuri masive
de localnici ºi din împrejurimi, în haine de
sãrbãtoare, se instalaserã deja de o parte ºi
de alta a treptelor de beton ce urcau cãtre
troiþa din stejar ridicatã în memoria eroilor
aegeºeni ºi musceleni. Alãturi de ele, câteva
plutoane de ostaºi din unitãþile ieºene
aºteptau aliniate pentru parada cu fanfara
militarã. Cu paºii grei, purtaþi de ani ºi
amintiri, veteranii sosiþi urcarã pânã la marea
troiþã pe care cronicarul avusese grijã sã
dãltuiascã omagiul istoriei: “ridicat-am
aceastã sfântã cruce dupã datina strãbunã
ºi credinþa strãmoºeascã în amintirea

camarazilor noºtri ofiþeri, subofiþeri ºi trupã
din unitãþile diviziei a 3-a infanterie cãzuþi
pentru apãrarea þãrii ºi întregirea neamului
românesc în luptele din anii 1944”.

În partea dinspre apus a troiþei, scul-
ptorul Gheorghe Cãpãþânã, din Cãlineºti
Muscel, încrustase un mesaj cãtre cãlãtorul
care trece pe acolo ºi se opreºte o clipã
pentru meditaþie ºi închinãciune: sã ducã
pãrinþilor, soþiilor ºi copiilor, cât ºi fraþilor
argeºeni ºi musceleni salutul lui ostãºesc ºi
sã le comunice sã cei înhumaþi au cãzut
pentru apãrarea patriei. În partea de rãsãrit,
el se adreseazã drumeþului cu rugãmintea
“sã asculte vocea strãmoºilor de porunca
voievozilor din altare ºi de glasul sfinþilor
de pe catapetesme, pentru cã cei înmor-
mântaþi au murit la datorie pentru patrie ºin
neam, pentru rege ºi conducãtor”.

M-a sãgetat o adiere de tristeþe. În urmã
cu trei sãptãmâni, participasem la Piteºti la
restaurarea numelui lui Ion C. Brãtianu pe
fronstispiciul clãdirii liceului, oficiatã în
prezenþa preºedintelui þãrii, fost elev al
liceului. Marele bãrbat de stat fusese ctitorul
acestui liceu în 1864, dar orânduirea comu-
nistã, în politica ei de urã împotriva ctitorilor
de neam, îi schimbase numele cu cel al
marelui bãrbat paºoptist. Prost inspirat,
directorul, în loc sã-l instaleze în muzeul
sau în sala de festivitãþi ale liceului, plasase
bustul lui Nicolae Bãlcescu într-un colþ al
holului de la intrare.

- Am fost la Piteºti, la liceul unde mi-
am petrecut cei ºapte ani ca licean. M-am
revãzut printre pereþii acestui valoros
edificiu de culturã. M-au rãscolit amintirile.
Într-un entuziasm mãreþ al orãºenilor veniþi
în mare numãr la festivitate, unii din sim-
patie, alþii din curiozitate, a apãrut ºi preºe-
dintele. Dupã ce a vizitat câteva clase prin
care a trecut prin copilãrie, profund emoþio-
nat de primirea cãlduroasã a piteºtenilor din
parcul din faþa liceului, s-a îndreptat cãtre
teatrul local, arhiplin de invitaþi ºi elevi. La
aceastã sãrbãtorire a evenimentului într-o
atmosferã fierbinte de simpatie ºi discursuri
ocazionale, ca unul dintre cei mai vârstnici
elevi, l-am rugat pe director sã-mi permitã
pentru un minut la sfârºit sã anunþ elevilor
piteºteni aceastã comemorare de aici de la
Leþcani. Ar fi fost un apel patriotic cãtre
tinerele vlãstare sã urce în ziua eroilor la
cimitirul local sã depunã o floare ºi sã
aprindã o lumânare pentru odihna acestor
eroi de pe meleagurile lor. Directorul m-a
refuzat, considerând inoportunã intervenþia
mea. La mâhnirea de atunci se adaugã
mâhnirea de aici. N-a venit niciun veteran
din Piteºti.

- Este trist. Ar fi fost un mesaj binevenit.
Priveºte la aceastã lume din jurul nostru
care a venit sã îngenuncheze în faþa mor-
mintelor acestor eroi, sã aprindã o lumânare,
ca gest de recunoºtinþã. Cu concursul or-
ganelor locale, care au fost receptive la
iniþiativa noastrã, am reuºit sã identificãm
numele tuturor eroilor, sã plantãm o cruce
la cãpãtâiul lor. Mai sunt multe de fãcut.
Cu ajutorul celor de la Iaºi a de la localnici,
vom reuºi sã realizãm un cimitir model. Din
mãsurãtorile fãcute, a rezultat cã cimitirul
are o suprafaþã de 12700 mp. Parte din eroii

de aici au fost culeºi de prin grãdinile local-
nicilor care i-au îngropat în acele zile de
încleºtare ºi din tranºeele în care au cãzut,
prin strãdaniile preotului din comunã,
Dumitru Popa. Ulterior, organele comu-
niste, la ordinul ocupantului sovietic, i-a
interzis preotului sã mai oficieze pomenirea
lor pentru motivul cã “au luptat împotriva
armatei sovietice”. Dupã aceea, cimitirul a
fost desfiinþat. Treneul a fost arat ºi nivelat.
În locul mormintelor ºi crucilor au fost
construite cãsuþe din lemn, apoi semãnatã
lucernã. Abia dupã revoluþie, filiala noastrã
le-a demolat ºi, cu concursul binevoitor al
administraþiei locale ºi a celei a municipiului
Iaºi am restaurat acest cimitir dupã schiþele
lui Sava Ioniþã, cântãreþul de la bisericã,
schiþe care conþin numele celor 1147 de
cruci ale eroilor înþãrânaþi. În aceastã listã
figureazã ºi numele celor 30 de ostaºi
germani cãzuþi la datorie între 26 aprilie ºi
20 august 1944 înhumaþi de localnici.

Îi enumerãm pe cei 30 de ostaºi germani
înmormântaþi în acest cimitir de onoare,
din tabelul nominal înmânat nouã de domnul
Osipov: Karl Greiner, Gerhard Gerber, H.
Meierdirks, Ludwig Knaak, Rickard
Schultz, D. Uffz. Fritz grz. vb., Guido
Schneider, Horst Seideler, Iohan Durbeck,
Karl Weltz, Alfred Hartmann, Frick
Trebeck, Heinz Sillman, Horst Unverdross,
Alfred Pichler, Otto Kumper, Christian
Harder, sold. germ. G. D. inf. Pz. jg. Erst.
kp. 522, Bilh Schmidt, Fritz Rothgong,
Herman Baumler, Theodor Kovalezik,
Feldw. Harder, Edmund Wittkowski, Karl
Nangort, Heinz Adolf, Gerhard Otto, Baptist
Pauthner, Ernst Petru, Karl Promitzer.

Magnus honos populi Germani rebus
adjungitur!

- Mi-aduc aminte, domnule Osipov, de
ceea ce-mi povestea colonelul Ghica Du-
þeanu din Câmpulung, un bun prieten din
lotul de rezistenþã. Era atunci ºeful biroului
de informaþii al diviziei a 3-a infanterie
deplasatã în aceastã zonã în perioada martie
- august 1944. Regimentele 4 dorobanþi, 6
artilerie, 1 vânãtori din Piteºti, 30 dorobanþi

din Câmpulung Muscel ºi 15 obuziere din
Curtea de Argeº fuseserã aduse din ordinul
conducãtorului sã reziste pânã la ultimul
om. Tãvãlugul sovietic le-a sugrumat sub
ºenilele tancurilor lor. Acest cimitir, ca ºi
cel de la stânca Roznovanu, sunt mãrturie
în faþa istoriei cu imensele sacrificii ale
armatei române în ajunul actului de la 23
august, armistiþiul. Am citit în broºura prof.
M. Iordache lista celor care au cãzut pe
câmpul de onoare înhumaþi aici. Sunt câteva
nume ale unor ofiþeri pe care i-am cunoscut
atât în cazarma reg. 6 artilerie, cât ºi în
zonele Huedin ºi Prut (de la Galaþi la Huºi)
în concentrãrile nefericite din anii 1939-40.
Mã aflam atunci la escadronul de cavalerie
din subordinile acestei divizii. Citirea acestor
nume mi-a adus în memorie zilele de pazã
la hotare.

Urcat la zenit, soarele îºi rãsfãþa razele
peste lanurile verzi din lunca Bahluiului.
Rândurile celor veniþi sã aducã un pios pri-
nos de recunoºtinþã eroilor neamului se în-
groºaserã. Alãmurile anunþarã sosirea
oficialitãþilor din municipiul Iaºi, în frunte
cu prefectul. Cele douã plutoane aliniate în
uniformã de paradã prezentarã onorul, când
prefectul judeþului, primarul municipiului ºi
comandantul garnizoanei Iaºi, împreunã cu
comandantul poliþiei Iaºi, precum ºi câteva
delagaþii de la instituþiile de culturã din urbe
îºi fãcurã prezenþa în spaþiul din faþa troiþei.
Într-o tãcere sobrã, câþiva ostaºi au depus
coroanele ºi jerbele de flori aduse de cei
prezenþi. Un grup de elevi din localitate au
intonat imnul eroilor. Grupul de preoþi, în
frunte cu reprezentantul Mitropoliei, a ofi-
ciat un Te Deum pentru pomenirea celor
înscriºi pe crucile din cimitir. În câteva fraze
emoþionante, atât prefectul, cât ºi coman-
dantul garnizoanei Iaºi, Osipov, au remarcat
sacrificiile date de eroii neamului, precum
ºi datoria de onoare ce revine istoriei de a
nu-i uita.

- Dorim ca aceastã flacãrã a credinþei
noastre pentru vatra strãmoºeascã, pentru
cei care au apãrat-o ºi au murit pentru ea,
sã nu se stingã niciodatã, a încheiat maiorul
în retragere, bãtrânul Osipov.

În lunca largã a tãcerii, pe ºoseaua cu
foºnet discret de frunze, parcã treceau
urme de asceþi, parcã susurau pâraie de
sânge cu lacrimi de cronici ºi letopiseþi,
menite sã prãznuiascã freamãtul pios þâºnit
din inimile celor prezenþi. De undeva,
dinspre mormintele tãcerii, parcã zvoneau
ecouri din piepturile celor care strigaserã
cândva “pe aici nu se trece”. Crucile de pe
morminte, plantate pentru a veghea liniºtea
eroilor care parcã glãsuiau cu grai de dojanã
generaþiilor tinere sã nu uite cã hotarele
prãdate trebuie reîntregite: ele trebuie aduse
la vatra strãbunã, pentru cã ele sunt
cingãtoarea sfintei dreptãþi. Însemnele de
pe cruci erau privirile treze ale vremurilor
de negurã ºi lacrimi ce nu pot fi uitate în
colbul istoriei.

Cãtre sfârºitul festivitãþilor, într-o
atmosferã solemnã de pioºenie, trupele
prezente, tinerii ostaºi, nepoþi ºi strãnepoþi
ai celor care s-au jertfit pentru glie, au defilat
în faþa oficialitãþilor.

Scrisoare aflatã în arhiva AdSumus, însoþind
materialul pe care îl publicãm, adresatã de autor
fondatorului Zodiilor, dl. Caºin Popescu


