
                                                 Viața unui erou în război 

             

Eroul despre care am ales să scriu este bunicul meu, pentru că îl admir foarte mult. Numele 

lui era Ștefan Beșa, s-a născut în anul 1922, la 14 august, pe Valea Bârgăului. Pe părinții lui îi 

chema Simion și Eftinia.  Un om extraordinar și bun la suflet, care a luptat în Al Doilea Război 

Mondial.  

   Pe vremea când trăia, ne povestea despre viața grea pe care a dus-o în război, cum a îndurat 

foametea, frigul și comportamentul ungurilor. Ne mai spunea că, înainte de război, un prezicător 

din zona noastră i-a spus să nu ucidă în război pentru că nici el nu va fi ucis. Astfel, atunci când 

primea ordin să tragă, trăgea cu gloanțele în aer.  

   Povestea începe cu 2 ani de instruire în Ungaria, deoarece prin Dictatul de la Viena din 30 

august 1940, România a fost silită să cedeze Nord-Vestul Transilvaniei, Ungariei. La 22 iunie 

1941, Germania începe ofensiva contra URSS, iar armatele maghiare, italiene și române participă 

la campaniile militare. Aproximativ 330 000 de soldați români, sunt trimiși în linia întâi, inclusiv 

bunicul meu. Viața soldaților pe front era foarte grea. Aceștia trăiau în niște condiții greu de 

imaginat, iarna le înghețau bocancii în picioare, motiv pentru care aveau degerături. Primeau zilnic 

o cotă, adică pâine și țigări. Bunicul meu, nefiind fumător, schimba țigările pe pâine. Însă au avut 

parte și de multe zile în care făceau foamea, pentru că erau bombardamente și, astfel, mâncarea nu 

mai ajungea la ei. Aceștia erau nevoiți să îndure și comportamentul ungurilor, care își băteau joc 

de români. Tot din cauza faptului că nu aveau destulă mâncare, au împușcat calul unui ofițer ungur 

și l-au mâncat crud. Iarna, stăteau în tranșee și buncăre. Aceștia se dezbrăcau, pentru că aveau 

păduchi și purici pe haine. Pentru a scăpa de ei, făceau foc și țineau hainele deasupra lui. Bunicul 

meu a fost, timp de doi ani, pe front la montat și demontat poduri sub foc. O parte dintre soldați au 

fugit la partizani, pentru a nu lupta zilnic în linia întâi. 

Alături de bunicul meu în război, au mai fost unchiul lui, pe care îl chema Simion și fratele 

lui mai mare, pe care îl chema Vasile.  Fratele lui a murit în război, la Cotul Donului, în Rusia, 

într-o explozie. Unchiul Simion a fost prizonier la ruși, însă a reușit să scape. Acesta are o poveste 

tristă de viață. A fost căsătorit cu o nemțoaică, cu care avea copii. Din păcate, când s-a întors acasă, 

nu a mai găsit-o. A aflat că, atât soția, cât și fiica lor au murit în bombardamente. 



La 23 august 1944, România a ieșit din războiul alături de Germania și a intrat în război 

alături de Națiunile Unite. Armata română va participa la războiul din Vest, împreună cu armata 

sovietică. La începutul anului 1945, bunicul meu a venit pe jos din Polonia, pentru că acolo s-a 

oprit ofensiva. Drumul a durat aproximativ două săptamâni. A trecut cu o barcă improvizată, cu 

încă 12 oameni, peste Tisa. Când au ajuns la Bistrița, au fost concentrați timp de 9 luni la centrul 

militar, pentru menținerea ordinii. Din păcate, războiul a avut niște urmări destul de grave și pentru 

bunicul meu. Când a ajuns acasă i-au căzut toate unghiile de la picioare, din cauza degerăturilor. 

În plus, războiul a provocat multe traume pentru soldații care, deși erau foarte curajoși, au rămas 

marcați toată viața lor de ororile războiului. 

 Din cauza lipsurilor îndurate în perioada războiului și-a aliniat viața într-un mod cumpătat, 

chibzuit. Era un om cumpătat din toate punctele de vedere, care nu a fumat și nu a băut niciodată, 

sfătuindu-ne și pe noi să îi urmăm exemplul. Mai era, de asemenea, un om foarte chibzuit din punct 

de vedere financiar.  Acesta are foarte mulți urmași, având 11 copii și foarte mulți nepoți, printre 

care mă număr și eu. Pe bunica o chema Nastasia Beșa. Mare parte din viața de familie au locuit 

în Iliuța Bozghi, un sat izolat de pe Valea Bârgaului , unde au trăit din creșterea animalelor și din 

agricultură. Primii patru copii s-au născut în Iliuța Bozghi, iar când a venit timpul ca aceștia să 

meargă la școală, bunica s-a stabilit cu ei în sat. Bunicul a rămas în Iliuța Bozghi și venea acasă la 

fiecare sfârșit de săptamână. După al cincilea copil, bunicul a venit în sat și s-a angajat la fabrica 

de cherestea din Susenii Bârgăului, iar bunica se ocupa de casă și de copii, iar noaptea țesea. La 

sfârșit de săptămână cocea un cuptor întreg de pâine, având singurul cuptor din zonă.  Bunicul meu 

a decedat la data de 28 august 2012.  

    Aflând toate aceste detalii despre viața eroilor, pot să mă consider foarte norocoasă că nu am 

trăit într-o asemenea perioadă.  
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