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Războiul a fost punctul de cotitură în viața a milioane de oameni, evenimentul marcant al 

destinului lor, care pentru mulți s-a oprit acolo, dar la fel de mulți au arătat că există viață și după 

război. Eroii sunt oamenii care au participat în războaie, au luptat pentru țară, pentru patrie, pentru 

românism și pentru ei, pentru supraviețuirea unei sorți care părea că nu îi mai vrea. Aruncați în 

tumultul complex al vieții, ei, oamenii de seamă ai poporului român, au stat cu spatele drept și au 

luptat pentru tot ceea ce îi definește și ne definește implicit și pe noi, pentru curajul de a fi liber și 

independent. Consider că a fi erou este mult mai mult decât o titulatură, un privilegiu oferit la liber, 

tuturor. Cuvintele se uzează și se degradează în timp, dar rezonanța cuvântului erou nu trebuie uitată 

sau minimizată, la fel cum oamenii care merită acest titlu trebuie rememorați și celebrați, aduși în 

prezent și sărbătoriți așa cum merită. Viața, incertitudinea și instabilitatea i-au speriat pe mulți dintre 

cei plecați în război, înrolați într-un serviciu militar obligatoriu, dar cei care au rămas și au ales să 

lupte sunt cei care merită respectul și recunoștința noastră. 

Gherasim se naște în 19 decembrie 1913, într-o familie numeroasă, cu 8 frați mai mari, în 

comuna Săcătura, județul Alba, în Munții Apuseni. Un suflet tulburat, un om dur și rece, tatăl lui 

devine o persoană și mai sumbră odată cu nașterea ultimului copil, în urma căreia soția lui moare. 

Rămas singur, cu 9 copii, izolați, uitați de destin, omisiuni ale sorții, copiii cresc mai mult singuri. 

Pentru a le face viața mai ușoară, sau cel puțin așa credea atunci, bărbatul decide să se recăsătorească, 

aducând în casă o femeie rămasă văduvă, împreună cu fiica ei. Tatăl lui Gherasim este înrolat în 

armată și trimis pe front în cadrul Primului Război Mondial și la scurt timp moare. Fiica femeii se 

căsătorește cu unul dintre frații lui Gherasim și pun stăpânire pe întreaga gospodărie. Gherasim este 

astfel nevoit să muncească din greu, pentru a putea locui în continuare acasă, era tratat foarte rău, 

exploatat, lipsit de hrană și culcat în ieslea boilor, în grajd.  

După o copilărie zbuciumată, la vârsta de 20 ani, în anul 1933 este înrolat în armată pentru a 

efectua serviciul militar obligatoriu timp de 3 ani, iar în 1936 se întoarce acasă, unde continuă să 

muncească în slujba fratelui său mai mare. Harnic, iscusit și talentat, reușește să își facă o mică afacere 

în zonă, confecționând obiecte de uz casnic, butoaie și ciubere, dar și intrumemte muzicale precum 

fluierul sau buciumul, indispensabile locuitorilor Țării Moților, care uitați de lume în vârfuri de deal, 

prin muzică deveneau una cu natura, o armonioasă contopire a omului cu mediul, formau un tot unitar 



complet și complex, o fuziune a sufletului ființei umane cu universul unei cunoașteri complete. 

Martori la fiecare schimbare a naturii, oamenii trăiau într-un echilibru perfect și netulburat de zbaterile 

timpului care pentru ei trecea altfel. 

Acest echilibru este însă perturbat de un eveniment neașteptat, care deranjează destinul simplu 

al oamenilor. Războiul, un dans al vieții și al morții, în care fiecare încearcă să atragă de partea lor 

mai mulți jucători, angrenează toate resursele materiale și umane într-o cursă a pierzaniei, din care 

nimeni nu iese cu adevărat câștigător. Gherasim ajunge astfel să fie pentru a doua oară concentrat în 

Armata Română în anul 1939, ca soldat în Al Doilea Război Mondial. Merge la luptă încrezător, cu 

speranța că se va întoarce victorios, va reveni într-un final acasă. Tânăr și liber, el părăsește doar 

locurile, nu și oamenii, astfel că luptă cu vitejie pentru țară, pentru că nu avea nimic de pierdut și 

pentru că asta era sarcina lui și a tututror oamenilor, să păstreze pentru urmașii lor ceea ce au primit 

drept moștenire cu mult timp în urmă, să mențină integritatea României. Ajuns pe front, luptă cu 

vitejie și îndârjire, cu curaj și vitalitate, într-o armată totuși nepregătită pentru un alt război, dar care 

miza tocmai pe determinarea oamenilor să nu cedeze nici măcar un centimetru din ceea ce era al lor, 

adică al nostru.  

Luptele durează până la data de 23 august 1944, când regele Mihai I a decis demiterea și 

arestarea lui Ion Antonescu, prim-ministrul României și „Conducătorul Statului”, a dispus încetarea 

imediată a colaborării României cu Puterile Axei și începerea tratativelor de armistițiu cu Aliații și de 

colaborare militară cu Uniunea Sovietică. Gherasim a fost astfel prins ca prizonier de război și dus în 

Rusia, unde va munci într-o mină de cărbune. Drumul până în Rusia l-au făcut pe jos, timp de șase 

săptămâni au îndurat căldura verii dogoritoare, care îi storcea de puteri, fără apă și fără mâncare, 

chinuiți, nespălați și obosiți, au fost nevoiți zi de zi să lupte, dar de data aceasta în ciuda unei sorți 

nedrepte.  

Ajunși în Rusia, au fost exploatați, munceau în mină de dimineața până seara, fără pauze și 

primeau doar câte o bucată de pâine și puțină apă în fiecare zi. Pentru a supraviețui condițiilor inumane 

de trai, soldații mergeau în pădurea din apropiere și mâncau coji de copaci. Din cauza aerului poluat 

din mină, Gherasim se îmbolnăvește de astm și la scurt timp și de dezinterie. Slăbește atât de mult, 

încât rușii nu îi mai dau nicio șanșă de supraviețuire și îl eliberează, îl scot după porțile lagărului, 

crezându-l mort. Gherasim găsește totuși puterea să fugă, să se urce într-un tren de marfă, cu destinația 

Oradea, România. Unii l-ar numi destin, alții divinitate, cert este că viața avea păstrate pentru el alte 

provocări și bucurii și alege să îl păstreze, să nu îl cedeze încă morții. Ajuns la Oradea, este preluat de 
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Crucea roșie și îngrijit câteva luni, timp în care se vindecă de dezinterie. De acolo, el decide să revină 

acasă, să se întoarcă în Munții Apuseni. După o călătorie lungă, pe timp de iarnă, făcută pe jos, ajunge 

acasă, unde nu îl mai recunoaște nimeni. Era Ajunul Crăciunului când trece din nou pragul casei joase, 

care i-a lipsit atât de mult. 

Arboslescențe placide amestecate în eterul vieții, oamenii se hrănesc din amintirile cu ei, din 

momentele fericite, aproape geniale în care viața lor pare că și-a găsit sensul. Acesta a fost pentru 

Gherasim momentul în care a întâlnit-o pe Rafila. Pierdut în derizoriu și uitare, fascinat de privirile 

lor inefabile, amestecate cu adevărul cunoașterii veșnice. Momentul acela când un corp prea vechi, 

rigid și dur, găsește altul de care să se sprijine, să își lase unul altuia greutățile, măcar câteva clipe în 

plus, câteva clipe cât o viață întreagă. Rafila era și ea din aceeași comună, văduvită de război, rămasă 

cu doi copii, găsește în Gherasim omul care să îi înțeleagă durerea și suferința, care să o ia așa cum 

este, cu trecutul și copiii ei, să o iubească pentru simplitatea și onestitatea ei. Astfel, cei doi își 

întemeiază o familie împreună și datorită unei reforme agrare, primesc niște hectare de pământ în 

localitatea Lechința, județul Bistrița-Năsăud. Se mută aici și iau viața de la capăt, construiesc o casă 

și o familie, un cămin, un loc sigur în care copiii lor, cinci la număr și cei doi copii ai Rafilei, să 

găsească sprijin și alinare. În 4 februarie 2000, Gherasim moare și este înmormântat în cimitirul din 

Lechința.  

Prinși în tumultul vieții, captivi în zbaterile timpului și ale sorții, oamenii au ales să vadă 

lucrurile bune, binecuvântările s-au transformat astfel în motive de bucurie, iar necazurile în obstacole 

care i-au ajutat să devină mai putenici, să își consolideze credința. Asta fac eroii, găsesc mereu putere 

să lupte, să meargă mai departe, nu pentru că mai pot, dar pentru că mai trebuie, pentru că avem mereu 

nevoie de eroi, de cineva care să ne salveze, iar dacă nu este cine, devenim noi eroii propriului destin. 

 

 

 

 

 

 

 



                 Stan Gherasim și fiul Eugen                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan Gherasim și Stan Rafila                                              Stan Rafila și fetele: Lidia, Sofia, Eugenia        

   împreună cu nepoții                                                                                          și Lucia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan Gherasim și Stan Rafila împreună                               Stan Gherasim cu un coleg de muncă 

cu fetele și vecini  

 

 

 

 

Bibliografie 

Informator A.S, 70 ani, Năsăud 

Informator A.I, 74 ani, Năsăud 

Informator R.I, 45 ani, Năsăud 

Informator S.L, 65 ani, Bistrița 

Informator M.E, 68 ani, Rebrișoara 

Informator S.E, 63 ani, Lechința 

Informator Ț.L, 72 ani, București 


