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M rturii ale trecutului: dou  scrisori de pe frontul din 
Caucaz din cel de-al doilea r zboi mondial. 

 
Ra  Jana Daniela 

 
Recent, dou  scrisori trimise de pe frontul de r s rit din al doilea r zboi 

mondial i un ordin de serviciu, au fost donate cabinetului de istorie al colii 
Gimnaziale Nr.1 Motru, prin amabilitatea familiei Bejinaru Aurel si Elisabeta din 
Motru. 

Aceste documente au fost mo tenite de familie pe linia feminin , 
apar in torul de drept fiind doamna Vetu a Frunz  din Cernaia, jude ul Mehedin i, 
so ia soldatului Ioan Frunz  i m tu a dup  mam  a doamnei Elisabeta Bejinaru .  

Autorul celor dou  scrisori este soldatul Ioan Frunz , n scut în 29 aprilie 
1915 în satul Cernaia, Comuna Corcova , jude ul Mehedin i si decedat, probabil în 
vara anului 1943 pe frontul de r s rit din regiunea Caucaz, la vîrsta de 28 de ani. 
Din informa iile oferite de urma ii dup  so ie, familia Bejinaru, am aflat data 
na terii si faptul ca tân rul Ioan Frunz  a terminat apte clase în satul natal, 
Cernaia, apoi a lucrat în agricultur , al turi de membrii familiei. S-a c s torit cu 
Vetu a Simion în iulie 1941 i nu a avut urma i direc i. 

Soldatul Ioan Frunz  a facut parte din Regimentul 13 C l ra i, escadronul I, 
contingentul 1937, conform  ordinului de serviciu num rul 1178 din 27 noiembrie 
1938 ( anexat mai jos) i a fost încorporat la r zboi imediat dup  c s torie. 

Plecat pe front, în r s rit, al turi de armata român , Ioan Frunz  a tinut 
leg tura cu familia prin scrisori, drama tân rului soldat fiind evident  din versurile 
compuse pe linia frontului, mai ales c  acas  îl a tepta tân ra so ie. 

Din analiza celor dou  scrisori-document, „Scrisoare dipe front” i 
„Suvenire” se eviden iaz  modul ordonat de exprimare, caligrafia atent  i tr irile 
vis-à-vis de persoana iubit . 

Documentul „ Scrisoare dipe front” este datat din 4 iunie 1943 din inutul 
Caucaz, pe când scrisoarea în versuri „ Suvenire” nu este datat , dar, probabil este 
ulterioar  deoarece mesajul este unul de r mas bun, pesimist, un adev rat testament 
în versuri, ceea ce ne duce cu gândul la o situa ie dramatic  pe front. De remarcat 
este mesajul de la sfârsitul scrisorii, adresat celor de la po ta militar  „ Domnilor, 
va rog pe to ii dila po ta militar , s m orienta i aceast  scrisoare dipe adresa care e 
pe plic. V  rog nu o face i pierdut ”, ultima propozi ie fiind subliniat . 

O analiz  viitoare, coroborat  cu alte surse si informa ii din arhive, ne poate 
relifa  o imagine complet  i mult mai ampl  a evenimentelor petrecute pe fontul de 
r s rit i a dramelor personale ale fiec rui erou care s-a jertfit pentru patrie. 

 Împrejur rile în care a avut loc sfâr itul tragic al soldatului Ioan Frunz  din 
Cernaia nu sunt cunoscute de familie, probabil acesta este i motivul pentru care 
so ia nu s-a mai c s torit, p strându-i vie memoria i în acelasi timp, p strând cu 
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sfin enie ultimele scrisori trimise de so , inclusiv o hart  a frontului din Caucaz, 
decupat  dintr-un ziar al vremii, cel mai probabil pentru a identifica locul unde se 
afla al s u so . ( anexa foto ) 

Pentru a putea în elege, pe deplin, drama i povestea aflat  în spatele 
acestor pagini îng lbenite de timp, se impune i o scurt  analiz  din punct de 
vedere stilistic i literar, deoarece modul de adresare c tre so ie este unul inedit, în 
versuri, ceea ce denot  aplecarea spre exprimarea sentimentelor prin cuvinte care 
zugr vesc emo ia, tr irea intens  i singur tatea. 

Scrisoarea „dipe front” este scris  în versuri i exprim  într-un limbaj 
simplu i familiar sentimentul de  dor care înv luie sufletul soldatului dezamagit de 
so ia care nu-i r spunde  (” Nu am primit niciun r spuns”). 

Muzicalitatea versurilor este sus inut  la nivelul elementar de prozodie, prin 
versuri scurte, cu m sur  de 7/8 silabe, rim  pereche i ritm trohaic care reflect  o 
stare de spirit optimist . De altfel, la nivelui stilistic, textul scrisorii este s rac în 
figuri de stil, remarcându-se compara iile  „ ca i un trandafir frumos”, „ ca grâul 
f r  spic” i epitetul „ frumos aurite”. 

Dac  primul text este o scrisoare trimis  „dintr-o mare dep rtare…..din 
inutul Caucaz”, cel de-al doilea text, intitulat „Suvenie” reprezint  un adev rat 

testament adresat so iei, scris într-un tran eu, f r  o localizare precis . 
Versuile acestei amintiri, „ dar eu scriu o amintire”, exprim  un profund 

sentiment de triste e provocat de iminen a mor ii, „ ast zi sunt prin alt  lume / 
poate mâine noi mai fi”. 

Alternarea timpurilor verbale prezent i viitor, forma negativ , transformâ 
aceste text al scrisorii intr-un testament pentru so ie, c reia îi cere s  nu- i 
risipeasc  tinere ea i s  nu poarte haine negre, „ Haine negre nu purta / tinere ea 
nu i usca”. Pe de alt  parte, verbele la modul conjunctiv „s  cite ti”, „s  aprinzi”, 
„s  ei”, „s  rogi”, „s  dea”, r spund dorin ei soldatului, ca dup  moarte so ia s  se 
gândeasc  la sufletul lui i s  fac  rânduiala cre tineasc  de a-i aprinde o lumânare, 
a a cum este ritualul cre tin în lumea satului mehedin ean Cernaia, de pe Valea 
Motrului. 

Lirismul acestei ultime scrisori, intitulata „Suvenire”, este sus inut prin 
m sura scurt  de 6/7 silabe i ritmul iambic care reflect starea profund reflexiv ,  
meditativ  i triste ea soldatului aflat departe de cas , pe frontul r s ritean al celui 
de-al doilea r zboi mondial, probabil într-o încle tare dramatic . 

Prin scurta analiz  i interpretare a acestor scrisori-document, am încercat 
s  surprind un posibil adev r istoric, al dramelor de familie provocate de 
participarea tinerilor solda i români la al doilea r zboi mondial, folosind elemente 
ale istoriei orale, îmbinate cu documentul istoric. În acest mod am inten ionat s  
scot la suprafa , una din multele pove ti de via  ale eroilor necunoscu i.  
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