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Fiu a1 piugaril<'r, Petre şi Cîrstina Lărgeanu, eroul s-a 
născut la 8 11.)iembrte 18561 în satul Drăgoeşti. cătunul Larga·i. 
din nordul judeţului Gorj. Aproape toţi locuitorii cătunului 
numindu-se Lirgeanu, ei fiind cunoscuţi mai ales prin po
reclP, i s-a zis -- nu se mai ştie pentru ce -, Brnia. Crescînd 
Wlcău voinic, în ani.;l 1876 îmbracă haina ostă:;,easdi a bata
lionului 1 Gorj - din Reg. 2 Dorobanţi - care-şi avea gar
nizoana la Tîrgu-J1;.r'. In rîndurile acestei unităţi el se avîntil 
pesto Dunăre î.n anul 1877, devenind ager ţintaş la Plevna. 
în timpul războiului pentru independenţă4• Nepoţii şi străne
poţii care locuiesc în casa veteranului. mai păi;trează şi ;:is
tăzi medalia "Trecerea Dunării", işi amintesc că ar fi avut 
şi alte decoraţii, ridr s-au pierdut împreună cu actele sale 
cu prilejul unor renovări. Intors la vatră s-a căsătorit, unicul 
său fiu şi al $Oţie1 sale Maria, Ştefan, devenind harnic şi 

statornic truditor al gliei. In momentele de răgaz cutreieru 
munţii Farînqul1.1l. renumele său de vînător iscusit fiind bine 
stabilit între locuitorii satelor din zonă. La jumătatea lunii 
august 1916, cînd România intră în vîltoarea primului război 
mondial, Ştefan a fust mobilizat în Reg. 18 Gorj. Tatăl lup
tase pentru cucerirea independenţei, fiul lua armele pentru 
eliberarea şi unirea cu Ţara a teritoriilor româneşti aflate 
sub stăpînirea Aust::-o-Ungariei. 

Superior Eu:nericeşte şi tehnic inamicul a stăvilit ofen
siva trupelor noustre ir. Transilvania, obligîndu-le să se re
traJă pe vechea frontieră carpatină. Atu'.1ci cînd tumultui 
sînqcroaselor şi di~pdatelor încleştări de pe crestele Pârîn
gului -- din s2ptcmbrie - octombrie 1916 - răzbăteau pînă 

în satele de sub poala sa, în sufletul veteranului a crescut, de 
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nestri:i.mulat, vomta Jc a se arunca în luptă, în ciuda c.::.!or 
60 de ani ai săi. La 22 octombrie Batalionul 3 din Rcg. 53 
infanterie, hlilnt de doni.i companii din Reg. 18 Gorj, pornea 
clln Bumbeşti-Jiu ca să alunge inamicul de pe crestele Movi
E:;ml şi Urma l>oului. După opt orc de marş pe valea rînlui 
Sudu, „p0 ;.:i poalele munţilor, prin stînci,pe potecuţe îngusLe, 
culi:iuziţi ele ':Îni:ilorul H'Stit Uirgeanu din Drăgccşti.,." 5 , ostaşii 
au ajuns pc Mov11işul. 

Ghcorgi1e ;\.istor U11gureanu, unul dintre poeţii Finul 
ele astăzi. p2 alunei în vîrstă de numai 15 ani, care îl înso
ţise pc cure::.josul veteran, îşi aminteşte : „Atunci cînd ne a-
propiam ci~ tli.1şmani, roiuri de plumb au început să curgă 

spre noi. Ofiţorii ne-du cerut să ne întoarcem în sat, dctr 
Gheorghe Li:irgeanu nu a vrut în nici un chip. Plecînd, am 
mai apucat s~i-1 văd riornind Ia atac, cu puşca sa ele vîniltor, 
în frunted soldaţ.iior''n. 

De~.pre apriga înck,ştare care a urmat, un cronicar al lup
telor de la Jiu, 5ublocotenent Ion D. Isac, el însuşi participa:it 
la evenimente, 11ote•:iză : „Patrulele deschid focul, trăgătorii 
se apropie, tunurile i:rag, mitralierele trag. Inamicul respins 
clin I-le linii se retrage pe creasta Urma Boului, unde rezistii 
tuturor atacurilor •7• 

Nici atunci vileazul gorjean n-a plecat, participînd la 
luptele clin zilele următoare, aducîncl vînat pentru masa sol
daţilor sau clepi.inînd amintiri din războiul cu turcii. In cursul 
unui alac dat la 25 octombrie 1916, el a căzut pe cîmpul de 
onoare, înfruntînd dlături de ostaşii care îl îndrăgiseră, grin
dina ele gloanţe inarnice0

• 

Adus ln sat, iru.pul neînsufleţit al veteranului a fost 
înmormîntat în dmiL1rnl bisericii de lemn din Drăgoeşti~. 
Intocmit actul ele deces, ofiţerul stării civile precizează: „tn 
ziua ele două zeci şi cinci ale prezentei luni orele patru după 
amiază, a încetat din viaţă în muntele Movilişu ce aparţine 
comunei 1 urbaţi, juueţul Gorj, domnul Gheorghe Lărgeanu 
în vîrstă de şasă zeci ani„. prin împuşcătură de către arma
tele Austro··Germane"1

L. 

~heorghe I.â.rgeanu-Braia n-a fosţ singurul veteran o.1 
războiului pentru independenţă de pe plaiurile Gorjului, care 
a ci.izut în lupta cu inamicul cotropitor, pentru înfăptuirea 
idealului de unitate naţională, în timpul primului război mon
dial. Intr-un ,Tablou de eroii din comuna Polovragi, judeţul 

500 



Gorj, căzuţi în riizl::mrl 1916-1919„.", alături de alte 69 nume 
sînt amintiţi ve~eranU: Busică Naum, contingent 1873, B:i
joreanu Ion, coalin9entul 1875 şi Popescu Ilie, contingentul 
1876, care şi-au µierdut viaţa ca soldaţi ai Reg. 18 GorjH. 

După război, în muntele Movilişul, pe locul unde a căzut 
eroul din Dră~1oeşti, numit de localnici „la Comandă", a fost 
ridicată o troiţă, în p!"ezenţa autorităţilor comunale, a săte
nilor şi a unui qrup de militari din garnizoana Tîrgu-Jiului 
fiind de taţii şi Gheorghe Tătărăscu, lider al Partidului Na
ţional Liberal, dar din ea n-a mai rămas decît un ciot căruia 
puţini îi mai cunosc semnificaţia 12• In marmura monumentului 
din comuna Crasnd ridicat în faţa şcolii şi dedicat ostaşilor 
căzuti îu primul r~1zboi mondial, în fruntea celor 42 de eroi 
din satul Dri:îgoeşti, e!-te încrustat numele voluntarului Lăr
geanu Gheorghe. I.a numai cîţiva metri se află un alt mo:rn
mcnt, dedi<.::al în cxclm:ivitate veteranului şi cunoscut de 
oamenii locului ca fiind „crucea lui Uirgeanu". Slovele s;1-
patr> în piu.!: a sa, spre memoria, cinstirea şi recunoştinţa cc 
trehuk~ piistrate unui erou, glăsuiesc : „Lui Gheorghe Lăr
geanu-B1 cia, i3.36-191U voluntar în marele război de întregi.re 
ucis în frtFilea oştilor în luptele de la Moviliş. Ridicatu-i-sa 
această cruce to\·ar,'l5ul silu de vîniitoare„." 13 

RC'stituincl me!;rnr:ei istorice a poporului nostru pe ve
tcru.nul şi \'oluntarul erou gorjean, locul său este, credem. 
în marea carte a qlo1iei româneşti, alături de Constantin Tur
ceanu-Peneş Curcanul, cel cîntat d~ Vasile Alecsandri -. 
şi de Gheorqh1 • Don ici, cel căzut în leqendara şarjă de cava
krie ele la Robilncşti, din 10 noiembrie 1916, cunoscuţi ve
terani ai indep2nclentei şi voluntari ai războiului pentru îm
plinirea secularului .ideal de unitate naţională. 

NOTE: 

l. Arh. St. Tg.-Jiu, Ionel Slurea ciyild., registrul clC' naşteri nr. 47'Hl:J11, 
f. 1 \'-2 

2. Ia lim.puJ pri:nului rii•.boi monclial făcea parte din conrnna Turbati. 
inr în pre::c:nt a:n comuna Crasna. 

3. llean 1 Petrescu. \'ir<ril Joi ta, Ion Pătroiu, Contribuţia Olleniei la 
ră.zhoiul pentru independenţă, Editura Scr:sul românesc, Crahva, 
1977, p. 47.1,g, . 

4. V. Anrlritoi11, Soldilt la Plevna, voluntar în Carpaţi, în „Colo-:ma" 
februarie 1979, Tîtgu-Jiu, p. 26. 
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5. ton D. Isac, „Zile de zbucium şi glorie". Pe Valea Jiului, 1916. Ti-
'pografia „J;ucovin.1". Bucure~ti, (f.a.), p. 119. 

6. V. Andriţoiu, op. ca„ loc. cit. p. 25. 
7. !on D. !sac, cp. c;t„ p. 120. 
8. Informator Pe!re P. ~pafiu din satul Cărpiniş, comuna Crasna. în 

virstă de ~18 ani Jie atunci soldat în compania 11, Reg. 18 Gorj, 
participant la luptele de pe Movilişul. 

0. V. Andriţoiu, c..p. cil„ Joc. cit„ p. 25. Locul mormîntului nu mai P.r<.l 
cunoscut nici <Le nepoti şi strănepoţi. Numai cu ajutorul celor 
mdi virstnici Iocultori a putut să fie stabilit cu exactitate. 

10. Registrul st5.rii c;viie pentru morti pe anul 1916 al Primăriei comunei 
Turbaţi, actui nr. 28, fila 30. 

11. Arhivele statului Tirgu-Jiu, fond Pretura plasei Novaci, dosar nr. 
11 /1945, f. 8, .17 verso. 

12. Ne este cunoscută printr-o fotografie, aflată în păstrarea nonage1rn
rului preot Socu Icn din Cărpiniş-Crasna, care a participat Ia Ini:il
taren troiţei. Pe trai tă este pictat un ostaş cu arma tn mină. în
truchipind, poate, chiar pe Gheorghe Lărgeanu-Braia. 

13. Restul i:1-;criptiei f'sle martelat. Monumentul a fost ridicat prin grlja 
lui Gheorghe Tli~J.riiscu ln anul 1934. După unele informaţii ver
bale - di:!r cme n au putut fi verificate -, ,.Crucea lui Lărgeanu" 
ar fi opern marelui sculptor Constantin Brincuşi. 




