
TESTAMENTUL UNUI EROU ,DIN 1916: 

Dr. GH. G.iRDU 

Pe placa de mannură, scrţsă cu litere de sî11ge în istorid 
lntreglrii neamului, s2 -înscriu sute de eroi. N~mele lor să
pate auriu, s&li.islµieştc conţinuu în inima generaţiilor viitoare 
dţn cupFinsul fiec~irui sat· al tării. 

Un mic sat de munte - qm,pofeni - aşe,zat pe apa Jil
leşului. la poalele munţilor Vîkan, din judeţul Gorj, ţine şi 

el cm mîndrie ·flacăra nestinsă a celor 32 _de eroi c.'}z1:1ţi pP. 
cîmptil de bătălie. tn fruntea listei aurii a eroilor ~lin 1916---
1918, stă gravat numelE:' învăţătorului Vasile Duşe. Fiu al ţă
ranului Irodlon Duo;;e, descendent al armaşului din Arcani 
şi al poslt'lnicului din Stolojani, Vasile Duşe, creşte in cli
matul patriotismului şi se formează ca ostaş înflăcărat lu 
şcoala militară ele la Severin. învăţător în satele vecine 
Runcu şi Dobriţa, îşi bdeplinea cu cinste misiunea de apostol 
pentru instruirea şi educarea tineretului în cultul dragostei 
faţă de ţară. 

Sublocotenentul Va1sile lrodlion Duşe a fost cu
noscut de contemporani ca un „înflăcărat naţionalist", un 
luptător activ pentru libertate, unitate şi independenţă nd
ţionali:i. 

Dragostea taţii de patrie şi faţă de părintii săi este re
dată în cuprinsul ur:.ei cărţi poştale şi al unei scrisori, trimic;e 
de pe front. Prin cartea poştalii insuflă speranţă. iubiţilor săi 
părinţi, înştiinţîndu-i că este sănătos. Le-a trimis şi 880 lei. 
pc care să-i întrebuinţeze după cum voiesc, ajutînd-o şi pe 
„Lina căci, a rămas s!ngură". Totodată solicită veşti de acasă 
şi să-i comunice un<le este Ion. 
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Sblt. Vasile Irodion Duşe 

Scrisoarea a fost 1rimisă probabil printr-un curier, deoa
rece Ia sfîrşit poartă data „Făcut în ziua de 3 sept. 1916, sîrn
bi'ită ·:Ha 9 d.m." Pe verso, plicul păstrează ca expeditor urmă
toarea însemna.re: „Si:i. se deschidă numai de părintele meu, 
Irodion Duşe, din Arcani Gorj". 

Conştient de qrenl luptelor şi de surprizele pe care le 
puteau aduce.· zilele următoare vajnicului luptător încorpo
rează în cele trei pagini ale scrisorii, un adevărat testament, 
~l că.rui conţinut îl publicăm in întregime; 
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, Iubiti mei părinti, 

Fiindcii r;umn~zet.1 a vr.ut, c.a să-:tni răpună zilele in acest monJidl 
rdZb'.>iu, V,J roy nu {iti cu inima s!îşiată. de durere, căci mai aveti c:ne 
să "ă mingîie snfe„in-;~le-. 

Scăpind ·de la primul atac din ziua de 19 August 1916, atac a3upra 
muntelui Alion, am crezut de cuviintă ca să-mi exprim a mea dorint:i 
cit Limp mai sinl în ,·iii!ă. Dorinta mea este următoarea: Fotografia mea 
ca militar să fie nilirită. cit o icoană, închisă în ramă şi geam şi pusă 
în oaaie, a~emenec:t s.:i M' dea la fiecare cumnat câte una, tot aşd ele 
mare şi tot bine pilslrH.e.' Să se scrie dedesubt „V. I. Duşe sublocotenent 
reg. I vânători mort în .1 ăzboiul pentru liberarea fratilor transilvăneni 
din anul 1916. 

Deasemenea ~ă. se mai mărească şi cite o fotograHe din celelalte 
şi ~ă se~ mai dea la cite un prieten al meu. 

A~ dori, ca,' după moartea Dv. casa noastră să nu rămâie cu u~ile 
închis'!, pentru aceasta cu voia tuturor cumnaţilor să aduceti . aci un 
copil de ai lui C1 igoric; :;-ă-1 dati la carte şi să-l căsătoriti aci, sau pe 
Nitd c;i fiind >11<1i lllare, ~.ii· i dati o zestre mai bunicică şi s-o· dati dupJ 
un om 1.nai tun. 

L>ulapului meu cu cărţi să-i puneti geam şi să rămâie pe vec:e aci. 
to\i sJ. mă pcmeHo~c!~că. Să potriviti ca la· împărţirea averei să nu he 
cei:lrtă, să nu •îdd. lumc·a, zicind că s'a ales praful· de averea D-tale, să-i 
împarti Dumneata, Taic::i, cât trăieşti. Să cauti ca pe Grigorie să-l d~s· 
curci cin datorii, iasă fot cu voia celorlalti. 

Pentru mine <.ă. nu faceţi cheltuieli mari, să dati mai mult .Pentru 
binefaceri. 

Muica !>ii nu i'lingă, căci asta a fost voinţa lui Dumnezeu. Să I:.u:i 
pentru creştere pe CLeoryhe ~i pe Trifon ai lui Grigorie. 

Fiul Dv. 

Vasile 

Subit. reg. vânători 

Făcut în ziua de 7 sept. 1916 
sîmbătă ora 9 a.m." 

Invătătorul Duşe. a dus cu bărbăţie lupte grele cu ph.1.
tonul său pe Valea Jiului, la Merişor, în muntele Şiglăului. 
alergind .,din de<rnţ în cleanţ". 

După Ofensiva germană din 10 octombrie 1916, dată la 
Buliga-Schela, Jiu, sublocotenentul Duşe, în fuga ciil.luluL 
străhate satele de pe Valea Jaleşului, leagănul vieţii sale, 
îndemnîn<:I: oopulaţia s3 fie liniştită, să nu părăsească locuin
ţele. „Era ultimul drum în satul copilăriei lui", precizează un 
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martor ocular, pentru că întorcîndu-se la unitatea sa, în en
tuziasmul ajuns la punctul culminant în lupta cu duşmanul 
de pe muntele Şigl<lu, cade sub glonţul inamicului, în fata 
plutonului său3 ). 

,,Taica", „muica" şi celelalte rude au primit uluiţi trista 
veste a despărţirii. Cu părul smuls, lovindu-se cu pumnii în 
piept, au sărit peste p;-ăpăstii şi izvoare, din stîncă în stîncă, 
la Şiglău, să-l aducă, pentru a-l înmormînta acasă. 

Zile între~Ji au căutat bătrînii şi cumnatul Ion, dar .iu 
l-au putut identifica. Ar fi fost ultima lor mîngîiere, pe care 
la fel a încercat-o consăteanul lor, Bălăveanu, ce şi-a adus 
din munte într-un sac, copilul s5.u mort pe cîmpul de onoare, 
ingropîndu-1 11 cimitirul din Artani. 

Aşadar oasele eroului Vasile Duşe au rămas pentru tot
deauna pe muntele Ş1glăul. Din acest munte îşi are originea 
pîrîul Sohodol, afluent al Jaleşului, cu care se-ntîlneşte la 
,,furcitura apelor" la sud de Cîmpofeni. Amîndouă cîntă, de 
o parte şi de alta, amintirea eroilor din satele de peste care 
Şi.glăul revarsă lnurii biruinţei naţionale. 

Fotogrefia militară a eroului a fost păstrată cu iuultă 
~Jrijă şi-nrămatil !ntr-un tablou în adevăr cît o icoană. E c2a 
lăsată de el şi pe Ci..lre cu mina lui a scris pe verso :„Foto
qrafiat le. 8. II. 1916 în vîrstă de 21 ani şi 2 luni. Vremea e 
înainte şi nu e vremPa sub cîrma omul11i, ci bietul om s1.1b 
vreme. Ca semn de dragoste şi iubire pentru cumnatul meu 
I. I. Gh. Popescu, îi clb.1 uiesc portretul meu, amintirea zilelor 
petrecute în batalionul de Vînători. Doamne! ce va mai re
znlta şi din timpurile astea aşa de critice! V.I. Duşe, înv. :;;i 
subit., Bistriţa-Mched .. " 

Alte două fotourafii ale eroului se mai păstrează în al
lmrnul familiei. Una în uniforma şcolii normale şi alta milil-ir 
fără chipiu, cnnbele fără nici o însemnare. 

Casa strămoşeas~ă n-a rămas cu uşile închise. Nepoţ~i 
au renovat-o. Pleul ce o protejază şi bolta de vie îi dă un 
suflu de tinereţe, deşi ea pare înconvoiată de anii bătrîneţii 
şi a multor eveni~nente prin care a trecut. Inăuntru nu mRi 
este dulapul cu cărţi. Din tot ce a strîns eroul, a mai răma~ 
spre amintire o singuru fascicolă din poeziile lui P. Cerna. 
tipifrită în 1910, cu însemnare „înv. V. I. Duşe, 1912", şi dou1 
lecţii practice intitulate „Fiţi buni cu animalele", cu o înche

iere semnată ~coHlreşte: 
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. .P.ro,p.uoălor, Duşe i. Vasile, 17 .noiembrie l9l2"·. 
Si, nu în.tîmj:><Lătar, în· octoml!>rie 1938, revista „lnvă:ţăto

iimil Gcrjene", publica ·un articol care suna aşa: „Un lmvă
ţ~tor uitat -- Vasile Duşe". 

Şi totuşi, cel ,puţin satul lui nu l-a uitat. Poetul anonim 
a1 acesi:u1 s< a creat în jurul său nişte versuri, pe care le 
citiim şi noi : 

:112 

Fr.unză verde lemn ·de sus 
Eu m~am dus, :mumă, m-am dus, 
Opt zile cu trenu-n sus, 
·La Merişor .am ajuns. 
Şi acolo cit am stat 
Lupte grele s-au mui dat. 

Frunză verde măr rotat, 
D.uşe cînd a comandat, 
R.effimfflltul s-a-111'ba rcat 
'Şi la luptă a plecl'lt 
Jn Ardealul ocupat, 
Pe Duşe mi l-a împuşcat. 

Să vii, mcimă, să mă cati 
f'tinlre pietr~ în Ca1paţi, 
Unde-.or fi bra7.ii mai-na·lţi 
La cetina bradului 

fo dosul Siglăulni. 
Să vH, măicuţă, să-T1-;.i pui, 
Trei chite de b·Ltsuioc 
Şi-upoi să mii cirrn cu foc 

lJna să mi-o pui ;a piept 
Că am fost locotenent. 
Una să o pui la mîini 
C-am murit pentru rnmâni. 
Una să-mi 1Ju.i la picior 
Ti-am scos plugul clin obor. 

De acc;.să cînd am plecat, 
Zi bună di mi-am luat 
De la fraţi. de h smo.ri 
De la grădina cu flori. 
De la marnă de la tată, 
De la fîntîna de pictră ! 



Fîntina de piatri:i rt răm.:is aceeaşi. Din ea izvorăşte „Balta 
Crucii", ale ci'irei ape trec pe sub costiţa de lîngă casa în 
care a trăit Vasile Irodion Duşe. 

Jn loc~lul fostei Sr.oli' Normale din Craiova (Velovan). 
la intrare sînt săpate numele foştilor elevi ai acestei şcoli, 
căzuţi în războiul 1916-1918, printre care figurează şi sub
locotenentul V. I. Du.şe. 

Şi, fiindcă. mult0 rude, vecini, şi prieteni, ne cer acf'ste 
amintiri, luăm ca „muica" de după oglindă, chita de bu
suioc cu care încadr~m fotografia militară a eroului şi scriem 
dedesubt· „V. I. Duşe, sublocotenent regiment I Vînători, 
mort în războiul pcntrn eliberarea fraţilor transilvăn0ni din 
anul 1916'· şi o dăm ~pre publicare întregii naţiuni. 
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