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DÂMBROCA  

File de poveste  

 „Un sat la marginea 
Bărăganului, asta 
s u n t e m  n o i , 
Dâmbroca. Dacă ieşi 
la marginea satului, 
înspre Stănceşti, 
adică spre nord-vest, 
v e z i  d e a l u r i l e 
Curburii, albăstrii, 
vara translucide din 
cauza Apei Morţilor ce 

pluteşte înşelător peste ogoarele încinse. 
Spre nord-est şi spre est nu se vede decât 
câmpia, cu furca vreunei fântâni pictată pe 
cerul albastru, pierdută în depărtare. Spre 
sud-est, spre Borduşani, iarăşi câmpie 
plată şi, în zare, marginea ca un fir a 
satelor Săgeata şi Găvăneşti.  

Asta dacă te urci pe movila de la marginea 
satului, dintre noi şi Borduşani. Cândva, 
movila era destul de înaltă. Uneori, când 
eram copii, ne imaginam că acolo trebuie 
să fie îngropată o comoară. Pe urmă, mai 
citind câte ceva, m-am gândit că ar putea 
fi mormântul unui şef al unuia dintre 
popoarele stepelor care au trecut pe la 
noi, ocolind Carpaţii. Movila, astăzi, e 
aproape nivelată de trecerea peste ea, an 
de an, a tractoarelor cu pluguri, în goana 
agriculturii intensive 

În realitate, trebuie să fi fost ori un 
punct de pe care în Evul Mediu se făceau 
semnale cu foc şi fum, pentru a vesti 
invadatorii, pentru că, privind de pe ea, 
dincolo de apa Buzăului, spre dreapta, se 
vede, pe lângă Pădurea Săgeata, un zăvoi 
minunat şi răcoros vara, o altă ridicătură 
asemenea cu ea, iar către Săgeata, 
întorcându-ne privirea înapoi, spre 
jumătate stânga, o alta, fie doar un punct 
de triangulaţie, aparţinând epocii 
moderne, când topografii au început să 
traseze pe hărţi teritoriul României.  

Dacă ieşi la albia râului (suntem pe 
malul stâng), spre sud, vezi, de pe malul 
înalt al unui sinclinal care a ferit mereu 
satul nostru de dezastrele inundaţiilor, 
siluetele clădirilor mai înalte ale Buzăului, 
la dreapta, şi, mai departe, în zilele cu aer 
clar, culmea Istriţei, malul la fel de înalt al 
Tăbărăştilor, drept în faţă, şi, un pic la 
stânga, silozul, şi el înalt, de la Cilibia. Şi 
bineînţeles, minunata vale a râului, care 
aici, înainte de construirea barajului de la 
Siriu şi de diminuarea drastică a debitului 
apelor, făcea cândva patru braţe, unul mai 
potrivit pentru scăldat decât altul. O vale 
cu nisip atât de fin cum nu am văzut 
nicăieri pe unde am umblat, cu tufe de 
răchită frumos mirositoare, în care 
zumzăiau toată vara albinele şi bondarii, 
cu insule nisipoase invadate de alior, 
cunoscut şi ca laptele-cucului sau laptele-
câinelui. Până la începutul anilor ’70, când 
industrializarea accelerată şi făcută fără 
precauţii de ordin ecologic a oraşului 
Buzău, dar mai ales apariţia unui combinat 
de creştere a porcilor la Scurteşti, mai în 
aval, aşadar, care se întreceau în 
deversarea noxelor în râu, apa Buzăului 
era limpede, cu excepţia perioadelor în 
care ploua rău la munte şi când venea 
tulbure şi vijelioasă, atât de limpede încât 
vedeai mrenele şi clenii înotând ca nişte 
năluci calme, ba uneori, când te biruia 
setea, puteai să iei apă în căuşul palmelor 
şi să bei fără teama că vei păţi ceva.  

Pe câmp era mai plictisitor, culturi 
cât vedeai cu ochii, din loc în loc câte un 
nuc sau câte un răzor de unde dropiile 
dispăruseră de mult, dar în care, până pe 
la jumătatea anilor ’60 ai secolului care 
trecu, mai dădeai peste câte un cuib de 
potârniche sau de prepeliţă ori din care 
ţâşnea câte un iepure dolofan. Şi 
fântânile, săpate de gospodari cu mai 
multă dare de mână, dorind să le rămână 
numele pomenit, nu doar să ajute oamenii 
care lucrau în arşiţă să aibă apă 

CUVÂNT ÎNAINTE 
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proaspătă, rece şi întremătoare în timpul 
verii. Bună socoteală: fântânile au fost 
nepreţuite, iar numele au rămas: „Puţul lui 
Cosoroabă”, „Puţul lui Neculai Tănase”!...  

Ei, a avut şi Dâmbroca, aşa cum e 
ea plasată, la câmpie, o perioadă idilică, 
un timp când multe grădini din vatra 
satului, străjuite de salcâmi înalţi, cu 
miros de miere, pe când înfloreau, în mai, 
erau pline de meri, pruni, peri, zarzări, 
corcoduşi, gutui, cireşi şi vişini, când 
casele aveau prispă umbrită de bolţi de 
viţă de vie, când, în fine, ca să parafrazez 
o vorbă a unui mare scriitor român, timpul 
începuse să devină mai îngăduitor cu 
oamenii. 

Satul nostru nu are o istorie 
îndelungată. Abia numărăm vreo sută şi 
treizeci de ani de când, venind mai ales 
dinspre munte şi dinspre dealurile prea 
puţin rodnice ale Curburii, oamenii s-au 
aşezat aici. Aparent, nu suntem decât un 
punct insignifiant de pe harta lumii. Şi 
totuşi, satul acesta cu uliţe trasate drept, 
într-un caroiaj perfect, asemenea unuia 
dintre cele mai vestite oraşe de pe Terra, 
mă refer – ţineţi-vă bine! – la New-York, a 
jucat şi el micul lui rol în marea istorie a 
ultimului veac. Sătenii noştri au trimis 
grâne şi porumb către marile silozuri ale 
României, au participat cu truda şi 
sudoarea lor la împlinirea cotelor de 
cereale şi de alte produse agricole menite 
să acopere nevoile fronturilor, apoi 
spoliatoarea datorie de război faţă de 
URSS. Au dat economiei româneşti zeci şi 
sute de mii de tone de sfeclă de zahăr, de 
rapiţă, de floarea soarelui, de tutun şi aşa 
mai departe. Legumicultori pricepuţi, de 
pe pământul lor au plecat roşiile, vinetele, 
ardeii, ceapa, cartofii de cea mai bună 
calitate către diferite pieţe din lume sau 
către altele, mai apropiate, cea a 
Braşovului, a Bucureştiului şi tot aşa. 

Nu avem o istorie îndelungată, e 
adevărat, însă flăcăii noştri au luat parte 
la toate războaiele din ultima sută de ani. 

La Războiul Balcanic, la Primul Război 
Mondial, pe urmă la cel de-al doilea. Au 
luptat cu vitejie, iar numele lor sunt şi azi 
o mândrie pentru noi. Unii s-au întors, alţii 
au în curtea bisericii câte un cenotaf sau 
doar un nume şi câte o fotografie în 
ceramică pe crucile din cimitir, de la 
mormintele familiei. Când participam, în 
copilărie, la slujba de la biserică, îmi 
amintesc cum, la anumite sărbători, 
straşnicul şi vrednicul nostru preot, popa 
Emil, părintele Emil Stanciu, care a 
păstorit obştea vreme de mai bine de trei 
decenii, citea, din faţa altarului, 
pomelnicele, rostind din când în când, 
alături de alte nume, pe ale celor căzuţi pe 
front: „Ion, erou”, ori „Nicolae, erou”, ori 
„Constantin, erou”, ori „Florea, erou”... 

Şi tot în această scurtă istorie a 
noastră putem nota că dâmbrocenii s-au 
revoltat curajoşi – bărbaţi şi femei 
deopotrivă – împotriva sistemului 
comunist, la 26 octombrie 1962, chiar în 
anul în care regimul anunţase triumfalist 
că se încheiase procesul de 
cooperativizare a agriculturii. 

Modesta noastră şcoală de ţară şi-a 
făcut şi ea datoria. De la ea au plecat, 
pentru a deveni ingineri, ofiţeri, 
economişti mulţi dintre fiii satului. Înainte 
de război, de aici s-au ridicat un general al 
armatei române, Nicolae Cojocaru, şi un 
ilustru cărturar, profesor la Teologia 
bucureşteană, părintele Ioan Gh. Coman, 
autor al unor importante lucrări de 
patristică, citat, pentru o carte publicată în 
Franţa, în 1938, de însuşi Mircea Eliade 
într-una dintre celebrele sale lucrări, 
Aspecte ale mitului. Şcoala a continuat să 
funcţioneze la parametri astăzi aproape de 
neimaginat pentru o instituţie de nivel 
rural, cu rezultate notabile mai ales sub 
directoratul profesorului Constantin Enuş 
şi apoi sub acela, ceva mai scurt, al 
Elisabetei Popp.  Timpul s-a scurs şi peste 
Dâmbroca noastră. Astăzi, satul trăieşte o 
nouă viaţă.  
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 Pământurile s-au întors la cei care 
le deţinuseră înainte de cooperativizare, 
grădinăritul e mai înfloritor decât oricând, 
unii şi-au deschis mici afaceri prospere. Au 
apărut case noi, dotate cu toate utilităţile 
unei locuinţe moderne. Dâmbroca se 
înfăţişează, la anul de graţie 2013, ca un 
amestec uşor straniu de arhaic (încă se 
pot vedea pe uliţe atelaje cu cai încărcate 
cu baloţi de paie sau lucernă, cu saci plini, 
cu snopi de strujani de porumb sau de 
tulpini de floarea-soarelui), şi de modern 
(antene de satelit, automobile de ultimă 
generaţie şi aşa mai departe). Unii dintre 
dâmbrocenii mai tineri îşi câştigă azi traiul 
lucrând în Spania sau în Italia, căsătoriţi 
pe acolo, cu copiii învăţând la şcoală în 
alte limbi, inseraţi într-un spaţiu european 
care a fost cândva al Imperiului Roman 
din care ne tragem.  

Alte sate au a se mândri cu lucruri 
mai grozave, cu tradiţii coborând mult 
spre adâncurile veacurilor. Noi avem doar 
acest trecut şi avem acest prezent. 
Suntem un punct pe harta globului, 
integrat în toate cele ale lumii. Despre 
toate acestea a hotărât să dea seamă, într
-un moment de inspiraţie şi de emoţie a 
întoarcerii la origini, inginerul Mircea 
Iordache. Plecat de tânăr din sat, şi-a 
făcut rostul departe, tocmai în Suceava 
cea acoperită de gloria lui Ştefan cel Mare. 
Dar inima domniei sale a rămas ataşată de 
satul acesta al nostru, cu bunele şi cu 
relele lui. Din dragostea domniei sale 
pentru satul natal s-a născut ideea unei 
monografii. A muncit la ea fără preget, cu 
seriozitate, cu aplicaţie, căutând, 
investigând, asumându-şi o sarcină grea şi 
laborioasă, inclusiv cercetare de teren la o 
vârstă la care alţii îşi îngrijesc doar 
tabieturile. Şi s-a achitat de aceasta cu 
brio, într-un timp record. I s-a alăturat, 
tocmai din îndepărtata Californie, preotul 
protopop Constantin Alecse, plecat şi 
domnia sa din Dâmbroca încă din 
adolescenţă. Mircea Iordache a cules şi a 
sintetizat imensul material adunat, l-a 

îmbogăţit cu fotografii realizate tot de 
domnia sa, iar Constantin Alecse, vrednică 
faţă bisericească îngrijindu-se cu dragoste 
de românii ortodocşi din zona Los 
Angelesului, spirit deschis către cele 
moderne, cu o râvnă şi o migală demne de 
întreaga stimă a dâmbrocenilor, dar nu 
numai a lor, a luat asupră-şi sarcina de a 
aşeza totul pe Internet. A rezultat un site 
extrem de bogat, minuţios elaborat, cu 
secţiuni numeroase, unde povestea de ieri 
şi de azi a satului nostru poate fi găsită şi 
parcursă în amănunţime – de la datele 
istorice, la cele etnologice, folclorice, 
economice, lingvistice – de către oricine. 

Site-ul "www.dambroca.com"  este, 
cu probabilitate, în structura lui atât de 
arborescentă, unic în România. Are şanse 
să se numere printre puţinele de acest fel 
în întregul World Wide Web. Este prima 
monografie de o asemenea amploare 
postată integral pe Internet, beneficiind de 
toate facilităţile multimedia pe care 
plasarea on-line le face posibile.  

Un punct modest pe harta lumii, 
Dâmbroca noastră, este astăzi, graţie 
eforturilor neprecupeţite ale inginerului 
Mircea Iordache şi ale protopopului 
Constantin Alecse, fii ai satului între fiii 
satului, vizibil pentru întreaga lume.” 

Radu Voinescu 
www.radu-voinescu.lydo.org 
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Inalt Prea Sfinţitului Părinte 
+ Dr. Casian 

Arhiepiscopul Dunării de Jos  
 

“…Nimic nu este mai util şi mai 
convingător în existenţă, ca om şi slujitor 
al lui Dumnezeu, decât aprofundarea 
raţiunilor lucrurilor şi a perspectivelor 
vieţuirii ordonate, demne şi cinstite, 
în ,,apele” curate ale obârşiei şi în adâncul 
gliei străbune, în care se înrădăcinează 
neamul. 
 
...Satul natal, biserica botezului, şcoala, 
rudeniile după trup şi după duh, datinile, 
tradiţiile, obiceiurile, educatorii, dascălii, 
colegii, prietenii şi familia creştinească, 
reprezintă repere şi valori fără de care nu 
avem legitimitate şi nici demnitate, pe 
orice trepte socio-umane ne-am situa şi în 

orice loc am activa. 

...Cred că n-am fi avut prilejul unei atât de 
plăcute evocări: omul şi obârşia sa, satul 
natal Dâmbroca, dacă ,,plămada” sa n-ar 
fi fost ,,frământată” cu atâta sfinţenie şi 
răbdare de evlavioşii şi neuitaţii părinţi ai 
misionarismului nostru de astăzi, de peste 
Ocean, Părintele Constantin. 

Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă 
şi omul adevărat se adeverește a fi 
asemenea pomului bun, care prin roadele 
sale ne îmbogăţeşte  şi ne bucură……                

Cu preţuire şi binecuvântare, 

               
 Arhiepiscopul Dunării de Jos 

______________________________ 

Prea Sfinţitul Părinte Episcop 
+ Irineu 

Episcop de Dearborn 
Episcopia Ortodoxa Romana din America 

  
Cartea „Dâmbroca – Curcubeu peste timp 
– Repere monografice” este ca o rugă-
ciune, bine primită de Dumnezeu şi putem 
spune că s-a împlinit ruga autorilor: 

 
“Doamne, creat-ai pe lume Dâmbroca 
................................................. 
Te-aş mai ruga Doamne, de vrei, 
Să-i dai şi o monografie, 
Cu ce-a fost, cu ce e, ce o să fie, 
Şi crez consătenilor mei!” 
 

Satul Dâmbroca începe să fie bine cunos-
cut pe Mapamond, prin complexa prezen-
tare în virtual a majorităţii laturilor exis-
tenţiale, pornind de la locul său în 
“Univers”, geneza, istoricul, habitatul, 
economicul, credinţa, cultura, tradiţiile şi  

Cuvinte de suflet 
Cartea “Dambroca - Curcubeu peste timp - Repere Monografice” primeste  binecuvantarea: 

I.P.S.Sa Arhiepiscop +Dr. Casian 
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+Irineu, Episcop de Dearborn 
 
 
 
 
Vicarul Episcopiei Ortodoxe Romane  
din America (Vatra Romaneasca) 

obiceiurile, valorile umane. 

         Culorile vii ale imaginilor, cuvin-
tele frumoase, uneori poetice, dau 
satului Dâmbroca aureolă de suflet. 

          Eu, aşez aici un cuvânt de ad-
miraţie pentru satul Dâmbroca, că a  
dat lumii multe valori intelectuale şi de 
spirit şi în mod deosebit pentru 
onoarea ce o are de a fi  satul natal al 
celui mai mare cercetător al Patristicii, 
Profesor Dr. Pr. Ioan G. Coman. 

          Cuvinte de laudă adresez auto-
rilor, care au ştiut să dedice satului 
lor, cea mai frumoasă recunoştinţă, cu 
atât mai mult cu cât vieţuiesc departe 
de vatra lor natală... 

          Dau binecuvântare acestei fru-
moase opere şi mă alătur autorilor, 
care, în finalul poemului « Odă satului 
meu », se roagă la Dumnezeu pentru  
satul Dâmbroca. 

          Fie ca oamenii prezentului şi cei 
ai viitorului, să înveţe din suferinţele şi 
eroismul bunilor şi strănunilor acestui 
sat, să respecte adevăratele valori 
umane şi să fie mereu cu credinţă în 
Dumnezeu.  

 

 

  

        Înalt Prea Sfinţitul  

  + Epifanie 

Ariepiscopul Buzăului şi Vrancei 

Vesnica lui pomenire! 
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 Aprecieri de acasă 

Dedicație (Ing. Mircea Iordache) 

Doamne, creat-ai pe lume Dâmbroca 
Şi i-ai dat încercări, o mulţime, 
Dar i-ai dat totdeauna speranţa 
Cât şi multă credinţă în Tine! 
 
Te-aş mai ruga Doamne, de vrei, 
Să-i dai şi o monografie, 
Cu ce-a fost, cu ce e, ce o să fie, 
Şi crez consătenilor mei  
 
                         Aprecierea din partea: 

- fost director al 
şcolii din satul Dâm-
broca, în perioada 
1957–1972:                  

  Satul Dâm-
b r o c a  m e r i t ă 
onoarea de a primi 
acest omagiu mono-
grafic. Valorile sale 
au fost invidiate şi 
marginalizate mereu 

de satele învecinate.             

Felicit autorii pentru ideea de a dărui satu-
lui această carte. Am avut multe discuţii 
cu autorii şi am contribuit cu unele măr-
turii din amintirile mele. Am dedus că este 
o carte de mare valoare, nu numai pentru 
sat, ci şi pentru comună, pentru judeţ şi 
chiar un ghid orientativ pe plan naţional.  

  Inspirat dintr-o doină, fac îndemn 
către săteni (ne adresăm celor ce sunt în 
viaţă) spunându-le: mâine când vom fi 
mormânt/nu uita nici tu şi zi-le/la copiii 
tăi, copile/frumuseţea şi mândria satului 
nostru. Fiecare sătean să ţină cont că ros-
tul  cărţii vine şi din zicala: “ Cunoaşte-te 

pe tine însuţi, cunoscându-ne pe noi!”                     

Aprecierea din partea:   

ARTISTEI ATENA BRATOSIN 
STOIAN - cântăreaţă de 
muzică populară, născută în 
satul Dâmbroca:                        

Poate că mulţi fii ai satului, 
prinşi în treburile şi greutăţile 
personale,  nu s-au gândit şi 
la o carte pentru satul care  

le-a dăruit copilăria, creşterea şi toate fru-
museţile legate de tradiţii şi obiceiuri.         
Cartea monografică, realizată cu multă dă-
ruire şi costuri materiale, are darul de a da 
satului recunoaşterea pe care o merită şi 
îndemnul pentru generaţia tânără de a 
păstra şi duce mai departe comoara lui 

spirituală.  Felicit, din tot sufletul, pe ini-
ţiatorii şi autorii acestei cărţi, pentru meri-
tul de a scoate la lumină tezaurul istoric şi 
folcloric al satului Dâmbroca, cât şi pentru 
că au dat un semnal de redescoperire a 
trecutului şi de păstrare a identităţii locale. 
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 Aprecieri din afară 

Impresionant! 

Cred că acesta este 
cuvântul care poate 
caracteriza realizarea 
Monografiei localităţii 
D â m b r o c a ,  d i n 
Comuna Săgeata, 
j u d e ţ u l  B u z ă u , 
avându-i ca autori pe 
domnii Mircea Ior-
dache şi Constantin 
Alecse. 

In ultima vreme s-a 
accentuat în spiritualitatea noastră ten-
dinţa spre redescoperirea rădăcinilor civili-
zaţiei prezente, mergând tot mai mult la 
obârşii, la sat şi ţăran, ca elemente ale 
perenităţii şi trăiniciei naţionale, rea-
lizându-se numeroase monografii. Astfel, 
dacă rămânem strict în universul local 
putem exemplifica prin monografiile 
Comunei Săgeata, comunei vecine Vadu 
Paşii, ori a localităţii Bentu „de peste apa” 
Buzăului.  Acesta este un lucru frumos, 
necesar, salutar care completează un 
anume gol istoriografic. 

Lucrarea domnilor Mircea Iordache şi Con-
stantin Alecse este complexă şi metodică. 
Este structurată foarte frumos şi logic în 
zece capitole, cuprinzând cadrul istoric, cel 
geografic (habitat şi populaţie), dezvol-
tarea economico-socială, instituţiile satu-
lui, cultura, tradiţiile şi obiceiurile, oamenii 
satului etc. 

Pentru a reliefa meticulozitatea şi profun-
zimea analizei efectuate de cei doi autori 

putem exemplifica (aleator), prin structura 
capitolului al VIII-lea,  Oamenii satului:   
A. Prezentarea biografiilor; B. Intelectualii 
de seamă, a. Intelectualii de seamă, dece-
daţi;  

b. Intelectualii de seamă, în viaţă; C. Alţi 
oameni de seamă ai satului, a. Oameni de 
seamă, decedaţi; b. Oameni de seamă, în 
viaţă; D. Bătrânii satului; Prezentarea 
bătrânilor de peste 80 de ani; De vorbă cu 
câţiva bătrâni; E. Eroii satului Dâmbroca; 
Eroii primului război mondial; Eroii celui de 
al doilea război mondial; Eroii care s-au 
opus colectivizării, în 1962; Eroii partici-
panţi la revolta din 1962; F. Peceţi de 
omenie; Săteni cu influenţă în viaţa satu-
lui. Cu lejeritate remarcăm astfel, pe lângă 
investigaţia bibliografică şi documentaris-
tică realizată şi cercetarea sociologică 
amănunţită şi cu un evident spirit exhaus-
tiv. 

Dâmbroca este o localitate de mărime mi-
jlocie, situată în buza Bărăganului bu-
zoian, cu o climă destul de dură (cald şi 
praf vara, crivăţ şi viscol, iarna), cu uliţe 
lungi şi drepte, casă lângă casă, cu 

Conf. univ.  
dr. Gh. Calcan  
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 oameni harnici, cu un pământ mănos care 
i-a făcut să aibă din belşug grâne, vite, 
zarzavaturi. Cu o istorie  relativ recentă 
(mai puţin de două secole), localitatea s-a 
contopit cu glia şi istoria ţării. Dâmbroce-
nii, așijderea tuturor au devenit element 

constituent al împlinirilor naţionale. Uneori 
ei au fost mai aprigi şi demni decât alţii! 
În anul 1962 dâmbrocenii s-au revoltat 
împotriva procesului şi „a practicii” de 
colectivizare a agriculturii. Scânteia 
„revoluţiei” din anul 1962 din Comuna 
Săgeata, s-a aprins la Dâmbroca! Locali-
tatea a avut oameni de seamă şi a dat 
oameni de seamă...! 

Toate aceste elemente sugerate, şi multe 
altele sunt dezvoltate de cei doi fii ai satu-
lui, domnul inginer, profesor şi poet Mircea 
Iordache din Suceava şi Părintele Protopop 
Constantin Alecse din Statele Unite ale 
Americii, în monografia localităţii. Munca şi 
dăruirea Domniilor Lor merită toată admi-
raţia. Considerăm înfăptuirea celor doi 
autori întru totul remarcabilă. Localitatea 
şi zona au fost înzestrate cu una dintre 

cele mai vaste investigaţii, depozitara 
unor valoroase informaţii care depăşesc 
cadrul percepţiei locale, oferind „un studiu 
de caz” pe o localitate rurală din zona de 
câmpie a ţării. „Împrăfoşatele” localităţi 
ale Bărăganului devin astfel tot mai com-

prehensibile integrării şi 
aprecierii uriaşului lor rezer-
vor ideatic, al muncii şi su-
dorii pământului, al conser-
vării tradiţiilor străbune şi a 
menţinerii în demnitate a fi-
inţei naţionale. „Depărtarea 
de casă” a celor doi autori a 
amplificat, suntem siguri, e 
nergia realizării acestui 
proiect! Un discret ataşament 
al sferelor de investigaţie: 
documentare „în situ”, foto-
grafii şi anchete de teren, dl. 
Mircea Iordache; fonduri ex-
terne şi Site, pr. Constantin 

Alecse, a dat un întreg foarte frumos!     

Ceea ce particularizează întru-totul 
demersul domnilor Mircea Iordache şi 
Constantin Alecse este realizarea unui site 
al Monografiei şi concomitent al localităţii. 
Site-ul ni se pare a fi de-a dreptul fabulos! 
El este funcţional în zece limbi (română, 
engleză, franceză, greacă, rusă, germană, 
spaniolă, chineză, japoneză, armeană) 
făcându-l, pe această tematică, unul din-
tre cele mai performante şi accesibile site-
uri din ţară (şi chiar din afară). Este un 
univers formidabil de informaţie şi ilus-
traţie care se măreşte şi îmbogăţeşte con-
stant cu date, fapte, evenimente, detalii 
din universul lumii dâmbrocene, dar şi al 
spiritualităţii zonale, naţionale şi chiar uni-
versale. (Uneori, în sfera informaţiilor din 
spiritualitatea naţională şi universală, el 

Țăran dâmbrocean și agoniseala lui în acele vremuri 
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 poate rivaliza, ori chiar întrece site-urile 
unor instituţii de profil, gândindu-ne spre 
exemplu la unele postări care redau tra-
ducerea poeţilor români în limba engleza, 
„Cărţile copilăriei” etc.)   

Acest site este destinat în primul rând 
dâmbrocenilor şi fiilor acestora, celor din 
jur, şi nu în cele din urmă tuturor celor in-
teresaţi de spiritualitatea românească, din 
ţară ori aflaţi de mai multă, ori de mai 
puţină vreme departe de plaiurile natale, 
dar care au dorul gliei străbune aproape 
de suflet. Monografia şi Site-ul pot in-
teresa în egală măsură specialiştii fenome-
nelor istorice, etnografice, sociologice etc. 
Site-ul a devenit un martor, credibil şi 
documentat, o fotografie a unui fragment 
de spaţiu şi suflet românesc din evoluţia 
ultimelor două secole! Este fără îndoială o 
filă care poate ajuta la înţelegerea şi scri-
erea cărţii neamului! Cu mii de vizitatori, 
unii din cele mai îndepărtate  părţi  ale 
pământului, el devine un excelent am-
basador al spiritualităţii româneşti.   

Anexele, fotografiile, videoclipurile, Foru-
mul dâmbrocean sunt alte elemente care 
ne pot ajuta în creionarea dimensiunilor 
realizării celor doi autori! 

Monografia localităţii Dâmbroca este o în-
făptuire întru-totul meritorie, de excepţie 
prin „anexa” ei electronică, o contribuţie 
nuanţată la înţelegerea şi scrierea istoriei, 
economiei, culturii şi etnografiei locale şi 
naţionale. Impactul ei naţional şi extern 
este deja dovedit! 

Omagiul nostru autorilor! Realizarea Dom-
niilor Lor este o mărturie a valorii şi un 
îndemn spre tot ceea ce este bine, firesc şi 
uman! Aprecieri sincere şi felicitări din su-
flet!                         

Undeva prin Europa 

 Undeva prin Europa, 
într-o ţară luminoasă, 
frumoasă şi mult iubită, 
dar prea puţin cunos-
cută prin lumea mare, 
se află un sătuc... 

Acest sat, aparent mic, 
dar prin istoria lui, plină 

de eroism, tradiţii şi obiceiuri, dar mai ales 
plină de revoltele împotriva asupritorilor, 
în care înaintaşii şi-au sacrificat sufletele şi 
viaţa, acesta este un sat mare, esenţă a 
spiritului tradiţional românesc.  Se nu-
meşte - Dâmbroca - şi se află în comuna 
Săgeata, judeţul Buzău, România. 

Astăzi, doi săteni dâmbroceni: părintele 

Constantin Alecse şi Mircea Iordache, au 
hotărât să readucă satul copilăriei lor, pe 
mapamond. 

Astfel, cei doi fii ai Dâmbrocei, au lucrat 
neîntrerupt la o monografie a scumpului 
lor leagăn, pe care au reuşit atât să o ti-
părească, dar şi să o transpună în spaţiul 
virtual al internetului, într-o prezentare 
unică. Acum vă voi invita pe dumneavoas-
tră, români de pretutindeni, să călătorim 
împreună cu dânşii, pe filele de poveste 
ale copilăriei, ale sfintelor amintiri despre 
părinţi, bunici şi străbunici... 

Deschideţi pagina: www.dambroca.com 
sau cartea tipărită şi vă veţi regăsi în satul 
mult iubit, Dâmbroca. 

Mie îmi revine bucuria de a-i felicita pe 
autori, iar Dâmbrocei îi urez sănătate, 
creştere, prosperitate si mulţi reprezen-
tanţi, care să o cinstească în spirit şi-n 
condei.  Cu dragoste... Diana Busuioc 
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 Nu îmi neg 
rădăcinile. Ele sunt 
acolo, în satul meu. M-
au ajutat să-mi formez 
caracterul şi crezul. De 
ele mă leagă amintirile 
copilăriei, ascensiunile 
vieţii şi chiar întreaga 
procesiune a vieţii. 
S a t u l  D â m b r o c a 
reprezintă locul care-mi 

dă cugetările şi 
aducerile aminte că 
am primit botezul 
unui nume, că am 

fost crescut şi educat în demnitate, muncă 
şi onoare. Totdeauna am avut şi am 
dragoste şi respect pentru părinţii mei, 
pentru educatorii şi sătenii mei. Sunt 
departe, în spaţiu şi timp, de anii petrecuţi 
în sat, dar, sufleteşte, rămân legat 
ombilical. Sătenii mei dragi, Dâmbroca 
mea, încerc să vă cinstesc prin 
comportarea mea în lumea largă şi 
vreau să ştiţi că sunt şi voi fi mereu 
dâmbrocean!  

Vă preţuiesc şi vă ofer 
nemărginita mea recunoştinţă! 

Chiar dacă viaţa mi-a oferit o 
copilărie cu multe necazuri, specifice 
vremurilor vitrege - roşii, despre care 
nu-mi face plăcere să-mi aduc aminte, 
caut să resorb, în suflet, aspectele 
frumoase şi curate, pornite din 
dragostea oferită de părinţi, respectul 
pentru dascălii mei, dorul de hârjoana 
cu prietenii din copilărie, lumina pură, 
de trăire spirituală, pe care o observam în 
zarea viitorului meu.  

Într-o zi, ca trezit din visare, am 
citit un mesaj: „ Dâmbroca, pentru Înalt 
Prea Cucernicul Fr. Constantin Alecse”. 
Oare era pentru mine? Visul îmi readusese 
copilăria şi parcă o refuzam, spunându-i 

că a fost dură cu mine. Citind mesajul 
primit, am recunoscut imediat expeditorul.  

Era satul meu, grăind însufleţitor 
prin săteanul Mircea Iordache, şi-mi 
propunea să facem o carte de sfinţire şi 
recunoştinţă, care să ghideze linia 
viitorului, pentru a se cinsti memoria 
înaintaşilor, a se păstra datinile 
strămoşeşti şi a nu se devia de la 
poruncile bunului Dumnezeu. 

Mi-a fost cam neclar, asupra a ce se 
aştepta de la mine, mai ales pentru 
confesările ce mi se făceau asupra 
mândriei de a te fi născut ţăran 
dâmbrocean şi că sunt unele voci care 
respiră reţinere asupra importanţei lucrării 
monografice şi lipsă de încredere asupra 
capacităţilor de realizare. 

În visele următoare m-am mutat în 
satul natal cu întregul bagaj de suflet. Am 
admirat ideea de monografie ca fiind Mâna 
lui Dumnezeu, care direcţionează paşii 

satului meu. Plecat de la vârsta de 15 ani 
şi revenit foarte rar şi doar în treacăt, 
deodată m-a cuprins un dor imens 
şi responsabilitatea de a reîntoarce, cu 
recunoştinţă, ceva din harismele divine şi 
binecuvântările personale, cu care am fost 
alduit.                                                    
         Am folosit mijlocul cel mai direct de 

PREFAŢA 
Recunoştin ţă 

Pr. Protopop 
Constantin Alecse 
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 a comunica, din America, cu Dâmbroca, 
via Suceava (locul de domiciliu al 
consăteanului meu, care mă contactase 
prin internet) şi cu o înflăcărare venită din 
toată fiinţa mea mi-am exprimat admiraţia 
pentru iniţiativă şi adeziunea totală la 
îndeplinirea faptică. A fost o adevărată 
revelaţie şi ca într-o zicală bătrânească, m
-am exprimat: „Unde-i ordin, cu plăcere!” 
şi am pecetluit promisiunea cu un „DA”, 
irevocabil. 

 Ulterior răspunsului afirmativ, m-
am simţit în mare încurcătură, neştiind cu 
ce să încep, dar mi-am zis că merg, cu 
Dumnezeu, înainte şi cu sprijinul consăte-
nilor care vor clădi documentar această 
construcţie. 

 

Chiar dacă nu sunt călit cu pregătiri 
specifice unei lucrări de asemenea valoare 
istorico–literară şi îmi însuşesc perceptele 
duhovniceşti: „nu sunt erudit, ...scriitor,... 
filosof,... poet, .... istoric, ....psiholog, ... 
psihiatru, ... diplomat, ...duhovnic cu 
reputaţie,... orator, ...muzician, ... 
predicator, care să mişte „munţii”, ....ci 
sunt doar un om obişnuit, ....un păcătos, 
de fapt...cel mai păcătos, dintre 
păcătoşi...”, voi contribui din plin cu tot ce 
pot să dau satului ce-i al lui: cinstea şi 
onoarea cuvenită, pe care să o sădesc, în 
lume, ca pe o sămânţă de crez şi slavă. 

Au început frământările şi 
întrebările: Eu m-am născut acolo şi am o 
identitate precisă, dar el, satul, cine este, 
de fapt?; cine sunt eu fără el?; oare el ar 
putea fi fără mine?...Multe alte întrebări 
mă frământau.  

 Treceam de la o întrebare la alta şi 
mă învârteam în cerc, până reveneam la 
prima. Mi-am propus să aduc o noutate: 
să dau viaţă unei monografii în spaţiul 
virtual. Poate că Mircea Iordache va reuşi 
să strângă material documentar, pe care, 
cu abilităţile mele de operator pe 
calculator să le pun în valoare cât mai bine 
şi în felul ăsta să arăt lumii ce sat fălos şi 

bogat spiritual este Dâmbroca. Mă rugam: 
„Doamne, fă ca să mi se îndeplinească 
acest vis!”. Ce a urmat, pot spune de bine, 
că Dâmbroca prinde aripi în virtual şi va 
pluti pe cerul lumii, dezvăluindu-şi 
frumuseţea comorilor, care înseamnă: 
fapte eroice, tradiţii şi obiceiuri, hărnicie şi 
credinţă în Dumnezeu. Ne străduim şi 
pentru a da sătenilor cartea neuitării de 
neam, întitulată: "DÂMBROCA-CURCUBEU 
PESTE TIMP - REPERE MONOGRAFICE”. 

Ţinem cont că ar fi prea 
pretenţioasă titulatura de monografie şi că 
vom cuprinde doar unele repere 
monografice, depinzând de documentările 
ce le putem obţine. 

Încredinţat de valoarea 
documentarului, cu multă convingere şi 
patos, vă îndemn dâmbrocenilor: „Mândriţi
-vă cu satul vostru şi bucuraţi-vă că 
Dâmbroca, este deja, în virtual, pe 
Mapamond".  

Ca şi mine, mândriţi-vă că v-aţi 
născut în Dâmbroca, că aţi crescut în 
vatra acestui sat, v-aţi petrecut sau vă 
petreceţi copilăria şi aţi primit daruri alese 
de la părinţi şi bunici: bunul simţ, omenia 
şi credinţa în Dumnezeu. 

Nu am să uit, cât voi trăi şi sunt 
mândru că m-am născut în Dâmbroca, că 
acolo mi-am petrecut copilăria, acolo am 
învăţat bunul simţ de la părinţii mei – 
ţărani adevăraţi - şi de la bunica mea, 
mamaia Smaranda (mama tatălui meu), 
care m-a învăţat ”cei şapte ani de acasă”.  

Cartea satului Dămbroca „Curcubeu 
peste timp”, reprezintă o întoarcere a 
autorilor în etapa copilăriei lor, dar şi 
scoaterea la iveală a identităţii satului de 
la formare până în prezent. În acelaşi 
timp, cartea orientează urmaşii pe calea 
dreaptă a omeniei, respectului faţă de 
valorile locale, cinstirea eroilor trecutului 
prin: hărnicie, credinţă în Dumnezeu şi 
dăruire faţă de neam şi ţară. 

 

Pr. Constantin Alecse, Protopop  
(Los Angeles, California - USA) 
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Trebuie să fiţi de 
acord  că această 
monografie poate 
cuprinde doar un 
crâmpei din cerul 
satului Dâmbroca, dar 
e bine să ilustreze 
acel petec de cer – 
fereastră, prin care se 
văd: trecutul şi 
prezentul şi prin care 
urmaşii noştri să 
găsească o cale 
luminată spre viitor. 

O firească întrebare şi-ar putea-o 
pune mulţi, referitor la motivaţia 
monografiei satului Dâmbroca. Îmi e greu 
să răspund, dar pot spune ceea ce am 
simţit şi ce simt faţă de această 
preocupare. Vizitând, în ultimii ani, satul 
natal, m-a cuprins nostalgia trecutului, 
când, copil fiind, am sorbit seva pură 
- de suflet, a satului. I-am văzut 
mimica durerii pentru plecarea fiilor 
în război, mimica încleştării în lupta 
pentru existenţă, cearcănele 
provocate de grijile pentru viitorul 
copiilor. Atunci, cu naivitatea 
copilărească, totul mi se părea 
normal şi privirea îmi era captată de 
aspectele vieţii, care mi se păreau 
plăcute:  modul în care oamenii ştiau 
să facă haz din necaz în timpul 
războiului şi al foametei; clăcile 
frumoase, pline de glume, cântece şi 
voioşie; horele satului, cu flăcăii 
năzdrăvani şi fetele focos rujate; adunările 
de seară şi de sărbătoare la marginea 
şanţului (un fel de „radio–şanţ”), dar mai 
ales de preocupările noastre, ale copiilor, 
după ce făceam treburile care ne reveneau 
(mersul cu vaca, paza la vie, la pepeni sau 
la porumb, participarea la unele munci ale 
câmpului, etc). Scăldatul, jocurile de copii 
(şotronul, glinţa, baltagele, poarca, 

fotbalul cu mingea din cârpe), cântecele 
populare şi altele, ne-au dat plăceri şi 
frumoase experienţe de viaţă. Tradiţiile de 
iarnă şi cele de vară, ne erau prilejuri de 
impresionante comunicări cu străbunii 
noştri şi cu Dumnezeu.  Biserica şi şcoala, 
din acele vremuri, le revăd, în minte, ca 
pe adevărate temple de credinţă şi bun 
simţ. Era impresionantă, înălţătoare, 
participarea la Prohod, când din balconul 
bisericii răsunau glasurile noastre ale 
copiilor şi de la strană ne răspundeau 
dascălii. 

Nu încerc să arăt că acele vremuri 
au fost perfecte, căci nici nu poate fi 
vorba, din cauza multor lipsuri. De fapt nu 
erau perfecte  din punct de vedere 
material, dar pe linie spirituală le pot 
considera prielnice formării de caractere 
umane de înaltă ţinută morală, în care se 
regăseau calităţi frumoase: respectarea 

poruncilor lui Dumnezeu, hărnicia, 
patriotismul. 

La vizitele în sat am observat multe 
schimbări, unele spre bine (pătrunderea în 
case a modernismului, preocuparea pentru 
dezvoltarea de afaceri şi de asigurarea 
certă a mijloacelor de subzistenţă în 
gospodării,..), dar şi spre rău 
(îndepărtarea de tradiţii şi obiceiuri, 

PREFAŢA 
Motivaţie 

Ing. Mircea 
Iordache 

Port popular românesc 



Introducere  15      

 

 
scăderea motivaţiei pentru învăţătură, 
politizarea exagerată a instituţiilor, 
tratarea partizană a locuitorilor ...).  

Pornind de la cele constatate, mi-a 
încolţit în suflet un „gând”, de a da satului 
Dâmbroca ce-i al lui: măreţia trecutului, 
sinteza prezentului şi scânteia 
viitorului. 

Nu-mi permit să dau sfaturi de 
viitor ci doar îi rog pe consătenii mei şi 
pe cei care vor avea ocazia să 
răsfoiască cartea monografică a satului 
Dâmbroca, să ia în serios istoricul, să 
privească cu atenţie la valorile 
trecutului, să revadă chipul prezentului 
şi să tragă singuri concluzii asupra 
căilor de urmat. 

Dintr-un interviu al lui Dan Puric    
s-au desprins concluzii demne de 
reţinut: 

„-În tine, muritorule, sunt patru 
inimi: cea a lui Dumnezeu, cea a 
sufletului, cea de carne şi sânge şi inima 
mamei. Toate patru inimi bat dimpreună. 
Când în tine, inima Domnului nu mai bate, 
atunci eşti în moarte sufletească, iar când 
inima mamei nu mai bate.....eşti singur! 

Satul nostru este ca un organism 
viu în care bat aceleaşi patru inimi, 
menţionate în pildă. Îndemnul meu este 

să avem grijă de ele si în mod deosebit  
de inima Domnului şi de cea a mamei, căci 
fără ele totul este anorganic şi viitorul 

poate arăta ca o bucată de meteorit. 

Hrana spirituală a „strămoşiei”, 
adevărată comoară sufletească, poate 
fi percepută şi valorificată pentru 
binele personal şi general, pentru o 
direcţie etică a viitorului. 

În „Metafora creionului”, Paulo 
Coelho, face o similitudine între 
calităţile creionului şi cele ale omului, 
calităţi care pot da sens pozitiv 
valorilor:  

Prima calitate: poţi să faci lucruri 
mari, dar să nu uiţi niciodată că există 
o Mână care ne conduce paşii. Pe 
această mână o numim Dumnezeu şi 
El ne conduce totdeauna conform 

dorinţei Lui; 

A doua calitate: din când în când 
trebuie să ne oprim din scris şi să folosim 

ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de 
suferinţă pentru creion, dar până la urmă 
va fi mai ascuţit. Deci, trebuie să ştii a 
suporta anumite dureri, pentru că ele te 
vor face mai bun; 

A treia calitate: creionul ne dă voie 
să folosim guma, pentru a şterge ce am 
greşit. A ne corecta nu înseamnă neapărat 

Chipul țăranului dâmbrocean 

Gospodina și cozonacii ei 
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 ceva rău, ceea ce este neapărat e faptul 
că ne menţinem pe drumul drept; 

A patra calitate: la un creion nu 
este important lemnul sau forma lui 
exterioară, ci mina de grafit din interior. 
Tot aşa îngrijeşte-te de ce este 
înlăuntrul tău!; 

A cincea calitate: creionul 
lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să 
ştii că ceea ce faci în viaţă va lăsa 
urme, astfel că trebuie să încerci să 
fii conştient de fiecare faptă a ta. 
Acum când tehnologia scrisului s-a 
modernizat putem folosi, prin 
asemănare, metafora computerului, 
dar morala rămâne aceeaşi, chiar 
dacă altfel apar calităţile. 

În anul 2012, am dat sfoară 
prin sat şi peste tot pe unde am  
găsit foşti consăteni şi mi-am 
exprimat dorinţa de a realiza o 
monografie a satului.  

Am primit reacţii de reţinere şi 
neîncredere, fie că era vorba de faptul în 
sine, ca lipsit de importanţă, fie pornind 
de la calităţile ce le-aş putea avea.  

 Lumina speranţei şi pocnetul 
startului a venit tocmai din  Los Angeles, 
de la Înalt Prea Cucernicul Pr. Constantin 
Alecse, protopop de Los Angeles, care a 
primit, cu multă încredere şi chiar cu 
admiraţie, ideea de monografie a satului. 
Iniţial, aveam în gând să fac un fel de 

poveste a satului, în care să folosesc toate 
amintirile mele şi unele documentări 

sumare, dar telefonul din Los Angeles, 
mi-a indus creşterea dorinţei şi voinţei 
de a ţinti către o lucrare documentată 
cât mai temeinic. 

 Motivaţii  importante pentru mine, 
în acţiunea de realizare a monografiei 
satului Dâmbroca sunt şi:  

• veneraţia ce o am pentru 
generaţiile trecute, care au sfinţit 
vatra satului prin eroismul lor; 

• dragostea pentru satul, care mi-a 
oferit  cea mai frumoasă  etapă a vieţii 
mele – copilăria, alături de părinţi, 

fraţi, prietenii de joacă şi în condiţiile 
experienţelor de viaţă, prielnice unei 
bune educaţii; 

• consider că satul nostru merită acest 
omagiu monografic, pentru: mândria 
sătenilor; informarea urmaşilor noştri 
asupra istoriei satului; a nu se pierde 
în şi mai mare măsură, decât astăzi, 
urmele strămoşilor noştri; transmiterea 
către tineret a modelelor de valori ale 
satului, educarea lui spre a duce satul 
spre noi realizări şi valori cât şi pentru 
păstrarea tradiţiilor locale, etc. 

              Ing. Mircea Iordache 

Asa veneau candva colindatorii 

 

În Dâmbroca, căruțaș pe ulițile satului 
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LOCUL SATULUI DÂMBROCA 

 Fiecare entitate materială are un 
loc anume, unic, în Univers, loc pe care 
şi-l împarte cu entitatea sa spirituală. 
Satul Dâmbroca este legat indestructibil 
de un dâmb, din comuna Săgeata, care 
la rându-i este parte a judeţului Buzău, a 
ţării cu aspect de frunză de stejar, nu-
mită România, de pe continentul cel mai 
încărcat de istorie - Europa şi ... tot aşa 
mai departe, se poate vorbi despre: 
Planeta Pământ,  Sistemul Solar, Ga-
laxie, Calea Lactee....Univers.  Alături de 
locul material al satului nostru se află şi 
locul spiritului său, care, deşi este in-
disolubil legat de materia satului şi îşi 
trage seva din toată credinţa Universului, 
are legătură direct cu Sfânta Treime, 
prin razele de lumină coborâte în Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” şi în su-
fletele credincioşilor parohiei. 

 Comuna Săgeata este prezentată 
cam la fel cu judeţul, la care s-au adău-
gat câteva date asupra etimologiei. 

 

 Satul Dâmbroca se află pe un 
dâmb, situat pe malul râului Buzău şi este 
împrejmuit de câmpii mari şi de vadul larg 
al râului Buzău. Pentru a-i recunoaşte mai 
bine identitatea, i-am proiectat o stemă, 
în care sunt prezentate: 

• biserica şi şcoala – izvoare de lumină şi 
credinţă; 

• cultivarea pământului, creşterea ani-
malelor şi legumicultura – principalele 
ocupaţii ale satului. 

 Ca poziţie spirituală, Dâmbroca este 
un sat cu rădăcini creştin – ortodoxe şi se 
păstrează în această sfântă credinţă. Se 
roagă la Dumnezeu pentru toţi slujitorii săi 
care au trăit pe aceste meleaguri, să fie 
protejaţi ori unde se află.   

 Pentru o mai bună precizare a locu-
lui, am pornit de la nivelu de ţară, apoi la 
cel de judeţ, de comună, finalizând prin 
descrierea sumară a poziţiei geografice a 
satului Dâmbroca.  

INTRODUCERE  

 

Satul nu înseamnă doar uliţe umbrite de livezi şi case, cu 
ogrăzi atotcuprinzătoare şi nici nu înseamnă numai locuito-
rii satelor, oameni care se numesc ţărani; nume frumos 
care înseamnă suveran, stapân al pământului, om liber şi 
înăuntru şi înafară, adică om cu suflet minunat, cu credinţă 
în Dumnezeu şi care trăieşte şi munceşte, nu la comandă, 
ci dintr-o dragoste deosebită faţă de pămantul lui, de casa, 
de familia şi de satul lui… Fiecare sat românesc este un al-
tar plin de har. Altarul Bisericii şi Şcoala sunt inima satului. 
Fără Biserică şi Şcoală, fară Preot şi Profesor, satul ar fi 
pustiu…   

Arhiepiscop +Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului 
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A.ROMÂNIA  

Simboluri nationale 

 

                         Harta Romaniei 

IMNUL ROMÂNIEI  

Deșteaptă-te române,  
din somnul cel demoarte, 
În care te-adânciră barbarii de tirani, 
Acum, ori niciodată, croiește-ți altă soarte, 
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani! 
 
Acum, ori niciodată, să dăm dovezi la lume 
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, 
Și că-n a noastre piepturi  
păstrăm cu fală-un nume, 
Triumfător în lupte, un nume de Traian! 

Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine, 
Cum stau ca brazi în munte 
 voinici, sute demii! 
Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne, 
Bătrâni, bărbați, juni, tineri,  
din munți și din câmpii. 
 
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, 
Româna națiune, ai voştri strănepoți, 
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, 
"Viața-n libertate ori moarte" strigă toți! 

Despre istoria 

Romaniei 

Prin istoria României se 
înțelege, în mod convențional, 
istoria regiunii geografice 
românești precum și a 
popoarelor care au locuit-o și 
care, pe lângă diferențele cul-
turale specifice și transfor-
mările politice, au dotat-o cu o 
identitate specifică, identitate 
care în timp a condus la 
recunoașterea României drept 
subiect istoric de sine stătător.  

Într-o accepțiune mai re-
strânsă, prin istoria României 
se înțelege doar istoria statului 
unitar, adică istoria statului 
modern România, a Regatului 
României și a formelor de or-
ganizare intermediare, precum 
și a evenimentelor care au dus 
la formarea sa ca stat național. 

              Steagul Romaniei            Stema Romaniei 

Longitudine: 20°15 'E - Latitudine: 48 *26 ' N  
21º:13’  E, La Timişoara; 29º:40’  E, La  Sulina,  

43º:39’ N, La  Zimnicea, 47º:56’ N, La Sighetu-Marmaţiei 
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B. JUDEŢUL BUZĂU  

 

 Buzău este un judeţ situat în sud-
estul României. Se învecinează la nord-vest 
cu judeţele: Braşov şi Covasna, la vest 
cu Prahova, la sud cu Ialomiţa, la est cu 
Brăila  şi la nord-est cu Vrancea 
- Suprafaţă -  6.103 km²   
 
1.Populaţia Judeţului  
 
Buzău (2005) - 495,325 locuitori 
- Densitate  - 81 loc./km² 

- Locul după populaţie  – 17 
- Prefix telefonic   – 38 

 
2. Diviziuni administrative 

  
Judeţul este compus din: 2 municipii, 3 
oraşe şi 82 comune ( 2006) 
 
2.1. Municipii: 

 Buzău – reşedinţa judeţului, 
 Râmnicu Sărat 
 

2.2. Oraşe: 
Nehoiu 

 Pătârlagele (din 2006) 
 Pogoanele 

2.3. Comune: 

Amaru, Bălăceanu, Balta Albă, Beceni, 
Berca, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, 
Brădeanu, Brăeşti, Breaza, Buda, C.A. 
Rosetti, Calvini, Căneşti, Cătina, 
Cernăteşti, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, 
Cislău, Cochirleanca, Colţi, Costeşti, 
Cozieni, Florica, Gălbinaşi, Gherăseni, 
Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-
Siliştea, Grebănu, Gura Teghii, Largu, 
Lopătari, Luciu. Măgura, Mărăcineni, 
Mărgăriteşti, Mânzăleşti, Merei, 
Mihăileşti, Movila Banului, Murgeşti, 
Năeni, Odăile, Padina, Pardoşi, Pănătău, 
Pârscov, Pietroasele, Podgoria, Poşta 
Câlnău, Puieşti, Racoviţeni, Râmnicelu, 
Robeasca, Ruşeţu, Săgeata, Săhăteni, 
Săpoca, Săruleşti, Scorţoasa, Scutelnici, 
Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tisău, Topliceni, 
Ţinteşti, Ulmeni, Unguriu, Vadu Paşii, 
Valea Râmnicului, Valea Salciei, 
Vâlcelele, Verneşti, Vintilă Vodă, 
Vipereşti, Zărneşti, Ziduri.  
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Clima si Populaţia judeţului 

 
Clima este de tip temperat - continental, cu temperaturi medii anuale de 12ºC-14º C . 
În mod obişnuit temperaturile maxime sunt în luna iulie (+38ºC), iar cele minime în 
februarie (-28ºC). Precipitaţiile anuale au valori cuprinse între 400 - 500 mm. 
 

Populaţia judeţului: 503.451 de locuitori ( la 1 iulie 2001), adică 2,3% din populaţia 
României. Structura populaţiei: 49% - populaţie urbană; 51% - populaţie rurală. 
Densitatea medie - 83,2 loc./km.2.  În structura etnică ponderea este deţinută de 
români - 97,8%. Din 1992 se remarcă o tendinţă continuă de scădere a populaţiei. 
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 C. COMUNA SĂGEATA  

 

1. Localizare 

Săgeata este o comună mare, 
aşezată în partea de câmp a judeţului 
Buzău, la o  distanţă de 17,3 km de 
oraşul Buzău şi 26 km de ultimele cute 
ale munţilor Carpaţi. 

Toate satele sunt aşezate în lungul 
aceleaşi şosele, pe malul stăng al râului 
Buzău. În unele părţi, apropierea de râu 
ajunge la 7-8 m, distanţa medie fiind de 
400 m. 

 
2. Etimologie 

Numele comunei vine de la Stan 
Săgeată, un mocan care s-a oprit cu 
turmele lui de oi în păşunile înalte care 
erau în acea vreme. 

În primăvara anului 1812, apele 
râului Buzău cresc şi se revarsă. Stan 
Săgeată alege să se mute pe malul stâng 
al râului, care era mai înalt şi apele nu 
pătrunseră aşa tare. 

3. Istoric 

În anul 1837, se adunaseră la un 
loc 40 de familii, care trăiau în bordeie. În 
anul 1855, Alexandru Bagdat împarte 
moșia în două, dăruind-o celor doi 
moștenitori ai săi, Toma Bagdat și Kaltz 
Bagdat, formându-se două sate: Săgeata 
de sus și Săgeata de jos.    

Fiind așezată pe malul opus al 
Buzăului, față de drumul care duce de la 
Bucureşti prin Buzău spre Brăila, Săgeata 
a fost întrebuințată ca punct strategic de 
armatele rusești, împotriva turcilor. Astfel 
în timpul războiului ruso-turc din anii 
1806-1812, satele Săgeata și Beilic au 
fost devastate de mai multe ori. În anul 
1809 generalul Essen a fortificat-o, 
tabăra militară fiind condusă apoi de 
generalul Langeron.  

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna 
Săgeata făcea parte din plasa Câmpul a 
judeţului Buzău și era formată din satele 
Beilic, Coiteasca, Dâmbroca, Plevna, 
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 Săgeata de Jos, Săgeata de Sus 
(reședința) și Șeineasca, având în total 
1490 de locuitori. În comună funcționau o 
școală cu 41 de elevi în Săgeata de Sus și 
2 biserici la Beilic și Săgeata de Sus. Pe 
teritoriul actual al comunei Săgeata, în 
aceeași plasă, mai era atunci organizată 
și comuna Găvănești, formată din 
cătunele Movilița și Găvănești, cu 1080 de 
locuitori ce trăiau în 231 de case. În 
comuna Găvănești funcționau o școală cu 
36 de elevi (dintre care 2 fete) și o 
biserică clădită de episcopul Chesarie al 
Buzăului în 1844. 
 În 1925, comuna făcea parte din 
plasa Câlnău a aceluiași județ, era 
formată din satele Beilicu, Bordoșani-
Coiteasca, Săgeata de Jos, Săgeata de 
Sus și Șeineasca, după ce satul Dâmbroca 

a fost transferat la comuna Scurtești. 
Comuna Găvănești era tot atunci în 
aceeași plasă, și avea satele Banița, 
Găvănești și Movilița, cu 1959 de 
locuitori. 

În 1950, comunele Găvănești și 
Săgeata au fost incluse în raionul Buzău 
al regiunii Buzău și apoi (după 1952) al 
regiunii Ploiești. În 1968, reforma 
administrativă a dus la desființarea 
comunei Găvănești și includerea ei în 
comuna Săgeata, care a fost rearondată 
județului Buzău, reînființat; tot atunci, 
satele Săgeata de Jos și Săgeata de Sus 
au fost unite în satul Săgeata, satul 
Șeineasca a fost inclus în satul Beilic, iar 
satul Dâmbroca a revenit la comuna 
Săgeata după desființarea comunei 
Scurtești. 

Pentru a vorbi despre satul Dâmbroca trebuie mai întâi să-l localizăm pe harta 
judeţului Buzău. După cum se cunoaşte satul Dâmbroca  aparţine de comuna Săgeata 
– judeţul Buzău. Poziţia geografică:  Coordonate:  45°7′N  26°57′E; Codul Poştal: 
127529; Populaţie (2002): 1.324 locuitori. Dâmbroca este o localitate în judeţul 
Buzău, Muntenia, România, aflată în Câmpia Română, în sud-estul judeţului, 
în comuna Săgeata. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

D. SATUL DÂMBROCA  (PREAMBUL) 

Stema satului Dâmbroca, 
Propusă de Mircea Iordache  

Poziţionarea satului Dâmbroca, faţă de oraşul Buzău 
__________________________________________ 



Capitolul I  - Pagini din istoricul satului   23      

 

 

ele au rămas de sine 
stătătoare, iar altele 
au dispărut. Astfel, 
pe la 1840, au apă-
rut cătunele : Dâm-
broca, Murgescu, 
Borduşani, Cârtenca, 
Cărpulesa, ultimele 
patru purtau numele 
comun de Coiteasca. 

Acestea au stat la baza formării satelor 
Dâmbroca şi Borduşani. 

 Este posibil ca satul Dâmbroca să-şi 
tragă numele de la dâmbul pe care este 
aşezat, iar academicianul Iorgu Iordan 
susţine că, iniţial, satul s-a numit Drâm-
boca, fiindu-i schimbat numele datorită 
greutăţii de pronunţie. 

 Dealungul vremii, trei învăţători s-
au străduit şi au realizat mici monografii în 
zona comunei Săgeata : 

Formarea satului 
 
 Istoria Satului 
Dâmbroca este atât de 
bogată, încât nu poate 
fi cuprinsă, în detaliu, 
de această carte. Vom 
încerca să arătăm 
acele aspecte care de-
finesc formarea şi 
dezvoltarea satului de la întemeiere până 
în prezent. 
 Am cules date, în principal, din en-
ciclopedii şi monografii, care fac referire 
la Dâmbroca, dar şi din mărturiile multor 
consăteni, care la rândul lor au ascultat 
povestirile bunilor lor. Ne simţim partici-
pativi la toate evenimentele şi e firesc să 
fie aşa, căci suntem legaţi organic de 
trăirile tuturor generaţiilor care au trecut 
prin acest sat. Trăirile înaintaşilor noştri 
sunt şi ale noastre. Într-un fel sau altul 
am simţit urmările războaielor, foametei, 
atrocităţilor epocii de „aur” şi ale regimu-
lui de după aşa zisa revoluţie de la 1989.  

 Cu toate greutăţile vremurilor, ne 
mândrim cu eroismul înaintaşilor noştri, 
căci  s-au dovedit neînfricaţi în toate în-
fruntările. 

a. Istoria aşezării 

 „Satul Săgeata a fost întemeiat în 
secolul  al XIX-lea, având la bază împro-
prietărirea ”însurăţeilor”, care şi-au con-
struit case pe terenurile încredinţate, for-
mând cătune (grupuri de case).  Câteva 
cătune s-au alipit de satele mai mari, un-

CAPITOLUL I – CADRUL ISTORIC      

PAGINI DIN ISTORICUL SATULUI DÂMBROCA   

Titi Dedu, cosește nutrețul pentru          
animale 

Una din ulițele dâmbrocene 
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  Petre Ungureanu, în mica sa monografie a 
comunei Săgeata: „Când şi când se aud, 
deasupra satelor, vaiete ascuţite şi 
zăngănit de fier – cotropind aşezarea 
românească. Pâlcuri, pâlcuri pleacă din 
sate ostaşii, să se adune mulţi şi să plece, 
cu căpeteniile în frunte, la locul 
primejdiilor. Pe urmă, unii nu se mai 
întorc, rămân acolo, la hotare, să le 
întărească jos, la temelie, cu sânge cald 
şi oase albe. Cei de acasă torc mai 
departe firul vieţii. Morţii rămân în 
amintirea lor. Din faptele lor vitejeşti se 
ţes legende şi basme trecute din gură în 
gură, din generaţie în generaţie. Morţii 
devin eroi, trec prin panteonul sufletesc al 
neamului. Şi nu e sat sau cămin de pe 
întregul cuprins al acestei ţări, care să nu
-şi aibă eroii săi, ale căror fapte să nu fie 
împletite cu numele şi icoana lui....” 

 Într-o situaţie cerută de 
Ministerul de Interne,  Agricultură şi 
Lucrări Publice din anul 1865, 
domeniul Serviciu Statistic, indicele 
comunelor României, potrivit „noii 
organizări a Legii comunale” 
multiplicată prin Imprimeria Statului, 
se menţionează că „ satul Găvăneşti 
are 173 de familii şi o biserică, iar 
comuna Săgeata este alcătuită din 
trei sate: Săgeata, Beilic şi 
Coiteasca, în toate există 192 de 
case şi 166 de familii, precum şi 
două biserici. Găvăneşti şi Săgeata 
fac parte din Plasa Câmpu.”(Extras 
din „În căutarea unei noi şanse - 
Săgeata”) 

 „Vadu Paşii” (în trecut, Scurteşti) 
este o comună din judeţul Buzău, 
Muntenia, România, formată din 
satele Băjani, Focşănei, Gura 
Câlnăului, Scurteşti, Stănceşti şi 
Vadu Paşii (reşedinţă). Ea se află pe 
malul stâng al râului Buzău, la 

confluenţa cu Câlnăul, imediat la nord de 
oraşul Buzău, satele fiind înşiruite dea-
lungul râului Buzău, pe şoseaua DJ203K.  

Dumitru T Alexandru, din comuna Smeeni, 
judeţul Buzău,  a realizat, în 1942, 
monografia comunei Găvăneşti, ca lucrare 
pentru gradul I didactic, care se întindea 
pe 53 pagini dactilografiate şi care a fost 
depusă la Inspectoratul Şcolar Judeţean; 

Gheorghe Tudor, prezintă, în 1943, 
ca lucrare pentru gradul I didactic, o 
monografie a satului Găvăneşti, pe 59 
pagini, rămase în manuscris la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean ; 

Petre Ungureanu, prezintă, tot în 
anul 1943, o monografie a comunei 
Săgeata, pe 11 pagini dactilografiate, 
detaliind istoria satelor, aşezarea 
geografică, activitatea economică, 
învăţământul, cultura, tradiţiile, datinile... 

Între 1830–1831, zona a fost 
bântuită de ciumă, când au murit mulţi 
oameni. 

Casele erau făcute din lemn, cu 
lipani, lipite cu pământ, iar acoperişul era 
din stuf. Oamenii cei mai săraci locuiau în 
bordeie. 
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 Satele Vadu Paşii şi Dâmbroca s-au 
înfiinţat în 1882, în urma legii însurăţeilor, 
în vreme ce celelalte sate     s-au înfiinţat 
după 1812, cu excepţia satului Scurteşti, 
care exista dinainte, fiind ars în timpul 
Războiului Ruso-Turc.  

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna 
purta numele de Scurteşti, făcea parte din 
plasa Câmpul a judeţului Buzău şi era 
formată din cătunele Atârnaţi, Băjani, 
Ciocârlia, Dâmbroca, Focşănei, Scurteşti, 
Stănceşti şi Vadu Paşii, cu o populaţie 
totală de 2570 de locuitori. În comuna 
Scurteşti, funcţionau două şcoli cu un 
număr total de 146 de elevi, una la 
Scurteşti şi una la Vadu Paşii  şi 3 biserici, 
la: Scurteşti, Stănceşti şi Focşănei.  

În 1925, comuna Scurteşti era inclusă, în 
aceeaşi componenţă, în plasa Câlnău a 
aceluiaşi judeţ şi avea 4095 de locuitori.  

În 1943, satul Vadu Paşii, împreună cu 
satul Principele Carol, a format o comună 
separată. În 1950, comunele Vadu Paşii şi 
Scurteşti au fost incluse în oraşul regional 
Buzău, reşedinţa regiunii Buzău şi apoi 
(după 1952), parte a regiunii Ploieşti. În 
1968, comunele Scurteşti şi Vadu Paşii au 
fost din nou reunite, sub numele de Vadu 
Paşii, comună ce a luat atunci componenţa 
actuală şi a fost rearondată judeţului 
Buzău, reînfiinţat.” (Extras de pe 
Dicţionarul Enciclopedic) 

Monografia Judeţului Buzău, realizată de 
Prefectură în 1943, face o descriere a 
râului care mărgineşte satele comunelor 
Vadu Paşii şi Săgeata:  „În lungul râului 
Buzău se află lunca Buzăului, un fel de 
uluc mai jos şi mai umed decât câmpia 

înconjurătoare. Ea se 
lărgeşte tot mai mult în 
aval de comuna Scurteşti. 
D in dreptu l  satu lu i 
Scurteşti, albia Buzăului e 
întovărăşită, pe partea 
d r e a p t ă ,  d e  z o n e 
inundabile, care trec şi pe 
partea stângă a albiei, 
între satele Beilic şi 
Găvăneşti. 

La finele veacului al XIX-
l e a ,  c o o r d o n a t e l e 
geografice ale poziţionării 

unei localităţi erau raportate la moşiile 
mai importante ale vremii, ori la căi de 
acces, consacrate în conştiinţa locuitorilor 
(ex: drumul fierului; drumul robesc)”... 
 
Recurgând la Dicţionarul lui Basil 
Iorgulescu, aflăm că în anul 1892, 
proprietăţi mai însemnate, afară de 
pământul din posesia locuitorilor, au fost: 
Băjani, Dâmbroca, Focşenei, Focşenei-
Banu, Scurteasca, Scurteşti şi 
Spiridoneanca. 
 
Terenul comunei Scurteşti, din care a 
făcut parte, mult timp, satul Dâmbroca, 
era constituit în cea mai mare parte din 
şesuri foarte fertile, pe care se cultivau 
semănături, dintre care mai extinse erau 
cele de porumb, grâu şi orz. Comuna 
Scurteşti era formată din cătune şi sate, 
astfel: Atârnaţi, Băjani, Ciocârlia, 
Dâmbroca, Focşenei, Scurteşti, Stănceşti 
şi Vadu-Paşii.  
 
În Monografia Judeţului Buzău, din 1943, 
se arată că în componenţa comunei 
Scurteşti intrau satele: Ciocârlia, 
Dâmbroca, Scurteşti şi Stănceşti. 

Tablou votiv: Pregatirea romanilor pentru razboiul ruso-turc 
(1812) 
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 Stănceşti era ca moşie  în comuna 
Scurteşti, proprietate a statului, aflată în 
administraţia Episcopiei, făcând un corp 
comun cu alte două moşii – 
Spiridoneanca şi Dâmbroca. În ansamblul 
ei, moşia însuma 500 ha agricole, din 
care 470 au fost destinate 
împroprietăriţilor. Cealaltă parte a 
rămas încorporată în moşia 
Dâmbroca. 

Spiridoneanca – moşie a comunei 
Scurteşti, proprietate a statului, 
care era dată de Episcopie, în 
arendă, bisericii “Sfântul Spiridon-
vechi”, care s-a unit, într-o vreme, 
cu moşia Coiteasca sau Dâmbroca 
şi Stănceşti, suprafaţă care se 
arenda pe o perioadă de 1 – 5 ani. 

În anul apariţiei Dicţionarului 
(1892 – n.a.), Spiridoneanca, 
singură, deţinea o suprafaţă de 
681 ha agricole. După această 
dată, în baza Legii Rurale, 
aprobată de prinţul Alexandru Ioan Cuza 
în 1864, moşia s-a vândut, în totalitate, 
locuitorilor din comuna Scurteşti, după ce 
i-a fost întocmită Cartea de Hotărnicie, de 
către celebrul inginer hotarnic Teodor 
Diamant Mehtupciu. 

Dâmbroca – cătun al comunei Scurteşti 
(în timp a mai aparţinut şi comunei 
Săgeata), care a mai purtat denumirea şi 
de Chioana, alcătuit din însurăţei, care, în 
prag de veac XX, avea 34 case şi 130 
locuitori. În acelaşi timp, hărţile hotarnice 
amintesc şi de Dâmbroca (o mică pădure 
a satului), situată pe raza satului 
Scurteşti, cătunul Stănceşti, pe moşia 
Spiridoneanca. Pădurea respectivă se 
întindea pe cca. 20 ha şi a fost, în 
totalitatea ei, dată însurăţeilor, în 
perioada 1870–1876. 

O altă Dâmbroca denumea un codru de 
câmpie, situat în Scurteşti, aparţinând 
satului, în suprafaţă de 60 ha, împărţit, în 
totalitate, în aceeaşi perioadă, 
însurăţeilor. 

Dâmbroca  a însemnat şi denumire 
omonimă, extrem de frecventă, în 
documentele cercetate, care era atribuită 
şi moşiei Spiridoneanca, situată în comuna 
Scurteşti 

Dâmbroca – moşie a statului în comuna 

Scurteşti, constituită din 3 trupuri: 
Spiridoneanca, Stănceşti şi Coiteasca, 
reunite şi arendate, în stadiul iniţial (1875
–1880), sub numele de Dâmbroca.  

După ce a început procesul de vânzare, 
moşia s-a scindat în două corpuri:           
* Dâmbroca, care depindea de Episcopie, 
în suprafaţă de 1356 ha, din care 681 au 
fost acordate însurăţeilor, în actele de 
împroprietărire menţionându-se “din 
moşia Spiridoneanca”, iar partea propriu 
zisă, Dâmbroca, ce măsura 675 ha, s-a 
vândut, în particular, oamenilor dornici a 
poseda terenuri. 

În 1892, la data publicării Dicţionarului lui 
Basil Iorgulescu,  judeţul Buzău era 
structurat în trei plase şi trei plaiuri, ce 
cuprindeau în componenţa lor cele 117 
comune: Plasa Câmpului, Plasa Buzău, 
Plasa Sărăţii, Plaiul Slănic, Plaiul Pârscov şi 
Plaiul Tohani. Desfiinţarea în 1883 a 
judeţului Săcuieni, a oferit judeţului Buzău 
mai multe sate, care s-au integrat: în 
Plasa Câmpului – 9 sate; în Plasa Tohani – 

 



Capitolul I  - Pagini din istoricul satului   27      

 

 Plasa Câmpului – unitate administrativ-
teritorială, alcătuită din 22 comune situate 
în zona de câmpie a 
judeţului, în care a 
intrat şi comuna 
Scurteşti până în 
1931 (deci şi satul 
Dâmbroca – n.a.). 

Plasa Pogoanele, 
fostă a Câmpului, 
c a r e  r e u n e a 
loca l i tăţ i le  d in 
partea de sud a 
j u d e ţ u l u i  ( 2 2 
comune), a fost 
deposedată de 8 din 
ele, rămânând cu 
14. Comunele care 
au fost luate din 
Plasa Pogoanele au 
fost: Cioranca, 
G ă v ă n e ş t i , 
Gherăseni, Maxenu, 
Săgeata, Scurteşti, 
Tăbărăşti şi Ţinteşti. 

Prefectul din anul 1943, Constantin 
Tegăneanu, a alcătuit o monografie, din 
care reiese că între 1892 şi 1943, 
împărţirea administrativ – teritorială a 
judeţului a suferit modificări importante. 
Buzăul dispunea în 1943 de 8 plase. În 
1941 comuna Scurteşti aparţinea de Plasa 
Buzău. 

Plasa Mărăcineni, a funcţionat până în 
1930, cu denumirea de Plasa Câlnău, când 
a fost desfiinţată, reapărând, sub acelaşi 
nume, în 1936, având, succesiv, sediul în 
Buzău, Vadu Paşii şi Poşta Câlnău, stabilită 
apoi, definitiv, la Mărăcineni, începând cu 
1942. În structura sa intrau 15 comune: 
Aliceni, Boboc, Cochirleanca, Focşenei, 
Fundeni, Găvăneşti, Mărăcineni, Poşta 
Câlnău, Săgeata, Scurteşti, Vadu Paşii, 
Zărneşti şi Ziliştea. 

În perioada 1935–1944, din considerente 
privind strategia de apărare a României, 
ţara a fost împărţită în ţinuturi. Buzăul şi 

judeţele învecinate făceau parte din 
Ţinutul Bucegi. 

Terminologia folosită de Basil Iorgulescu, 
în Dicţionar: 

Coiteasca – moşie în cătunul Dâmbroca, 
aparţinătoare comunei Scurteşti; 

Crivina Scurteşti – pădure a statului în 
Comuna Scurteşti, în suprafaţă de 50 ha, 
care în 1881 a fost împărţită însurăţeilor; 

Valea Buzăului – “Valea Buzăului este una 
dintre cele mai frumoase minuni, 
dumnezeieşti, ale ţării. Udată de râul 
Buzău, ce izvorăşte din munţii Tezla, din 
Cheile Cordinului, Buzăul primeşte 
cursurile de apă din munţi şi din zona 
colinară, lărgindu-se începând din 
perimetrul comunei Măgura, intrând, 
apoi, de la Pleşcoi şi Săpoca, în Câmpia 
Buzăului. De aici, ţărmul are maluri care 
scad în altitudine, ridicându-se la nivelul 
unor movile, adică la o înălţime de 15 – 
30 metri.  

Malurile sunt formate mai mult din pietriş, 
din care cauză nu pot rezista violenţei 
apei, care le mănâncă cu lăcomie, 

Turma de oi in tinutul Bucegilor 
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 inundând, în repetate rânduri, şi punând în 
pericol casele situate în imediata apropiere 
a apei….” 

Sunt de semnalat marile viituri înregistrate 
de acest râu, care au provocat pagube 
materiale enorme, dar şi în vieţi omeneşti. 
Ultima mare viitură a fost în 2005, când 
puhoaiele au măturat mult din malurile 
râului şi cel mai mult a cauzat podului de 
la Mărăcineni, pe care l-a rupt. Nivelele 
medii lunare variază între 50 – 70 cm 
până la 2300–3500 cm. În iernile 
secetoase şi geroase se înregistrează 
fenomene de îngheţ ale râului. 

Laboratoarele de specialitate au 
determinat, cu precizie, caracteristicile 
fizico-chimice ale apei râului, ce conţin 
săruri în procente normale, ceea ce a 
permis, mai ales în perioada 1968 -1990, 
irigarea unor întinse suprafeţe de culturi 
legumicole şi chiar cerealiere, fiind exclusă 
posibilitatea sărăturării solurilor. Proiectul 
de regularizare hidroenergetică şi de hidro
-ameliorare a bazinului hidrografic al 

Buzăului,  prevedea construirea a 24 
hidrocentrale, din care s-au realizat doar 
trei: Siriu, Cândeşti şi Simileasca. Se viza 

aprovizionarea cu apă 
potabilă a localităţilor 
din aval de Măgura, 
punerea în valoare a 
patrimoniului funciar, 
i r i g a r e a  u n o r 
suprafeţe  de peste 
40.000 ha, dar şi 
s i s t e m a t i z a r e a 
aşezărilor din zonă. 
Din păcate, proiectul a 
fost abandonat, ceea 
ce nu permite nici 
măcar excluderea 
capacităţii de inundare 
şi distrugere a acestui 
râu extrem de 
capricios.  

Drumul fierului – rămăşiţă dintr-un 
vechi drum existent în  Evul Mediu. 
Începea din plaiul Slănic  şi continua  pe 
malul stâng al râului Buzău, trecând prin 
Scurteşti, Săgeata, Găvăneşti, servind ca 
arteră de circulaţie atât localităţilor şi 
moşiilor din judeţul Buzău, dar şi din zona 
Râmnicu Sărat şi Brăila. Era folosit de 
cărăuşii care transportau minereuri de fier 
din localităţile ardeleneşti situate la 
graniţa cu Muntenia, ducându-le spre 
Brăila şi Galaţi, de unde se încărcau pe 
şlepuri, cu destinaţia Turcia, Egipt, Cipru, 
precum şi în oraşe din Italia şi Franţa, cu 
care, în timpurile respective, se făcea 
negoţ. 

Găvanu – sfoară de moşie din comuna 
Scurteşti, care avea 48 ha,  din care 6 
erau acoperite cu pădure. Iniţial, moşia 
aparţinea statului, fiind integrată în 
comuna Săgeata.” (Extras, din ”Un spaţiu 
în competiţie cu timpul – Vadu Paşii”).  

Râul Buzău la Unguriu 
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 b. Elemente de geopolitică şi evoluţie  
istorică                                                                                                                                                            

În dicţionarul lui Basil Iorgulescu se arată 
că: 

 „În avalul râului 
Buzău, comunităţile 
sunt înşirate, 
precum o salbă, 
copiind meandrele 
cursului de apă. 
Argumentele 
transmise prin viu 
grai, susţin că şi în 
1808 şi în timpul 
războiului ruso –
turc (1808–1812), 
râul Buzău a fost 

trecut, de ambele armate, prin acelaşi 
vad.  

Staţionarea trupelor în zonă, a prilejuit 
„moscalilor”, „spahiilor şi ienicerilor” să 
devasteze şi să treacă prin foc şi sabie 
localităţile din zonă. Acest act tragic a 
creat Scurteştiului motivul să fie 
supranumit Pârjolu. Localnicii au fugit din 
calea devastării, revenind abia în 1813, 
când au încetat operaţiunile militare. 

În vreme, la localnici s-au mai alăturat şi 
alţi oameni prigoniţi de soartă, cărora, 
după graiul epocii, li s-a spus că s-au 
atârnat de băştinaşi, astfel născându-se, 
cu timpul, satul Atârnaţi. 

După instaurarea păcii, însurăţeii, 
împroprietăriţi în conformitate cu legea 
din 1879, au pus bazele satelor Dâmbroca 
şi Vadu Paşii. 

Scurteştiul s-a constituit ca, comună în 
1864, în timpul domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, care a proclamat Legea rurală. 
Atunci Scurteştiul făcea parte din plasa 
Câmpu şi avea în componenţă satele: 
Băjani, Focşenei, Scurteşti şi Stănceşti, cu 
precizarea că, în vechime, aşezarea s-a 
mai numit Atârnaţi şi Ulmeni, având la 
acea dată 3 biserici, 283 case şi 260 
familii. 

În 1912, comuna Scurteşti avea in 
componenţă satele: Băjani, Ciocârlia, 
Dâmbroca, Focşenei, Scurteşti (reşedinţa 
comunei ), Stănceşti şi Vadu Paşii. 

Dicţionarul lui Basil Iorgulescu arată că, la 
1890, proprietăţile mari erau: Băjani (356 
ha), Dâmbroca (formată din trei trupuri:  
1). Spiridoneanca  
2). Stănceşti  
3). Coiteasca, arendate împreună sub 
numele de Dâmbroca).  
 După ce au fost vândute, a rămas 
partea numită Dâmbroca, fostă a 
Episcopiei Buzău, cu 1350 ha, din care 
681 ha s-au atribuit însurăţeilor, conform 
legii din 1879, sub numele de 
Spiridoneanca şi Dâmbroca propriu zisă, 
cu 675 ha. 
 Comuna era formată, în 1890, din 
satele Atârnaţi (220 locuitori şi 48 case), 
Băjani (150 locuitori şi 29 case), Ciocârlia 
(173 locuitori şi 43 case), Dâmbroca 
(Chiona), sat de însurăţei( 130 locuitori şi 
34 case), Focşenei (80 locuitori şi 20 
case), Scurteşti sau Pârjolu, reşedinţa 
comunei (720 locuitori şi 157 case), 
Stănceşti (620 locuitori şi 126 case) şi 
Vadu Paşii (470 locuitori şi 153 case).” 

În monografia întocmită în 1943 de 
Prefectura judeţului, se menţionează şi 
comuna Scurteşti, plasa Mărăcineni, cu 
satele: Ciocârlia, Dâmbroca, Scurteşti şi 
Stănceşti. Biserica de la Dâmbroca a fost 
construită în 1888, susţine monografia 
citată. 

 

Intrare la primăria comunei Mărăcineni 

Prof. Basil Iorgulescu 
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 În „Toponimica românească”, apărută în 
1963, la Editura Academiei R.P.R., Iorgu 
Iordan, opinează pentru  analizarea numelor 
de locuri ale unei zone, potrivit modului în 
care au luat naştere, precum şi rolului pe 
care l-au avut în viaţa poporului, a unei 
colectivităţi, zone, etc. 

Astfel referindu-se la denumirea satului 
Dâmbroca, el este de părere că acesta s-a 
numit iniţial Dâlboca, dar, din cauza 
pronunţiei greoaie,  oamenii au găsit soluţia 
de a apela la o metateză – modificare 
fonetică, l-a numit Dâmbroca. Este un cuvânt 
de origine slavă („oka”, rădăcina cuvântului, 
ce vine de la dâmb, un regionalism pentru 
movilă). 

 „– Satul Dâmbroca s-a constituit în anul 
1881, când s-a înfăptuit împroprietărirea 
ţăranilor fără pământ, sub domnia Regelui 
Carol I. Denumirea satului de Dâmbroca, 
vine de la dâmb – ridicătură  şi rocă – 
pământ, satul fiind aşezat pe dâmb. De la 
Dârlea spre sat, pământul era mai ridicat cu 
cca 1 – 1,2 m, iar de la Stănceşti, spre 
Dâmbroca – punctul Ion Radu, diferenţa de 
nivel era şi mai mare.  

Dâmbroca a 
aparţinut comunei 
Scurteşti până în 
1946, când satele 
Stănceşti şi 
Dâmbroca, au 
format comuna 
Stănceşti, care a 
funcţionat aşa 
până în 1950, 
când prin legea 
raionării, a intrat 
în componenţa 
comunei Săgeata.  

 

 

În perioada anilor 1933–1938, Dâmbroca a 
fost comună de sine stătătoare.  

După 1938, a revenit la comuna Scurteşti. 
Primii locuitori ai satului Dâmbroca, au fost 

Radu Tudor şi Ion Coman (care a fost  
tatăl lui Ghiţă C. Ionescu-Coman   
şi bunicul Preotului Prof. Dr. Docent 
Ioan G. Coman – savant de renume 
mondial.) 
Alţi locuitori, veniţi prin 1884, au fost: 
Radu Mirea, Vlad Preda şi Ţâncu 
Tănase, tatăl lui Nicolae Tănase 
Albu.” (Prof. Constantin Enuş, fost 
director al şcolii din Dâmbroca în 
perioada 1957 – 1972) 

NOTĂ 

 Din hăţişul de date, uneori 
contradictorii, aflate în materialele 
documentare şi în cele două monografii
(Săgeata şi Vadu Paşii), se poate 
contura, totuşi o atestare a satului 
Dâmbroca şi apartenenţa lui la comune 
şi plase, astfel: 
1864 – Cartea de Hotărnicie, întocmită 
de celebrul inginer hotarnic Teodor 
Diamant Mehtupciu:  -       
Dâmbroca, o mică pădure a satului, 
situată pe raza satului Scurteşti, 
cătunul Stănceşti, pe moşia 
Spiridoneanca. Pădurea respectivă se 
întindea pe cca. 20 ha şi a fost, în 
totalitatea ei, dată însurăţeilor, în 
perioada 1870 – 1876.  

O altă Dâmbroca denumea un 
codru de câmpie, situat în Scurteşti, 
aparţinând satului, în suprafaţă de 60 
ha, împărţit, în totalitate, în aceeaşi 
perioadă, însurăţeilor. 

Dâmbroca  a însemnat şi 
denumire omonimă, extrem de 
frecventă, în documentele cercetate, 
care era atribuită şi moşiei 
Spiridoneanca, situată în comuna 
Scurteşti 

1875 – 1880 – Dâmbroca – 
moşie a statului, în  comuna Scurteşti, 
constituită din 3 trupuri: 
Spiridoneanca, Stănceşti şi Coiteasca, 
reunite şi arendate, în stadiul iniţial, 
sub numele de Dâmbroca.  
După ce a început procesul de vânzare, 
moşia s-a scindat în două corpuri:       

Prof. Dr. Docent Ioan G. Coman  
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 * Dâmbroca, care depindea de Episcopie, 
în suprafaţă de 1356 ha, din care 681 au 
fost acordate însurăţeilor, în actele de 
împroprietărire menţionându-se „din 
moşia Spiridoneanca”, iar   partea propriu 
zisă, Dâmbroca, ce măsura 675 ha. s-a 
vândut, în particular, oamenilor dornici a 
poseda terenuri. 
- Legea de la 1879, de împroprietărire a 
însurăţeilor, a pus baza formării satelor 
Dâmbroca şi Vadu Paşii , care au şi luat 
fiinţă în 1882 

1882, Dâmbroca – cătun al comunei 
Scurteşti (în timp a mai aparţinut şi 
comunei Săgeata), care a mai purtat 
denumirea şi de Chioana, alcătuit din 
însurăţei, care, în prag de veac XX, avea 
34 case şi 130 locuitori. 

-  Plasa Câmpului – unitate administrativ-
teritorială, alcătuită din 22 comune 
situate în zona de câmpie a judeţului, în 
care a intrat şi comuna Scurteşti până în 
1931 (deci şi satul Dâmbroca – n.a.). 

1925-1931 – Satul Dâmbroca a aparţinut 
de comuna Scurteşti 

1931-1938 –Satul Dâmbroca a fost 
comună de sine stătătoare, aparţinând de 
Plasa Buzău, 

1938–1942, - Satul Dâmbroca a aparţinut 
de comuna Stănceşti, Plasa Buzău. 

1942–1950  - Satul Dâmbroca a intrat în 
componenţa comunei Scurteşti, Plasa 
Mărăcineni – 

Decembrie, 1950 – Legea raionării- 
Regiunea Buzău 

Ianuarie, 1951 – satul Dâmbroca a intrat 
în subordinea comunei Săgeata, Raionul 
Buzău, Regiunea Buzău 

1952 – satul Dâmbroca a intrat în 
Comuna Săgeata, Raionul Buzău, 
Regiunea Ploieşti, În 1968 s-a făcut 
reorganizarea teritorială pe judeţe şi 
Satul Dâmbroca  se situează în Comuna 
Săgeata, Judeţul Buzău.  

c. Primul război mondial 
„Multe documente privesc recrutările 
tinerilor şi trimiterea altor categorii de 
cetăţeni, pe front, până la vârsta de 48 
ani, descriindu-se stresul aşteptării, 
speranţa că vor fi uitaţi de pe aceste liste, 
mulţi plecaţi găsindu-şi sfârşitul pe 
meleaguri străine, rudele lor necunoscând 
măcar locul de veci al acestora. 

Pe unii mobilizaţi în conflagraţia de la 
1916 – 1918, participanţi la luptele de la 
Oituz, Nemira, Şandora, Măgura, 
Mărăşeşti, Mărăşti, Panciu, Doaga, etc., 
adevărate cimitire ad-hoc, i-a avut 
Divinitatea sub protecţie şi au reuşit să se 
întoarcă acasă. Sunt liste cu bravii ostaşi 
de pe meleagurile din Săgeata şi 
Găvăneşti, dar despre cei din Dâmbroca 
nu se aminteşte, cu toate că bunicii noştri 
ne-au povestit despre participarea lor şi 
despre rude ale lor care nu s-au mai 
întors. 

Nemţii s-au dedat la abuzuri pe teritoriul 
României în perioada 1916 – 1918. Pe 
teritoriul comunei Săgeata au luat, cu 
japca, sub titlu de rechiziţionări, boi, vaci, 
cai, oi, capre, porci şi altele. 

 Regele Ferdinand a promis 
împroprietărirea pentru vitejii în război şi s
-a ţinut de cuvânt prin reforma agrară din 
1918, reformă care s-a aplicat în perioada 
1921 – 1928. Pământurile pentru 
împroprietărire au fost obţinute din 
exproprierea unor moşii: Murgeasca, 
Cărpuleasca, Bordoşani – Critianca, 
Săgeata de Sus, Săgeata de Jos, 
Coiteasca...” (Extras din „În căutarea unei 
noi şanse - Săgeata”)  

Primul Razboi Mondial (citate) 

- "Toţi eram extrem de entuziaşti. 
Drapelele fluturau peste tot. Oamenii le 
aruncau flori  soldaţilor sau le puneau în 
ţevile armelor. Soldaţii primeau ţigari si 
ciocolată. Mamele si  soţiile alergau pe 
lângă ei. Toţi  cântau Ne revedem în 
patrie! " (Martor  ocular din Germania). 
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 "Pentru toţi tinerii din întreaga lume, 
războiul înseamna aventură, datoria 
către  ţara, patriotism şi decoraţii, 
toate la un loc. Era grozav, pentru că 
puteai să pleci de lângă  familie. Îţi 
luai viaţa in propriile mâini la 18, 19 
sau 20 de ani, ceea ce e 
grozav."  (Relatare a unui militar din 
armata britanică). 

            "Eram convinşi  că armata 
franceză va face minuni, că va ajunge 
la Berlin în 48 de  ore, nu mai mult. 
Nu ne-am inchipuit că razboiul se va 
prelungi atat de mult şi  va fi atât de  
violent." (Relatare a unui martor din 
Franţa). 

„Peste vrerea mai-marilor ţării, România a 
fost atrasă în bătălii crâncene, pentru a-şi 
desăvârşi ideea de unitate naţională, de 
alipire la patria mamă a tuturor provinciilor 
sale, dintre care unele erau sub stăpânirea 
Imperiului Austro – Ungar, iar altele sub 
stăpânirea Rusiei Ţariste, devenită, apoi, 
primul stat bolşevic, de tip comunist. 
Participarea la lupte, alături de Puterile 
Centrale, a costat enorm România, suferind 
mari pagube materiale, dar şi viaţa a peste 
jumătate de milion de oameni, precum şi 
mutilarea, pentru întreaga existenţă a altor 
câteva sute de mii. Acesta a fost preţul 
major, plătit în perioada 1916 – 1918 pentru 
FĂURIREA ROMÂNIEI MARI, care încorpora 
Ardealul, cât şi Basarabia. 

Dosarul 12/1921 pune ordine în evidenţa 
locuitorilor comunei Scurteşti, care şi-au găsit 
sfârşitul în cruntele bătălii ale primului război 
mondial. Un ordin al Plasei Mărăcineni, relua, 
către primărie, instrucţiunile Ministerului de 
Război pentru organizarea anuală a Zilei 
Eroilor, sarcini pe această linie revenind 
autorităţilor administrative, cât şi şcolilor, 
organizaţiilor ne-guvernamentale şi în primul 
rând Societăţii „Mormintele Eroilor Neamului”. 
(Extras, din ”Un spaţiu în competiţie cu timpul 
– Vadu paşii”) 

„La intrarea în curtea bisericii cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, se află o cruce, 

susţinută de un soclu de piatră şi un 
postament în trepte, placat cu 
marmură neagră. Pe faţa crucii se 
află scris: Această sfântă cruce s-a 
ridicat de Gheorghe S. Bratosin cu 
soţia sa, Marica, pentru morţii 
lor.” (urmează prenumele acestora), 
iar pe spatele crucii citim că este 
înălţată pentru: „Eroii din războiul 
1916 – 1918, după care urmează 
prenumele acestora. În apropiere se 
găsesc mai multe cruci mici, care 
amintesc de eroii căzuţi între 1941–
1945.”. (Monumente şi eroi Buzoieni, 
de Relu Stoica) 

La nivelul comunei Săgeata sunt 
prezentate numele eroilor din 
războaie. Lista cuprinde eroii din 
satele: Baniţa, Beilic, Borduşani, 
Dâmbroca, Găvăneşti, Moviliţa, 
Săgeata. Nu se specifică satul în 
dreptul fiecărui erou, dar se poate 
aproxima, după numele de familii, că 
unii dintre ei erau din Dâmbroca, sau 
au avut grade de rudenie cu oamenii 
din satul nostru. 

La războiul de independenţă 1877–
1878: Crăciun Gheorghe 

La primul război mondial, 1916–
1918: Albu Ion, Albu Marin, Albu 

Cimitirul eroilor neamului 
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Ştefan, Alexe Ion, Bârsan Nicolae, 
Dragomir Ion, Dragomir Nicolae, Dragu 
Ion, Dragu Radu, Dragu Sandu, Dragomir 
Nicolae, Florea Ion, Iordache Gheorghe, 
Nedelcu Gheorghe, Oprea Gheorghe, 
Petrache Nicolae, .....Toma Nicolae, Toma 
Vasile, Voinea Petre. 

La nivelul comunei Vadu Paşii, care are 
inclusă şi fosta comună Scurteşti, din care 
făcea parte satul Dâmbroca, în timpurile 
acelea: 

-La războiul din 1916–1918. apar: Coman 
Gheorghe, Enache Ion, Florea Ion, Ion 
Ion, Ionescu Ion, Iosif Nicolae, Lăudatu 
Gheorghe, Moise Ion, Oprea Gheorghe, 
Oprişan Nicolae, Pană Stan, Preda C. 
Marin, Ungureanu Constantin, Voinea 
Gheorghe, Voinea Vasile, Zaharia Vasile... 

„- Îmi povestea mama mea că în anul 
1916, când a fost războiul cu nemţii, au 
fost cartiruiţi prin satele noastre şi în 
camera unde eram eu şi cu un nepot, al 
surorii mele, mă luau nemţii şi se jucau 
cu mine. Îmi aruncau zahăr cubic pe jos 
în cameră şi eu, cum eram micuţ de doi 
ani, mă dădeam jos şi luam zahărul, apoi 
aruncau bani pe jos şi iarăşi mă dădeam 
jos  după bani şi aşa mă frământam toată 
ziua, apoi mă băgau pe o pâlnie de 
gramofon cu capul şi eu strigam  „ - Pune 
mamă perna pe mine că mă 
mănâncă!” (Neculai Iordache) 

„– La primul război au participat toţi apţii 
– combatanţi. În luptele de la Mărăşeşti a 

căzut fiul lui Vlad Preda, Enache. 

Toţi cei chemaţi sub drapel, în al doilea 
război, fredonau cântecul „La arme”. Au 

luptat şi în răsărit şi în apus. Foarte puţini 
s-au întors de pe front şi din prizonierat. 

” (Prof. Constantin Enus).  

„-Tatăl meu, Costică Tăbăcaru, a 
participat la primul război mondial, 1916 

– 1918, la Mărăşeşti şi Oituz. A fost 
Onorat cu Brevetul de participant, din 

ordinul Regelui Ferdinand...”   

(Măndiţa Sares) 

NOTĂ  

Se constată că peste acele zile negre ale 
primului război mondial, s-a cam lăsat 
uitarea. Nu sunt bine cunoscuţi eroii acelor 
vremuri, decât pe ici, pe colo, de la unii 
săteni care-şi amintesc ceva de bunicii lor. 
Ei au luptat  împotriva frontului format în 
sud  de Regatul Bulgar şi Imperiul 
German, cât şi pe frontul de nord, format 
de Imperiul German şi Imperiul Austro – 
Ungar. 

Urmările războiului au fost resimţite 
puternic şi în satul Dâmbroca, mai ales de 
către soţiile celor plecaţi pe front, dar şi de 
ceilalţi săteni, din cauza jafurilor comise 
de trupele inamice. Sătenii au fost obligaţi 
să contribuie cu alimente pentru 
aprovizionarea armatei.  

Pe monumentul eroilor, aflat în curtea 
bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, din 
sat, sunt înscrise următoarele nume 
proprii: Manole, Neculai, Neculai, Petru, 
Toader, Gheorghe, Ion, Pandele, Vasile, 
Constantin, Ion, Bratosin, Nedelcu, 
Gheorghe, Licsandru, Anton, State, Radu, 
Gheorghe, Oprea.                                                        

Toţi aceşti eroi au primit, din ordinul 
Majestăţii Sale,                                              

Regele Ferdinand, Crucea Comemorativă a 
Războiului 1916–1918, cu berete, şi câte 

10 pogoane pământ.  

Trupele Romane la Marasesti, 1917 
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 d. Al doilea război mondial 
„În evidenţa Preturii Plasei Mărăcineni, în 
dosarul nr.4/1973, este prezentată lista 
morţilor (65) din satele comunei Săgeata. 

Când trupele sovietice au trecut la 
contraatac, eliberând teritoriul rus, s-au 
creat formaţiuni militare de luptă 
împotriva Germaniei.  

S-au constituit două divizii: 

„Tudor Vladimirescu” şi „ Horia, Cloşca şi 
Crişan”, în componenţa cărora au fost 
incluşi şi câţiva voluntari din comuna 
Săgeata. 

Pregătirea unui, eventual, al doilea război 
a început de prin anii 1934 – 1936, când 
armata a fost sprijinită să se refacă şi să-
şi ridice potenţialul de luptă. Din comuna 
Scurteşti, 51 locuitori au fost stabiliţi să 
pună la dispoziţie atelajele pentru 
transportul „grăunţelor” ce vor fi adunate 
la rampa din gara Buzău, spre a fi 
orientate apoi spre aprovizionarea în 
1934 a efectivelor militare. În 1936 au 
fost rechiziţionate atelaje particulare, 
aducându-se la zi şi evidenţa persoanelor 
apte să participe la un eventual război.  
S-au stabilit, în acest scop: căruţele, 
carele, caii şi boii, de rechiziţionat, dar şi 
croitoriile care vor lucra efecte pentru 
trupe, precum şi curelăria și 
harnaşamentele care vor fi puse la 
dispoziţia armatei.” 
În 1937, primăria a înaintat organelor 
judeţene o situaţie cu familiile recenzate 
în scopul cazării oamenilor în caz de forţă 
majoră. 

Tot în 1937 se organizează şi se 
înfiinţează detaşamente de străjeri, care 
reuneau copii, adolescenţi şi tineri între 7
–18 ani, care sunt prinşi în forme de 
pregătire premilitară. 

În anul 1938, Dâmbroca avea statut de 
comună de sine stătătoare, localitatea 
înregistrând 47 orfani de război, din care 
cel mai „şcolit” absolvise 5 clase, iar cel 

mai puţin pregătit avea o clasă. 

Din această categorie: 

8 cazuri erau cu  5–7 copii, 

3 cazuri      4 copii, 

24 cazuri  2–3 copii. 

Au fost recrutaţi spre a fi trimişi 
într-un eventual război 57 bărbaţi, iar 71 
săteni au contribuit la susţinerea 
bugetului militar cu câte 5 lei, cu titlul  
„pentru fortificarea graniţelor de vest”. 

Numărul concentraţilor era de 26 bărbaţi, 
iar primăria comunei Dâmbroca, informa 
Prefectura că „în localitate sunt 43 săteni, 
lipsiţi de cel mai elementar mijloc de 
subzistenţă.” 

A continuat tot mai intens acţiunea 
de rechiziţionare, în vederea asigurării 
alimentelor şi mijloacelor de transport 
pentru armată. 

În decembrie 1940, au fost recenzaţi 
tinerii născuţi în 1923, în număr de 25, 
din comuna Scurteşti (din care făcea 
parte şi satul Dâmbroca), fiind atenţionaţi 
să se pregătească pentru încorporare şi 
trimiterea lor pe fronturile care vor fi 
deschise, iar Ministerul Afacerilor Interne, 
comunică primăriilor, prin Ordinul 18.844/
nov.1940, reglementarea marcării 
sărbătorilor religioase, comemorările 
naţionale şi aniversările familiei regale. 

Evidenţele păstrate la arhive 
evidenţiază că, în perioada 1941–1945, 
sute de telegrame sosite de pe fronturile 
de Răsărit ori Apus, anunţau că „x, z ... 
au căzut la datorie şi patria le va fi 
recunoscătoare”, iar dosarele cercetate, 
abundă în cereri de ajutoare pentru 
văduve şi orfani. 

   În acele condiţii, comemorarea 
eroilor a devenit o sărbătoare naţională în 
România  şi coincide cu marcarea Înălţării 
Domnului. Această tradiţie este 
menţionată în Programul de comemorare 
a eroilor, lansat în 1935, promovat de 
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 Societatea „Cultul Eroilor” Bucureşti, care 
glăsuia, într-un limbaj ales:   

„- Sărbătorind amintirea eroilor, 
osebit de pietatea ce-o datorăm 
rămăşiţelor lor pământeşti, le sărbătorim 
spiritul nemuritor, ca şi frumuseţea 
morală şi idealismul pentru care s-au 
jertfit.”. În acest spirit, au fost ridicate 
monumente dedicate eroilor.” (Extras, din 
”Un spaţiu în competiţie cu timpul – Vadu 
paşii”) 

 „De când plecase militar,  în  
treizeci şi şapte, venea acasă doar  rar de  
tot. Numai concentrări, când colo, când 
dincolo; îi tot muta; primea uneori câte o 
carte poştalã de la el, cu ştampila 
cenzurii. Pe urmă începuse războiul. El 
ştia cã are să fie război. Se înnegura 
uneori: „- Ce-ai sã te faci tu, singurã, cu 
gospodăria, cu copiii, cu pământul? ..” 
Era nebărbierit, tras la faţă, slăbise. I se 
cuibărise în braţe şi el nu zisese decât „- 
Măi, Dumitră!” şi ea începuse sã plângă 
încet, cu faţa îngropatã în mantaua lui de 
postav, aspră. Mai târziu avea să 
povestească nepoţilor despre seara 
aceea, căci şi-o amintea bine; îl mai 
văzuse o singurã dată, când trecuse cu 
frontul înapoi; era rănit la cap şi la un 
braţ, dar spusese că nu poate să stea 
acasă, trebuie sã meargă cu toţi ceilalţi 
până când s-o termina sau până când... 
Avea sã spună cum s-a trezit întâi 
Gheorghiţă şi sărise de sub  plapumã:  „- 
Tăticule!”,  apoi Florica,  şi  cum  i-a  ţinut  
pe amândoi în braţe şi nu-i mai venea sã 
le dea drumul, în timp ce ea făcea lumina 
lămpii mai mare şi se apuca să-i 
pregătească ceva sã mănânce. După ce 
mâncase, copiii nu vruseseră sã se mai 
culce. El le spusese poezii din cărţile de 
şcoalã, le cântase, zisese: „– Pe 
Gheorghiţă sã faci cum ştii, chiar dacã 
mai vinzi din pământ, numai  sã-l  dai  sã  
înveţe mai  departe.  Poate  chiar  ofiţer  
sã  ajungă. Timpurile or sã se mai 
schimbe, dar o sã fie întotdeauna nevoie 
de oameni de ispravã. Cu Florica nu ştiu, 

mai vezi, poate ea sã rămână pe lângă 
tine. Şi sã faci verandã la casã, aşa cum 
am gândit noi!”.  (Din „Erezii Pioase” de 
Radu Voinescu) 

 „În 1936 am fost plecat militar, la 
Unitatea Militară 11 Artilerie din Focşani. 
Ca recrut am dus-o cam prost, însă după 
3 luni de zile m-am înscris la Şcoala 
Sanitară ,,Comp. 5” din Buzău, unde am 
învăţat timp de 6 luni, după care m-am 
întors în cazarmă. Am fost repartizat, din 
ordinul generalului Diviziei 6, pe funcţia 
de cântăreţ al Bisericii Militare din 
Focşani, în care timp am obţinut şi gradul 
de sergent sanitar. Eram, de acum, 
duşmănit de majurul unităţii, pe nume 
Hâncu Ioan, din Focşani. Mă cerea la 
unitate ca sergent al infirmeriei 
Regimentului 11 Artilerie, dar nu am fost 
aprobat de Divizie şi am terminat stagiul 
militar în funcţia de cântăreţ. Am mers la 
unitate ca să-mi obţin livretul militar şi 
acolo mi s-a spus să merg la preotul 
militar, să-mi dea livretul. Am plecat 
atunci la comandantul regimentului, 
colonelul Rocinschi, care, pe tot timpul 
serviciului, mergeam la Domnia Sa şi îi 
făceam frecţii, îi aplicam ventuze, în 
cazuri de gripă, răceală, fapt ce se 
întâmpla şi la alţi ofiţeri din cazarmă. De 
data asta a mers d-l colonel cu mine şi 
am primit livretul militar.  

În anul 1938, terminând armata, 
am fost rechemat şi concentrat în timpul 
alegerilor cu legionarii, concentrare care a 
durat 2 luni de zile, iar în primăvara 
anului 1939 am fost iarăşi rechemat la 
unitate, pentru reîmprospătarea 
cunoştinţelor militare de luptă şi în 
onoarea regelui Carol al II-lea, care a 
botezat o mulţime de copii, cu numele 
fiului său, Mihai şi al mamei sale 
Elisabeta. După aceea am mai stat acasă 
circa o lună, iar în 1939, când venise pe 
lume al treilea copil al meu, pe nume 
Mircea, am fost mobilizaţi la graniţa rusă. 
Am fost reţinut la regiment câteva luni, 
pentru instruire, însă eu, tot în funcţia de 
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 sanitar (sergent sanitar al regimentului).  

Am ocupat poziţia pe frontul de pe 
Nistru şi în 1940,  Basarabia  a fost 
ocupată de armata rusă. Ne-am retras. 
După retragere am fost internat în 
spitalul ,,Regina Elisabeta” din Bucureşti, 
unde am dus munca sanitară cu intrarea 
şi ieşirea bolnavilor. După 2 luni am venit 
acasă la părinţi, soţie şi cei 3 copii, dar nu 
mai mult de 3 luni, când, din nou, am fost 
mobilizaţi pentru război. Am stat tot anul 
1940 la Dărăbani, pe Prut, până în 1941 
când Antonescu a dat ordin să trecem 
Prutul, alături de nemţi. În 1941 am mers 
cu frontul până la Odesa, după care în 
1942 am trecut în refacere, dar mai mult 
în unitate la Focşani, decât acasă.  

În luna iulie 1942 am fost din nou porniţi 
la război. De la Odesa am mers, fără 
întrerupere, până la Cotul Donului şi aici 
ne-am instalat pe poziţii. Până să 
ajungem la Cotul Donului am avut un 
obstacol greu de trecut, de pădurea 
Rezoaia, unde, deşi unităţile noastre 
trecuseră fără a fi atacate, noi - cu trenul 
regimentului şi cu căruţe, am fost stopaţi 
de un atac de mitraliere din partea 
partizanilor. Îmi aduc bine aminte că era 
pe o ploaie şi un nămol de nu te-ai fi dat 
jos din căruţă sau de pe chesoanele 
trenurilor. Când au început mitralierele, 
am primit ordin de echipare şi retragere. 
Când să întorc căruţa mea, sanitară, care 
era încărcată cu câteva lăzi de 
medicamente şi aveam doi cai albi, unul 
ceslăcaş şi unul la hulube, mi s-a 
răsturnat căruţa cu lăzile, dar norocul a 
fost că am avut coviltir bun pe căruţă şi 
lăzile au venit în coviltir. Nu mai ştiu cum 
am putut, singur, să ridic cu spatele 
căruţa la loc, de spaimă să  nu rămân în 
urmă şi să fiu prins de partizani. În 
sfârşit, am reuşit şi am fugit circa 2 km., 
după care au trecut camioane încărcate 
cu butoaie de benzină, pe care nemţii le-
au lansat peste pădure, unde au ars şi 
pădurea şi o mulţime de partizani. Am 
primit ordin, că s-a terminat cu pădurea 
şi cu partizanii şi trecând prin pădure am 

 

 

văzut şi noi pădurea cum ardea şi 
partizani arşi. 

Ajunşi la Don, după cum am arătat 
mai sus, am stat pe poziţii: august, 
septembrie, octombrie, până la 22 
noiembrie, când am capitulat, dar până 
atunci să vă povestesc ce s-a mai 
întâmplat cu noi şi în special cu mine: 

În Ucraina am cartiruit pe la unele 
liziere de pomi fructiferi şi stăteam în 
repaus 3-4 zile, pentru aprovizionare cu 
alimente şi odihnă. Copiii din Ucraina 
mergeau cu vitele la păscut şi pe unde 
trecuseră armata, rămăsese, ici-colo 
grenade neexplodate. Copiii nu ştiau şi se 
jucau cu ele, luau foc şi-i răneau. De acum 
aveam şi eu de lucru cu răniţii, pentru a-i 
îngriji, a-i pansa. Am efectuat şi unele 
operaţii, amputând degete la picioare şi la 
mâini. Totodată mă ocupam şi de 
aprovizionarea cu legume, de pe câmp, 
ca: roşii, gulii, ardei, ceapă, morcovi, etc. 
Înt-o bună zi, când mă duc pe câmp să 
adun legume, a început o luptă între două 
avioane de vânătoare, german şi rus. 
Când am văzut m-am speriat şi căutam un 
şănţuleţ, cât de mic, să mă adăpostesc. 
Am găsit o brazdă de tractor şi m-am 
pitulat acolo, cu faţa în sus. Eram singur, 
dar, deodată văzui cum unul, în flăcări, a 
pornit-o cu viteză, în jos. Era cam la 200 
m. de mine. M-am sculat, m-am dus la el, 
dar ardeau şi avionul şi pilotul. Am plecat, 
apoi, la recoltat legume, pe care le-am 
dus la Unitate şi împreună cu bucătarii am 
pregătit mâncarea. I-am chemat pe  toţi  
cetăţenii ucrainieni, să le dăm de 
mâncare. Unii se fereau, să nu-i otrăvim. 
Atunci, eu mâncam din cazan şi i-am făcut 
să vină cu încredere şi să ia mâncare cu 
vasele pe care le aveam. 

Şi acum revin la poziţia Cotul Donului.  
Într-o bună zi îmi vine în minte să merg, 
singur, la postul de observare din linia 
întâi, unde aveam cunoscut pe domnul 
căpitan Atomie Gheorghe din Focşani, un 
om de o bunătate excepţională, la care 
ţineam foarte mult. Am mers printr-o vale, 
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 trecând printr-un lan de grâu nesecerat, 
apoi am parcurs o pantă şi am ajuns în 
deal, unde am fost observat de ruşi. Am 
ajuns, apoi, nevătămat, în vale la 
căpitanul Atomie. Atunci mi-am zis: “Taci 
că-s oameni buni ruşii, ori că nu m-au 
observat, ori li s-a făcut milă de mine”. 
Am intrat în bordeiul domnului căpitan. 
Aici, ajuns, am fost primit cu multă 
plăcere şi domnul căpitan primise de 
acasă ceva bunătăţi, din care am ospătat 
şi eu, chiar şi câte un păhăruţ de lichior. 
În acest timp ce-mi vine în minte, să mă 
uit şi eu prin lunetă, să văd ce se petrece 
pe frontieră, la ruşi. Şi ce văzui : circa 20 
militari ruşi îşi spălau rufele într-o baltă. 
Eu îi comunic domnului căpitan ce se 
vede şi dânsul îmi spune că telefonează la 
baterii să tragă. Auzind acestea, am rugat 
pe domnul căpitan să nu facă această 
nenorocire, căci e un mare păcat, sunt şi 
ei oameni care au soţii, părinţi şi copii, pe 
care vor să-i vadă. Domnul căpitan m-a 
înţeles şi am mai discutat şi altele, după 
care mi-am luat rămas bun, îmbrăţişându
-ne cu sărut frăţesc. Mergând pe acelaşi 
drum, când am ajuns în deal, mă trezesc 
cu o rafală de branduri, care secera grâul 
unde pica. Eu, atunci m-am culcat la 
pământ, am mers de-a buşilea (târâş – 
cum se zice), până am ajuns din nou în 
vale, la Unitate. Am povestit domnului 
maior Manolache, prin ce am trecut şi 
dumnealui mi-a spus că nu trebuia, ziua 
pe lumină, să mă duc. Alte atacuri pe 
front nu am mai avut până pe data de 21 
spre 22 noiembrie 1942, când am primit 
ordin de încetare a războiului. Au urmat, 
apoi, ţipete, urlete şi pe linia de 
infanterie, tragere şi mai puternică, dar a 
fost în zadar, căci ruşii pătrundeau prin 
cerc în spatele armatelor noastre, 
constatându-se că a fost o vânzare din 
partea comandanţilor armatei noastre. Au 
întors ai noştri tunurile, în bătaie, în cele 
patru părţi, cu speranţa că ne vor scăpa 
nemţii. În zorii zilei de 22, dimineaţa, a 
apărut un avion rus, pe deasupra 
bordeiului meu, pentru a recunoaşte 

 

 

trupele noastre. A tras cu mitraliera 
asupra noastră şi a rănit 2 ostaşi ai noştri, 
pe care, imediat i-am pansat. În acelaşi 
timp, elicea avionului a prins cablul 
telefonic de la stâlpii de telefoane, care, 
înfăşurându-se după elicea avionului l-a 
tras la pământ, fără să sufere avarii, iar 
pilotul a fost dus la Comandamentul 
Unităţii noastre şi condus apoi la frontiera 
rusă, dat în libertate. În aceeaşi zi, de 22 
noiembrie am primit ordin să ne echipăm 
aşa cum am venit din ţară şi să fim gata 
de predare. Ne-am încolonat şi am pornit 
spre apa Donului, pe care am trecut-o şi 
peste apă am fost dezarmaţi de tot ce am 
avut asupra noastră. Ne-au încolonat ruşii, 
ei fiind călări. În jurul nostru caii 
nechezau, înhămaţi, necunoscând ce se 
petrecea cu stăpânii lor. Am mers vreo 10 
km. şi ne-au băgat într-o biserică, care 
era părăsită şi a fost întrebuinţată pentru 
adăpostirea animalelor, în care ne-a băgat 
pe noi şi am stat 3 zile, fără mâncare şi 
fără apă. Au ales,  dintre noi, ofiţerii şi 
subofiţerii şi i-au dus în diferite direcţii 
pentru cercetări, iar restul trupei am 
pornit în eşalon spre oraşul Tambou, unde 
era un lagăr de mizerie. Pe drum ningea, 
zăpada era până la genunchi. La distanţe 
de 1 km. ne opreau, în repaus, în mijlocul 
zăpezii. Unii de-ai noştri se culcau în 
zăpadă. De oboseală, adormeau şi nu se 
mai sculau, amorţiţi de ger. După o pauză  
cam de 30 de minute ne porneau, din nou, 
la drum, dar pe cei care nu se mai sculau 
îi împuşcau şi-i acopereau cu zăpadă, pe 
şanţ. 

La alt popas, unii, distruşi de oboseală şi 
foame, plecau din coloană şi erau urmăriţi 
de santinele, încotro o vor apuca, îi lăsau 
puţin şi se luau cu caii după dânşii şi acolo 
îi mitraliau.  

Alţii se ascundeau pe cine ştie unde. 
Personal am cunoscut pe un sergent-
furier, pe nume Hârţescu Nicolae, din 
Bucureşti, care a intrat într-o casă 
părăsită şi, cu cureaua de la brâu, s-a 
spânzurat de grinda acelei case. Am 
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 dată, plângând de mila noastră şi a celor 

trei copii ai ei, care erau pe front, m-a 
sărutat şi mi-a dat ordin să iau ca şef 
sanitar al lagărului  de prizonieri la cei 
3000 de oameni, incluzând toate naţiile. 
Mi-am format o echipă de 20 oameni 
sănătoşi şi cu cunoştinţe sanitare de 
Cruce Roşie, cu care mă îngrijeam de 
sănătatea, de tratamentul, de igiena şi 
alimentaţia lagărului. Am reuşit să reduc 
din cazurile cu boli mai uşoare, dar, din 
lipsă de medicamente, s-au mai stins din 
viaţă cca 1200 în numai 2 luni de zile, cu 
degerături grave,  dizenterie, boli 
pulmonare şi a unora care au refuzat să 
mănânce, făcând greva foamei. Dintre 
aceştia erau: nemţi, italieni şi spanioli. 
După circa 2 luni de staţionare în acest 
lagăr am primit ordin de la doctoriţă să 
ne echipăm toţi românii că vom pleca în 
alt lagăr şi eu voi fi responsabilul sanitar, 
cu acest eşalon.  Medicamente pentru 
eşalon nu mi s-au dat, decât doua feşe de 
10/10, o sticluţă de iod şi câteva buline - 
antinevralgice. În acel lagăr, cu mine, am 
avut şi un consătean, pe care îl rugasem 
să meargă cu mine şi promiţându-mi că 
merge. L-am aşteptat la poarta lagărului, 
deşi eşalonul se depărtase vreo 3 km., 
consăteanul meu nu a venit. Santinela, de 
la poartă mi-a zis să plec după eşalon, că 
s-a îndepărtat mult. Am plecat şi, după o 
jumătate de oră, am ajuns eşalonul la 
gară şi toţi oamenii erau băgaţi într-o 
magazie, unde pe jos era grâu. Unii 
sfărâmau din scândurile magaziei şi pe 
nişte table de fer, coceau grâu. Le-am 
interzis şi una şi alta, dându-le speranţa 
că ni se va da mâncare, dar de unde, că 
abia peste două zile a sosit vagonul 
(vagoane de boi), în care ne-a îmbarcat 
fără să ne dea  de mâncare. 

A pornit trenul cu noi. Era ger, în 
special noaptea. Pe tren, iarăşi, foame şi 
sete, dar setea ne dobora mai tare şi ne 
udam limba cu bruma de pe chesoanele 
vagonului, ce o răzuiam cu briceagul. 
După vreo 3-4 zile au început să ne dea 
câte 2 feliuţe de pesmet (pâine uscată) şi 

pornit, apoi, mai departe şi am fost opriţi 
la o brutărie, unde ni s-au dat câte o pâine 
de 2 kg. la 12 oameni. Fiecare grupă avea 
câte un şef. Aceştia mergeau şi primeau 
pâinea, pe care o împărţeau la toţi. Printre 
aceşti şefi de grupă am fost şi eu. Norocul 
meu a fost că aveam în spate Geanta 
Sanitară, plină cu câte ceva din 
medicamente şi instrumente, cu Crucea 
Roşie pe ea şi când au văzut geanta mi-au 
dat, pentru grupa mea, de 4 ori la rând şi 
am putut să-mi astâmpăr, atât eu cât şi 
grupa mea, foamea. Mai departe, la încă 6
-7 km., iarăşi ne-am oprit în repaus şi am 
fost băgaţi într-un ţarc de vaci la un  
colhoz, care era eliberat. Acolo era un 
nămol şi  urmele picioarelor de la vite erau 
pline cu apă şi urină, iar pe deasupra era o 
pojghiţă de gheaţă. Nu am putut să ne 
odihnim, căci îngheţam. Unii dintre 
camarazi, care s-au culcat pe jos, nu s-au 
mai putut scula şi rămâneau acolo şi nu 
mai ştiu ce se întâmpla cu ei, dar cred că 
acelaşi lucru, împuşcaţi. Mergând, noi, mai 
departe, am făcut un repaus de vreo 30 de 
minute  într-o crescătorie de porci, care 
era părăsită şi acolo se găsea sfeclă de 
zahăr, îngheţată – tun. Unii  dintre oameni 
rodeau sfeclă, de foame, după care au 
început : diaree, dizenterie, etc. Pe drum s
-au mai pierdut oameni din cauză că-şi 
vindeau încălţămintea din picioare, pătura 
sau mantaua, pentru o bucată de pâine de 
la civilii ruşi. Pe alţii, chiar, îi descălţau de 
cizme sau bocanci şi le dădeau rupturile 
lor de valinki (pâslari). Alţii îşi rupeau din 
pături şi-şi înfăşurau picioarele cu ele, 
pentru a mai rezista. 

Am ajuns în lagărul de la Tambou, 
unde am fost găzduiţi circa 3000 prizonieri 
de mai multe naţionalităţi: români, nemţi, 
unguri, italieni, spanioli, fiecare cu 
eşalonul lui. Când am sosit în lagăr, eu, 
cum eram cu geanta sanitară în spate, vâd 
că iese o doamna doctoriţă bătrână, care  
să-i fie ţărâna uşoară, m-a controlat în 
geantă şi văzând atâtea medicamente şi 
instrumente, a rămas uimită, cum de am 
ajuns cu ele până acolo. De la această 
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  a făcut o gaură, cât să poată a se 
strecura afară. Zis şi făcut. În prima 
staţie, în care s-a oprit trenul, s-a lăsat în 
jos, între linii şi a aşteptat acolo până a 
plecat trenul, ca, imediat ce a trecut 
trenul, să se ridice, crezând că a scăpat, 
însă santinela de la ultimul vagon a 
observat şi a tras cu pistolul automat şi a 
dat alarma. Cetăţeanul a fost prins şi fiind 
rănit, ruşii m-au căutat pe mine, care 
eram numit ca sanitar cu eşalonul. A 
întrebat de mine, în fiecare vagon, până a 
dat de vagonul meu, unde se afla şi un 
prizonier din Basarabia, care cunoştea 
limba rusă şi m-a arătat că sunt adormit  
lângă uşă. Atunci, rusul a tras de mine, m
-a deşteptat. Eram aproape mort, 
îngheţat, nu mă putea ridica din cauza 
îmbrăcămintei, care era îngheţată de 
podeaua vagonului. M-a dezbrăcat, m-a 
luat în spate şi m-a dus în vagonul lor, 
unde era cald. 

Mi-au dat un ceai cald şi m-au frecţionat 
până mi-am revenit. Acolo era şi cel rănit, 
care avea 2 orificii provocate de gloanţe: 
unul prin laringe şi unul trecut prin 
pulmon în spate. Am primit ordin să-l 
pansez şi cu comprese şi feşele ce le 
primisem pentru ajutor pe drum, am 
reuşit să opresc respiraţia prin cele două 
orificii. Am stat cu dânsul, 4 zile, în acel 
vagon, dar, neavând nici un fel de 
tratament, cetăţeanul a încetat din viaţă. 
Abia atunci mi-au dat ordin să aleg 10 
oameni sănătoşi, din vagoane, să băgăm 
lemne pentru foc, apă şi alimente, la 
fiecare vagon.  

În felul acesta s-a redus mortalitatea, dar 
când am ajuns la lagărul Azbest, în Munţii 
Urali, pe cei bolnavi i-au cărat cu săniile, 
iar cei sănătoşi au mers pe picioare. Acolo 
am mers la spitalul lagărului, la medicul 
şef. I-am înmânat adresa ce o primisem 
de la d-na doctoriţă, de la lagărul 

câte o bucăţică de scrumbie sărată foc, 
dar apă... deloc. În vagoane mureau 
oameni, pe capete, de ger, de foame şi de 
sete. Veneau santinelele, dimineaţa, 
băteau la uşile vagoanelor şi întrebau:     
,,- Morţi sunt?”. Noi spuneam că sunt.     
,,- Câţi sunt?”, “- cinci-şase”, ziceam eu.  

,,- Malo!”, adică puţini. Deschideau 
vagonul, să-i aruncăm afară, îi dădeam 
afară şi tot ai noştri îi târau la ultimul 
vagon, pregătit anume pentru  morţi. În 
acelaşi timp, săreau din vagoane oamenii 
să-şi ia zăpadă în sacii de merinde şi se 
repezeau ruşii (santinelele) la ei şi îi 
loveau cu patul armei, să urce la loc în 
vagoane. Pentru zăpada care o băgau în 
vagoane, se băteau între ei  să apuce câte 
puţină zăpadă, să-şi astâmpere setea. 
Ziua, zăpada se topea pe jos, iar noaptea, 
îngheţa. In acele condiţii  se culcau unii 
camarazii, îmbrăcaţi şi cu păturile pe ei. 
Aşa îşi găseau sfârşitul, degeraţi şi cu 
mantalele lipite de podul vagonului. 
Aceasta se întâmpla numai cu cei care se 
culcau, iar cei care se obişnuise a nu 
dormi nici zi, nici noapte, durau. De multe 
ori, cei rezistenţi îi dezbrăcau pe cei slabi 
(amorţiţi de ger) şi se acopereau ei. Când 
se umplea vagonul de morţi, anunţa, la 
100 km., să pregătească grupa pentru 
morţi. Când ajungeam acolo îi dădeam jos 
şi-i băgam în groapă pe cei îngheţaţi, cu 
mâinile şi picioarele îndoite. Se ordona să 
li se taie picioarele şi mâinile, să poată 
încăpea toţi. Pe la jumătatea drumului, în 
una din nopţi, m-am culcat şi eu pe 
podeaua vagonului, nemaiputând sta, pe 
picioare, de somn şi am adormit lângă uşa 
vagonului, unde era şi mai ger.  

Am adormit, dar să vedeţi întâmplare: 
vine o santinelă, cioc, cioc în uşa 
vagonului. Ce credeţi că se întâmplase?  

Un prizonier de-al nostru spărsese 
podeaua vagonului, cu un crampon de cale 
ferată. A făcut ţăndări, să facă puţin foc, 
într-un goden mic, ce se afla în mijlocul 
vagonului. El a continuat cu cioplitul, până 
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 la cabinetul dumnealui şi relua ancheta cu 

aceleaşi întrebări. Eu    nu-mi schimbam 
declaraţia, deoarece spuneam ce ştiam, 
adevărul, cum că nu am avut ofiţeri care 
să fi făcut rău în timpul războiul şi că nu 
am făcut politică niciodată. D-l comisar 
nu mă credea şi mă băga câte o noapte la 
carceră, cu gândul că mă va face să spun 
adevărul, pe care îl gândea.  

După câteva zile de cercetări, fiind cam 
supărat pe dânsul, vine la mine un 
prieten de-al meu, care, cred, că era 
trimis de comisar şi îmi spune că domnul 
comisar este bolnav de TBC.  Asta o ştiam 
mai de mult, căci eu îl tratam, cu ce era 
nevoie, dar ce-mi vine mie în cap, care 
puteam să tac sau să-l compătimesc, mă 
apuc şi zic către dânsul:  

“- Măi băiete, eu sunt sătul de dânsul, de 
când mă tot cercetează şi i-aş dori să se 
facă sănătos când o să-i dau eu cu 
linguriţa !” Cetăţeanul m-a pârât.  

A doua zi am fost scos în faţa celor 2500  
prizonieri ai lagărului, ridicat pe scenă şi  
se aduce la cunoştinţa adunării cele ce 
am arătat mai sus şi întrebând întregul 
lagăr de prizonieri, ce merit ca pedeapsă. 
Unii strigau ,,- moarte lui! “, alţii, ,,- să 
fie iertat, că are părinţi, soţie, copii, 
acasă, care îl aşteaptă şi pe el, ca şi pe 
noi!”. Atunci, am fost lăsat liber şi dat 
afară din funcţia ce o deţineam şi de ce a 
urmat, vorba românului ,,ţin-te pârleo!”, 
am fost băgat într-o brigadă, de categoria 
I-a şi am ieşit la muncă la un ŢEC, cum 
se zice pe ruseşte, o fabrică şi turnătorie 
de piese pentru diferite maşini. Muncă, 
muncă şi iar muncă, foamea - foame, am 
început să dau jos din greutate. De la 90 
kg. ajunsesem la 52 kg. Nu mă puteam 

Tambou, am fost primit cu multă plăcere 
şi mi s-a încredinţat aceeaşi funcţie, de şef 
sanitar al spitalului de prizonieri români.  

Am format, apoi, o echipă de oameni cu 
puţine cunoştinţe sanitare, pe care i-am 
format pe parcurs şi am trecut la treabă.  
Aveam bolnavi cu boli pulmonare, cu 
degerături la membrele inferioare şi mulţi 
din ei cu dizenterie. Zi şi noapte ne 
ocupam de bolnavi, dar medicamentele 
erau puţine şi nu se putea face faţă la 350 
de bolnavi. În afară de asta, bolnavii nu 
respectau regulile de igienă şi îşi dădeau 
mâncarea, pâinea, pe tutun (mahoarcă). 
Cu  munca noastră sanitară, am reuşit să 
oprim mortalitatea. Unii din cei care erau 
sănătoşi şi mergeau la lucru, ziua, în 
pădure la tăiat lemne – la făcut metri 
steri, veneau seara (zilnic câte 1-2) aduşi 
pe tărgi improvizate, îngheţaţi. Prin tratare 
cu ceaiuri calde şi sticle cu apă caldă, la 
mâini şi la picioare şi prin respiraţie 
artificială, îi readuceam la normal, însă 
unii din ei mâncau buruieni şi nişte 
rădăcini, din pământ, care semănau cu 
cartofii. Veneau la spital, făceau spume la 
gură şi nu durau 30 de minute. Până în 
anul 1944, luna iunie, am redus mult 
mortalitatea, dar şi cazurile de îmbolnăviri, 
cu cca 90%. 

În anul 1944, luna iunie, am fost mutat la 
lagărul Toghir Vogon, unde am funcţionat 
tot la spital. Să vedeţi ce se întâmplă 
acolo! Era un comisar, cu numele Bălan, 
care mă cerceta mereu, cu întrebări, ce 
ştiu despre ofiţerii români, ce funcţie am 
avut în armată. Din răspunsul meu nu 
credea nimic, căci aveam adversari în 
lagăr, care luptau contra mea. Susţineau 
că am fost ofiţer şi că am fost fascist, etc.  

Atunci, eu fiind la spital şi având 
medicamentele pe mâna mea şi alimentele 
spitalului, îl serveam şi pe d-l comisar cu 
ce avea nevoie, dar, noaptea, pe la orele 
24.00, venea la mine, mă scula, mă poftea 
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  văzând că nu este aur şi având o cratiţă 
cu apă fiartă, pe plita sobei, văd că se 
repede la uşă, pune zăvorul şi cu o 
înjurătură rusească, vroia să toarne apa 
ceea, opărită, pe mine. Eu pun mâna pe 
oală şi o vărs pe jos şi s-a opărit dânsa 
pe picioare. Eu m-am repezit la uşă, am 
deschis-o, am căzut afară şi cum eram la 
etajul unu, am venit până jos, pe trepte şi 
am fugit la lagăr. A doua zi vine femeia la 
lagăr, pansată la un picior şi cu fiica ei şi 
raportează comandantului de lagăr 
despre cele întâmplate. Comandantul o 
întreabă ,,- Îl recunoşti pe prizonier?” şi 
răspunsul a fost ,,- Da”. A făcut adunarea 
lagărului, în careu şi îi zice: ,,- Poftim, 
recunoaşte-l!” Eu nu eram la careu, 
deoarece eram în spital, la tratamente, cu 
domnul doctor şi nu m-a lăsat să plec. 
Biata femeie, a dat să recunoască pe 
unul, pe altul, dar nu a reuşit să fie sigură 
şi mai ales că oamenii nu ştiau cine şi 
când s-a întâmplat şi nerecunoscând pe 
nimeni, sigur, a fost dată afară, cu 
amendă, pentru faptul că primise 
prizonier în casă.  

Şi uite aşa am petrecut încă doi ani, până 
în anul 1948, luna decembrie, când, în 
sfârşit a venit ziua cea mai scumpă, de 
eliberare. În cursul acelei luni am 
împodobit vagonul cu lozinci şi pancarte: 
,,URSS”, ,,RPR”. Pe tren aveam 240 
ruble, cu care nu ne lăsa să intrăm în 
ţară, ci până la graniţă să-i cheltuim. Zis 
şi făcut, de-acuma căpătasem, iarăşi, 
greutate de 90 kg. Şi pe tren consumam 
pâine, unt, zahăr, de la chioşcurile din 
staţiile unde se oprea trenul. Am ajuns la 
Sighetul Marmaţiei, unde nu credeam să 
mai ajungem. Ajunşi aici, pe peronul gării 
erau femei şi fete cu tăvi de mălai copt. 
Am fi cumpărat dar nu aveam bani. Două 
zile am răbdat de foame, ca la urmă să 
vină ordin de plecare, fiecare în direcţia 
lui şi ni se dă câte o căciulă de pesmeţi. 
Am ras-o în câteva minute şi hai la tren, 
pe contul nostru propriu, numai că nu 
plăteam trenul. Am ajuns la Ploieşti, unde 

duce nici la masă, care şi aşa era 
sărăcăcioasă, dar a venit vremea refacerii 
şi mă dă la o categorie, care era a celor 
slăbiţi. Am fost introdus din nou în spital, 
ca sanitar (felcer, cum se spunea la ei) şi 
mi-am revenit. În acest timp, comisarul, 
fiind bolnav, a plecat la spital, după cum 
am înţeles, în România. În locul dumnealui 
a venit alt comisar, un băiat bun, român 
ca şi Bălan, crescut în Rusia, din părinţi 
refugiaţi din România prin anii 1916-1917, 
în timpul primului război. Acesta a făcut o 
adresă, pentru mine, în ţară, interesându-
se: ce politică au făcut părinţii mei, dacă 
sunt căsătorit şi dacă am copii. Rezultatul 
a fost primit abia în 1946, când am fost 
scos din panică, spunându-mi că sunt 
valabil pentru patrie şi că voi fi repatriat 
cu primul eşalon, însă când s-a format 
eşalonul, în anul 1946, eu nu am fost 
trecut să plec şi am întrebat pe domnul 
comisar, de ce nu sunt trecut şi mi s-a 
răspuns că doctorul nu mă lasă să plec. 
Am mers la domnul doctor şi l-am rugat să
-mi dea şi mie drumul, cu acel eşalon. 
Dânsul îmi spune ,,- Nu am cu cine te 
înlocui şi vei pleca cu alt eşalon, cu toţi 
prizonierii din lagăr”. Eu, totuşi, am mai 
insistat şi dumnealui îmi spune aşa: ,,- 
Niculae, tu nu ştii că la voi în ţară este 
secetă mare, nu are lumea ce mânca, este 
foamete, ai răbdare – scoro budit  (adică, 
cât de curând vei pleca)”.  

Acest ,,scoro” a durat încă doi ani, în care 
timp am mai trecut peste multe cumpăni:  
am fost electrocutat;  am fost prins de o 
curea de transmisie, care m-a prins si s-a 
oprit, prin alarmă pe fabrica, de am 
scăpat;  alt necaz s-a întâmplat, când 
aveam liber în oraş, cu o rusoaică, care a 
întrebat dacă am inel de aur şi eu i-am 
răspuns că am şi aveam dar nu de aur, ci 
de bronz şi jurai că este aur. Avea şi 
marcă germană, pe dinlăuntru „333”, 
bătută de mine. Acea femeie m-a invitat la 
dânsa, m-a invitat să iau loc, mi-a pus 
masa să mănânc. Am mâncat, dar până 
am mâncat, dânsa a controlat verigheta şi 
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 Niculai, încotro o iei?” Am luat-o pe la 

12.00 noaptea, singur, pe lângă clădiri pe 
strada gării şi hai, hai, pe ici, pe colo, m-
am descurcat şi am ajuns la o cunoştinţă 
a mea, care avea prăvălie, de mâncăruri 
şi bine înţeles şi băuturi. La acest prieten, 
în noaptea de Moş Ajun, se făcea 
petrecere mare, între rude. Merg eu la 
bucătărie, acolo bucătăreasa. O întreb 
unde este domnul Stoica, negustorul. ,,- 
Este sus, chefuieşte cu rudele”, îmi spune 
dânsa. 

Mă întreabă cine sunt, îi spun şi dânsa, 
care cunoştea foarte bine pe soţia mea, 
strigă tare către mine: 

,,- Domul Niculai, prizonierul? “. ,,- Da, 
eu sunt. “. ,,- Atunci, mă duc să-l chem.” 
şi l-a anunţat. Prietenul Stoica, 
negustorul, care era cam asupra chefului: 
,,- Spune-i să vină aici la mine!”, dar el 
cum mă vede, numai că nu-i vine a crede 
şi zice aşa: ,,- Niculai, eşti dumneata ? “ 

Eu îi răspund: ,,- De, domnul Stoica, eu 
sunt şi vă urez petrecere frumoasă şi bine 
v-am găsit sănătoşi !”  Atunci, strigă 
către femei-sa: “- Nevastă, ăsta este 
Niculai, pe care îl aşteptai!” “- Da” 
răspunde nevasta,  “- Dacă este chiar 
aşa, dă-i ceva de a mâncare şi fă-i patul  
de culcare !” 

Aşa cum el a dat sfat, dânsa l-a şi 
ascultat. Am mâncat, m-am ospătat, apoi 
am mers şi m-am culcat. Dimineaţa, în 
zorii zilei, bătea soarele în fereastră, 
nimeni lângă mine în casă.  ,,Doamne, 
unde sunt eu, m-am rătăcit, ce-i cu mine?  

Doamne, oare văd bine?”. Numai că văd 
deodată, că vine la mine o fată şi-mi zice: 
“- Hai, domnule vă sculaţi, că sunteţi mult 
aşteptaţi! Vă aşteaptă lume bună, nu ştiu 
ce are să vă spună!”  M-am sculat, m-am 
îmbrăcat, în prăvălie am intrat şi m-au 
pus la întrebat. Mă-ntrebau, care de care: 
,,- N-ai văzut şi pe cutare? “ Le-am 
răspuns la fiecare, la fiecare întrebare:    

foamea ne-a adus în situaţia de a căuta o 
sursă de alimentaţie. Ce-mi vine în cap, 
când văd doi domni, bine îmbrăcaţi: să 
îndrăznesc a merge la dânşii. Îi salut 
frumos şi le fac rugămintea de a ne ajuta 
cu ceva bani, de a cumpăra nişte covrigi, 
din aceea cu susan, opt-uri, ce mai se 
găseau la chioşcul gării. Unul dintre dânşii 
îmi întinde 100 lei, îi mulţumesc, merg şi 
cumpăr, de 100 lei, covrigi. Pentru 18 
prizonieri nu a fost de ajuns, dar eram 
mulţumiţi şi aşa. Văd că celălalt domn, îmi 
face cu mâna şi zice:  

,,- Pentru că ai fost cinstit şi ai dat la toţi, 
ia şi de la mine 100!”  M-am dus, am luat 
şi de acei bani covrigi şi ne-am liniştit 
foamea. 

Până să vină trenul, îmi iese în cale 
o doamnă tânără, care se recomandă şi 
îmi spune că a fost căsătorită şi că soţul 
dânsei a murit pe front şi că ar dori să-şi 
găsească un partener, că are salariu 
frumos şi are casă în Ploieşti, are 
îmbrăcăminte de soţ, are de toate. Atunci, 
eu, gândindu-mă acasă la copii, părinţi şi 
soţie, îi răspund doamnei că nu sunt de 
acord să intru eu pe fir, deoarece am 
acasă trei copii care mă aşteaptă. Dânsa 
zice: ,,- Poate cunoaşteţi dumneavoastră 
vreun băiat bun, cu suflet, cu care să nu 
dau greş”. I-am recomandat un băiat din 
Mizil, care nu era căsătorit, i-am părăsit şi 
trenul a pornit. 

Am ajuns la Buzău, în gară şi mă 
întâlnesc cu Nistor Gheorghe de la 
Scurteşti, fost şi el ca mine prizonier, dar 
nu ne-am cunoscut până la Buzău. În 
gară, el s-a întâlnit cu un cumnat al lui, 
care, pe la ora 23.00, vroia să meargă la 
Ploieşti, la rude, la botezul unui copil. Erau 
echipaţi cu de-ale mâncării şi băuturi. Ne-
am pus pe mâncare şi băutură şi cum noi 
nu mai pusesem băuturi în gură de 7-8 
ani, ne-a prins băutura de nas, dar nu aşa 
ca să nu ne putem descurca. Prietenul 
Gheorghe a plecat cu rudele la alte rude, 
peste calea ferată, în partea silozului, iar 
eu am rămas singur. “Ce te faci acum 
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  alţii au stat în prizonierat (printre ei şi 
tatăl meu). Copil fiind, auzeam de câte 
cineva dat dispărut, că totuşi n-a murit şi 
că ar veni acasă, dar aşteptarea a fost 
zadarnică şi chinuitoare.” (Dr. Constantin 
Zaharia) 

„Din propriile trăiri şi din povestirile 
înaintaşilor, vă expun câteva episoade de 
care-mi amintesc: 

* Nemţii se retrăgeau (de fapt, fugeau în 
grabă) de la Boboc (punct strategic, foarte 
important, al armatei germane, datorită 
aerodromului de la Ziliştea. Fugeau printre 
lanurile de porumb, aflate între Boboc şi 
Dâmbroca, pentru a ajunge, prin 
traversarea râului Buzău, la şoseaua 
naţională Buzău – Brăila (pe şoseaua 
naţională Focşani – Buzău, erau urmăriţi 
îndeaproape de ruşi). 

Avangarda nemţească a fost „îndemnată” 
de învăţătorul satului Ioan Nicolau 
(poreclit Ştoleap), care ştia să vorbească 
nemţeşte, să traverseze gârla, prin dreptul 
satului Dâmbroca, ca fiind un vad sigur, 
pentru armata germană. 

Toate maşinile nemţilor  şi armamentul pe 
roţi s-au împotmolit în prundul râului 
Buzău, nemţii fiind nevoiţi să le 
abandoneze în cea mai mare grabă, 
deoarece se auzeau deja obuzele de 
artilerie, ale ruşilor, care veneau din urmă. 

După acest episod, lumea s-a năpustit 
asupra maşinilor împotmolite, care erau 
pline de lenjerie (de corp şi de pat), 
îmbrăcăminte, hrană, ustensile, etc. Pe 
malul râului erau câţiva oameni „de bine”, 
care notau pe fiecare, ce anume luase din 
maşinile nemţeşti, iar la câteva zile au 
apărut în sat câteva echipe de colectare a 
bunurilor„furate”. Mergeau la  „punct 
ochit, punct lovit”, datorită listelor 
întocmite de acei oameni „de bine”.  

Acum realizez că acele echipe  erau 
formate din borfaşi ordinari...  

 „- Nu cunosc, nici n-am văzut, vreunul 
de-al meu cunoscut.” Unii, dintre dânşii, 
ziceau: “- Daţi-i să bea şi să mănânce!” 
Au umplut mesele, toate, cu băuturi şi 
bucate şi-au rămas acolo toate, că mă 
gândeam la ai mei şi de, ce mai vrei, sunt 
ai mei. 

Şi mergând pe drum, spre casă, mă 
gândeam cum să fac, să procedez,  un 
prieten să întâlnesc, să meargă la mine-
acasă, familia să-mi vestească. Numai 
bine c-am găsit, chiar un cetăţean din 
sat, care-ndată a plecat şi pe-ai mei i-au 
anunţat. Sărmanii, m-au aşteptat. Acasă, 
cum am ajuns, parcă-i văd s-au pus pe 
plâns, soaţa mă-ntreba aşa: ,,Oare mai 
pleci, iar, cumva?” ,,- Nu, dragă, n-oi mai 
pleca , o să am grijă de voi şi de cei 
bătrâni ai mei”. Şi-am pornit, 
gospodăreşte, să cânt iar bisericeşte      
şi–am cântat eu, bunăoară,  până când      
m-au dat afară. Şi văzând eu, în sfârşit, 
ca să n-o iau cu cerşit, m-am gândit să 
fac scrisoară la secţia sanitară, s-o iau de 
la început iară, cu munca mea sanitară,     
ce-am practicat în război, să mai practic 
şi la noi, în ţara mea ce-o iubesc, că 
pentru ea mai trăiesc, ţara mea 
frumoasă, dragă, n-aş da-o pe lumea-
ntreagă. Am pus piciorul în prag şi-am zis 
să muncesc cu drag, meseria să mi-o 
fac.”(Din trăirile lui Neculai Iordache) 

„Au participat mulţi oameni din sat, 
printre care: Preda Constantin, Iordache 
Nicolae, Ion Nicolau, Florea Benone, 
Glineschi Paul, şi alţii. Tata a fost făcut 
prizonier la Cotu Donului, unde a fost şi 
rănit.  Despre război îmi amintesc că, 
atunci când se dădea alarma de începere 
a bombardamentului, pe deasupra satului 
treceau avioanele care decolau de la 
Boboc, iar noi ai casei, îmbrăcaţi în alb, 
ne ascundeam sub gardul din fundul 
curţii.” (Ec. Constantin Glineschi) 

„Satul Dâmbroca, din câte ştiu şi-a plătit 
cu prisosinţă tributul  cu combatanţi, 
dintre care unii nu s-au mai întors, iar 
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Mama Stanca, a pus caii la căruţă, m-a 
luat pe mine (aveam 12 ani) şi pe Gicu şi 
a pornit spre Vişani. În scrisoare spunea 
că până la intrarea în Vişani, va veni un 
ostaş care să ne conducă. Era un 
subaltern al lui tata, Boacă Ion, din 
Bentu. Am mers şi ne-am întâlnit la un 
bordei cu pământ, cu saltele pe jos, iar 
caii erau ascunşi în pădure, cu prelate.  
Ne-a pupat tata şi i-a spus mamei: 
”Închinaţi-vă la Dumnezeu, să vin şi eu 
acasă, să am grijă de copiii mei!”.  M-a 
luat de mână şi mi-a dat o jumătate de 
sac cu căpestre şi lanţuri, le-a pus în 
căruţă şi mi-a spus să le îngrop în 
grădină. Tata a luptat şi a revenit. Avea 7 
clase şi a intrat ca achizitor la 
cooperative. Când eram deja însurat, mă 
punea să aduc marfă cu căruţa, la 
Dâmbroca şi Borduşani şi luam câte 30 lei 
de transport.”  (Dumitru Oprea) 

„Despre tata, Constantin Preda, am 
amintiri foarte frumoase. Îmi povestea 
foarte frumos despre armată şi război. 
Stătea în Prahova şi în 1944, când 
bombardau aliaţii Ploieştiul şi suna 
alarma, se arunca la pământ peste 
straturile de ceapă. Era tare judecat. 
Avea memorie foarte bună şi sesiza 
totdeauna ridicolul situaţiei. Fiind înalt şi 
subţire a fost în garda mareşalului.. Tata 
spunea că Mareşalul, pe miniştri îi primea 
pe uşa din faţă, iar pe Horia Sima, prin 
uşa din spate. Despre ruşi, după cum 
povestea tata se poate trage concluzia pe 
care o are şi Paul Goma în „Din Calidor” şi 
anume, că „Rusul, te îmbrăţişează şi pe la 
spate te înjunghie” (Prof. Elisabeta Popp) 

„ Au fost mai multe tipuri de victime: 

A. – Dispăruţii şi prizonierii care nu s-au 
mai întors  
B. - Prizonieri care s-au întors acasă, 
C.– Soţiile şi copiii celor plecaţi pe front, 
care au dus-o foarte greu şi mulţi suportă 
consecinţele şi în prezent, 
D.– Combatanţi care s-au întors de pe 
front” (Stan Bârsan)  

* Într-o zi, când nemţii se retrăgeau 
de la Boboc, eu veneam de la câmp, călare 
pe calul nostru, Cezar, spre casă. Când am 
ajuns prin dreptul prăvăliei lui Bombonaru 
(lângă biserică), am văzut că staţiona un 
grup de soldaţi nemţi. Ajungând în dreptul 
acelui grup, unul dintre ei m-a oprit, m-a 
luat de subsuori, m-a dat jos, a încălecat 
pe Cezar şi...dus a fost. Eu plângeam, 
văzând cum se îndepărtează calul, care 
mă purta, de atâtea ori, pe meleagurile 
copilăriei.” (Ing. Valentin Zaharia) 

  „Aş menţiona doi fraţi de înaltă 
onoare pentru sat. Este vorba despre fraţii 
Cojocaru. Au locuit în satul Dâmbroca la 
sfârşitul veacului XIX şi începutul celui de 
al XX – lea. Erau cu 3–5 ani mai în vârstă 
decât Ion G. Coman. Au locuit la şosea, 
unde acum este loc viran, între Vasile 
Dragomir (Geambaşu) şi Dinu Constantin 
(Munteanu). 

Tatăl lor avea o casă modestă şi o 
bărăcuţă, ca Băcănie – Prăvălie. Era deci 
un mic comerciant. Erau rude cu Stan 
Voinea (tatăl lui Neagu Voinea). Băiatul cel 
mare a avut gradul de colonel şi a fost 
comandant de divizie pe frontul de est 
(1941–1944). 

   După 23 august 1944, s-a ocupat 
de organizarea şi instruirea unei noi divizii, 
la Medgidia. La pensionare a primit gradul 
onorific de general. Băiatul cel mic a 
avansat până la gradul de colonel. A fost 
comandant de mare unitate, la Piteşti. 
Informaţiile despre aceşti doi fraţi, sunt de 
la Ghiţă Coman.”  

(Prof. Constantin Enuş) 
 

  „Mă simţeam foarte legat de tata, 
fiindcă îl ştiam un om drept şi cu respect 
faţă de săteni. Aveam în minte şi perioada 
când a mers pe front şi puteam rămâne 
fără el. Tata a fost sergent şi tunurile erau 
trase de cai. În 1945, a primit mama 
scrisoare că tata este cazat în pădure la 
Vişani, cu caii ascunşi  în pădure şi urmau 
să plece pe front.  
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  lor, de acasă şi de dor, dădeau copiilor 
noştri bunătăţi ce le aveau în raniţe 
(conserve, dulciuri). Unii din ei au făcut 
popas şi în Dâmbroca, câte o noapte, sau 
se ascundeau pe sub malul de lângă 
cimitirul satului.  

Când au început să vină ruşii,  mai întâi 
au apărut avioane pe deasupra satului şi 
au aruncat bombe, dar nu prea explodau. 
Aşa se făcea că folclorul intra imediat în 
acţiune şi copiii cântau: 

La Dâmbroca pe Suhat, 
Şapte bombe tu ai dat, 
Toate, ele-au explodat, 
Nimica n-a păgubat, 
O oaie şi-un kil de cheag! 
 
Au apărut şi unii dintre sătenii care au 
fost plecaţi pe front, dar au trebuit să 
meargă imediat pe frontul de vest. 

Treceau şi unele avioane americane, la 
joasă înălţime şi se auzeau mitralierele. 
Aflam de la oamenii mari că americanii îşi 
descarcă muniţia, nu au interes să 
continue războiul. Am văzut cum un avion 
american mergea pe deasupra lizierei de 
salcâmi, care desparte suhatul de linia 
care duce spre zona de câmp „La 
Pădure”: Mi se părea că stă pe loc, 
deasupra salcâmilor şi am auzit rafala de 
mitralieră. Mă aflam cu bobocii pe suhat 
şi m-am speriat foarte tare. Nu-mi 
ajungeau picioarele de pământ, aşa de 
tare am fugit spre grădina mare a 
noastră, aflată la marginea satului. 

Prin toamna anului 1944 au venit ruşii şi 
am înţeles că au mai prins, din urmă, 
nemţi rătăciţi de trupele lor şi i-au aranjat 
aşa cum ştiau ei mai bine. 

Într-o zi am văzut mişcări pe suhat (i se 
mai spune şi „După Oboare”).  

M-am ascuns după un salcâm mare din 
fundul grădinii şi deodată văd cum trec în 
goană doi călăreţi şi trăgeau unul în altul. 
Am presupus că un rus alerga după un 
neamţ. Treptat a apărut puhoi de trupe 

NOTĂ 

Al doilea război mondial este încă 
viu în memoria celor care au astăzi o 
vârstă de peste 70 ani. Dintre văduvele de 
război, din satul Dâmbroca, mai trăieşte 
doar Ioana Florea, dar dintre copiii orfani, 
sunt mai mulţi. Între 1942 – 1944, nu se 
prea ştia ce este pe front, căci nu erau 
mijloace de comunicare, sau dacă se mai 
citea câte vreun jurnal, de către lumea 
adunată la „radio şanţ” (adunare la 
marginea şanţului), ştirile erau 
încurajatoare şi subţiri. Uneori ştirile 
primite erau transformate în zvonuri, mai 
mult sau mai puţin pesimiste. 

Când au început să apară escadrile 
de avioane, pe cerul satului, la înălţimi că 
de-abia se vedeau, am văzut semnele 
războiului la noi acasă. 

Pentru bravura sătenilor in al doilea război 
am închinat versurile de mai jos: 

Extras din: 

 ODA SATULUI MEU 

Satul meu, ai fost bărbat, 
În războaie implicat 
Şi câte n-ai suportat 
Să-i fii graniţei lăcat. 
   *** 
Când războiul fu pierdut, 
Peste tine ruşi-au dat  
Multe bombe cam rebut 
Şi atunci, tu, ai cântat: 
 
„Câte bombe, tu ai dat, 
Rusule, “rusule”, 
La Dâmbroca, peste sat, 
Rusule, “rusule”, 
Niciuna n-a explodat, 
Rusule, “rusule”!” 
 
Lumea se temea de ocupaţia sovietică şi 
mai ales de caracterul soldaţilor ruşi care 
se comportau grotesc şi erau însetaţi de 
sex. Mai întâi au trecut nemţii, în retragere 
grabnică şi se purtau civilizat cu femeile cu 
copii. Probabil că se gândeau şi ei la copiii 
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Întoarcerea tatii din război 

 
Crăciunul umplea casa cu griji, în iarna blândă,  
C-o să mai vină tata,  n-aveam gândul la pândă. 
Oani smucea  „Ţiganca”, năstruşnica de vacă, 
Frecând în coarne-i lanţul,  spre puţ, să îi dea apă! 
 
Olica şi cu mine,  tremuram lângă plită 
Şi clocoteau în sine  sarmalele-a ispită. 
Abia sunase-n sat  clopotniţa de-amiază, 
Părintele-n altar, cred că-şi lăsase crucea 
 
Şi-n curtea casei noastre se-aprinse foc de vrajă, 
Cu veştile aduse de nea Vasile Ciucea. 
 „Sări ţaţă Veto, sări!, sare şi strigă mama, 
Că Neculai trăieşte si o să vină-acuma!”      
 
De-aşa entuziasm era să fim daţi gata, 
Când prin grădina mare, venea, legănat, tata!   

(Mior ) 

Trăiască Regele 
 

ruseşti şi şi-au instalat corturile pe suhat 
(suhatul era destinat pentru păscutul 
vitelor, nu avea culturi de vreun fel). Să 
vezi corturi, unul lângă altul, pe tot 
suhatul. Cred că asta se petrecea prin 
1945 şi trupele respective erau în 
retragere, după victoria de la Berlin. 
Copil fiind, eram curios şi m-am apropiat 
de corturi. Un rus m-a îmbiat să merg la 
el, spunând: „Idi siuda malicic!” (vino 
încoace, copile). Poftele pentru ceea ce 
îmi arăta (conserve, biscuiţi...) erau 
mari, dar aveam în mine frica, 
alimentată şi de mămica, cum că ruşii 
sunt răi şi cine ştie ce se poate întâmpla, 
aşa că am luat-o la fugă spre casă. 

Au stat mult, ruşii, pe suhatul satului 
nostru şi făceau dese incursiuni pe la 
casele oamenilor. Unii mi-au părut 
civilizaţi şi neagresivi, dar spaima era 
mare, mai ales pentru noaptea, când 
căutau băutură şi hazaici. Mămica a 
aranjat să locuim în podul casei şi numai 
cu o lumânare aprinsă, pentru ca în caz 
că vom fi vizitaţi de ruşi să creadă că e 
casă părăsită. Într-o zi, o vecină strigă: 
„Sando, ruşii!” Mămica se afla pe şura cu 
paie, îi aranja coama, să nu pătrundă 
apa şi să  mucezească paiele de grâu 
(baza materială pentru foc, pe vremea 
aceea). Nici nu ştiu cum a alunecat de pe 
şura înaltă şi a fugit în ascunzătoarea din 
pod. 

În grădina mare aveam şapte pruni mari 
şi ruşii le-au găsit un folos, în a-şi lega 
câte doi cai la fiecare. Năzbâtiosul de 
frate-meu, Oani, având vreo 11 ani, se 
urca în câte un prun, se ţinea agăţat de 
crengi şi se lăsa în jos pe cai. Oricât ar fi 
fost de nărăvaşi caii, el avea siguranţa 
că era prins de crengile prunului. Îl 
admiram mult pentru îndrăzneala lui şi 
tare aş fi vrut şi eu, dar n-aveam decât 6 
anişori. Stiu si eu ce înseamnă 
întoarcerea tatălui din război, căci am 
trăit evenimentul după şapte ani de la 
plecarea pe front, din care cam 6 ani i-a 
trăit in lagăr şi nu ştiam nimic de dânsul. 

Trăiască Regele  
În pace şi onor  
De ţară iubitor  
Şi-apărător de ţară. 

Fie Domn glorios  
Fie peste noi,  
Fie-n veci norocos  
În război, război. 

O! Doamne Sfinte,  
Ceresc părinte,  
Susţine cu a Ta mână  
Coroana Română! 

Trăiască Patria  
Cât soarele ceresc,  
Rai vesel pământesc  
Cu mare, falnic nume. 
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  de bază era: mămăliga cu miros de 
mucegai; supa lungă; mâncare de gulii şi 
altele cam de aceeaşi factură calitativă. 
Pentru copiii mai pirpirii se mai dădea câte 
un supliment – lapte cu mămăligă. 

Foametea din sat am trăit-o în vacanţa 
şcolară din 1947 şi apoi după desfiinţarea 
colegiului militar, în perioada 1948–1949.  

A fost cumplit! Tăticu era prizonier şi 
mămica a trebuit să meargă cu trenul 
„Foamea”, în Vlaşca, să poată aduce o 
baniţă (sau dublă, cum i se spune în sat) 
de mălai. Mergea mămica, cu ziua la 
doamna Dumitrescu (fosta învăţătoare a 
dânsei) şi venea seara, cu o bucăţică de 
brânză, cu o bucată de mămăliguţă şi o 
bucată de pepene.  Şi acum mă inundă 
lacrimile când mă gândesc, în special la 
mămica, care lupta disperată, să aducă 
ceva de mâncare pentru puii ei. Ne 
aşezam la masă şi am fi devorat totul în 
două minute, dar mămica ne spunea: 
„Mâncaţi încet, mamă, că numai aşa o să 
vă săturaţi!”  

Am ajuns la aceşti peste 70 ani, în faţa 
acestei pagini, să plâng în hohote 
amintindu-mi de biata mamă, câte a putut 
să îndure. 

Cu trenul „Foamea” au plecat mulţi 
oameni din sat. Erau trenuri de marfă, mai 
precis de transportat vite. În înghesuiala 
aceea mare, cu murdăria corporală, 
păduchii forfăiau şi apoi s-a instalat tifosul 
şi moartea. 

Îl ţin minte pe Vasile Luntraru (tata Vasile, 
cum îi spuneam), că era bolnav de tifos şi 
cam toţi ai casei erau bolnavi, iar mămica 
le ducea şi lor câte ceva de mâncare şi le 
dădea pe fereastră, să nu se contamineze 
cu tifos, dar a murit tata Vasile, un om de 
deosebită omenie, care mă iubea şi se 
juca cu mine de-a „hai la marfă, marfă”. 
Mă lua în spate şi mă lovea cu funduleţul 
de perete, repetând: „- Hai la marfă, 
marfă, cine cumpără marfă!” şi eu râdeam 
de mă prăpădeam. 

e. După instalarea comunismului 

Foametea 

Anii 1945-1946 au fost ani secetoşi, în 
special în Moldova, unde 1946 a fost 
extrem de secetos. În 1946, comuniştii 
aveau ambiţia de a se legitima în fruntea 
României. În acest context, s-au îngrijit 
foarte puţin în administrarea ţării. În 
general, ei erau proşti administratori, 
deoarece nu îi interesa bunăstarea 
populaţiei, ci accederea la putere. 

Aşa cum se arată şi în subcapitolul „Pagini 
de istorie a României”, înserat pe cartea 
„Curcubeu peste timp – Dâmbroca - 
Repere monografice” postată în virtual, 
după 1945  au fost puternic resimţite, în 
toată ţara, urmările războiului, dar mai 
ales la sate. Sovieticii au impus tributuri, 
ca daune de război, golind rezervele de 
alimente ale populaţiei, provocând o 
foamete cumplită. Peste aceste necazuri s
-a adăugat şi seceta anilor 1946–1947, 
cât şi incompetenţa guvernului Dr. Petru 
Groza, impus de sovietici la „alegerile” din 
1946. În perioada 1946-1948, mă aflam 
în Colegiul Militar de Orfani, înfiinţat de 
Ion Antonescu (clasa a I-a am urmat-o la 
Arad şi clasa a II-a la Lugoj).  

Copil fiind, îmi dădeam seama de secetă, 
căci mâncarea era foarte slabă. Mâncarea 
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primeau porţia de zeamă „chioară”. Într-o 
zi a venit un copil să mai ceară o porţie, 
plângând că-i e foame. Mi s-a făcut aşa de 
milă, că i-am zis mămichii să-i dea porţia 
mea. Tare s-a mai lăudat mămică cu 
atitudinea mea de atunci. 

Pe la sfârşitul anului 1949, foametea s-a 
mai înmuiat un pic şi am avut de Crăciun, 
nu ştiu prin ce minune a mamei, 
sărmăluţe cu mămăliguţă. 

Ce frumos a fost atunci, căci vestea 
nemaipomenită adusă de nea Vasile 
Ciucea, a fost ca picată din cer, ca dar al 
lui Moş Crăciun. Nici nu putea fi un dar 
mai mare, ca acela că prin grădina mare a 
venit tăticu din prizonierat. Seceta am 
resimţit-o până în primăvara anului 1950, 
când pentru cină aveam un fel de borş cu 
mămăligă de orz. 

În 1950 s-a mai organizat viaţa satului. 
Comuniştii l-au uns secretar de partid pe 
Mihai Filipoiu (Nghijai). Era un om de 
treabă, dar din câte ştiu, nu avea carte. 
Venea la şcoală şi era mândru că partidul 
ne oferea câte un pahar cu lapte (apă 
fiartă în care se dilua un pic de lapte 
praf.), dar era foarte bun, dacă mă 
gândesc că majoritatea copiilor venea la 
şcoală cu grăunţe coapte în traista – 
ghiozdan. Eram fericiţi că puteam ronţăi 
grăunţe şi mai venea şi câte un pahar de 
lapte. 

Apoi a intrat tăticu, ca sanitar pe la Gura 
Teghi şi de acolo primeam fructe şi ceva 
bani. Prin vara anului 1951, sora mea, 
Olica şi fratele, Oani, au mers la Gura 
Teghi şi de acolo au venit încărcaţi cu pere 
şi prune, încât eu nu am putut să mă abţin 
şi cu toate că aveam doar 12 ani, am 
zis:”- Mămică, eu am să mă însor cu o 
fată de la munte!”. Ce ştiam eu, credeam 
că însurătoarea se mănâncă cu fructe. 
Aveam şi noi prin grădină, corcoduşi şi 
pruni. Apoi veneau strugurii şi pepenii, dar 
ca perele alea de „aur”, nu mai văzusem.  

Şi Vasile Dârstaru, un om de pe uliţa 
noastră, a fost bolnav de tifos. A scăpat cu 
viaţă, dar boala i-a mâncat nasul, încât 
apărea tare hidos. A scăpat atunci, dar a 
murit mai târziu, cam prin anii 60, într-un 
accident stupid.  

Venind cu bicicleta de la Buzău, un tractor 
a avut pană de cauciuc şi l-a ghemuit pe 
nea Vasile într-un şanţ. 

Nu pot uita cum după moartea lui Tata 
Vasile, familia lui formată din mama Veta 
şi 5 fete, aveau pe masă o mămăliguţă de 
orz şi o strachină pe fundul căreia abia se 
zărea un ou fiert moale. Toţi ai casei se 
prefăceau că dau cu mămăliguţă prin ou şi 
de fapt, mâncau mămăliguţa goala, numai 
cea mică,  Niculina, mânca din ou. 

Aveam şi noi păduchi, căci îi luam de pe la 
şcoală şi vai de mămica, cât trebuia să ne 
despăducheze. Norocul nostru era că 
păduchii noştri nu erau infestaţi cu tifos. 
Detergenţi nu erau de fel şi ne-a prins şi 
râia, şcoala fiind focarul principal de 
contaminare. Au apărut şi ploşniţele şi 
cam toate relele se spărgeau în capul 
bietei mame, care se străduia să ne ţină 
departe de boală şi moarte. 

Prin 1948, după ce s-a desfiinţat colegiul 
militar de orfani, am fost înscris la şcoala 
primară din sat. Când mi-a spus mămica: 
„- Gicuţă, maică, de-acum trebuie să 
mergi la şcoala primară din sat!”  Eu i-am 
răspuns, plângăcios: „- Mămică, eu nu 
vreau să mă fac primar!” 

În acea perioadă foamea era în toi şi s-a 
primit un fel de ajutor american, care 
consta în îmbrăcăminte second - hand şi 
un fel de pesmeţi, făcuţi din pâine uscată. 
Ajutoarele ajungeau la nenea Ionel 
Cosoroabă. Am primit şi eu nişte pantofi 
de fetiţă, cu tocurile cam înalte, cu care 
puteam să merg la şcoală. Mămica a 
primit misiunea să facă un fel de supă a 
foamei, cu pesmeţii daţi din ajutoare şi nu 
ştiu ce mai punea în ea, dar era o zeamă 
lungă, pe care pluteau câţiva pesmeţi. 
Veneau sătenii şi în principal copiii şi îşi 
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  mai mari decât cele înregistrate după 1990.  

Avantajele obţinute au fost: 
*conceperea muncii la „ colhoz” ca o 
tehnologie din industrie, privitor la 
preluarea şi valorificarea de la producător a  
cerealelor, legumelor, fructelor, strugurilor, 
laptelui, cărnii şi ouălor; 
*posibilitatea unui export eficient; 
*abordarea unui vast program de investiţii. 
Din păcate statul îi exploata crunt pe 
ţărani:agricultura cooperatistă era tratată în 
ultimii 20 ani din viaţa ei ca o afacere de 
stat, adică unităţilor li se lua aproape 
întreaga producţie, cooperatorii nefiind 
trataţi ca proprietari.  Circa  90% din ce 
realizau C.A.P.-urile, lua drumul fondului de 
stat; - C.A.P.- urile au ieşit de sub 
jurisdicţia U.N.C.A.P. şi au trecut în 
subordinea Ministerului Agriculturii; - 
cooperatorii, truditori ai pământului, nu 
arareori fiind subnutriţi, ajunşi la condiţia de 
flămânzi ai gliei, erau consideraţi, mai ales 
după 1980, „ adevăraţi duşmani ai 
orânduirii socialiste.”  

(Extras din „În căutarea unei noi şanse - 
Săgeata”) 

“Tăticul meu - erou 
 
 Într-o dimineaţă, prin primăvara 
anului 1962, în timp ce tătica îşi prăşea 
porumbul, s-a trezit cu o ceată de inşi, 
condusă de finul, cerându-i să părăsească 
tarlaua, căci acel pământ aparţine 
colectivei. Am fost martor ocular la acel 
abuz. Din cauza unor incidente anterioare, 

Colectivizarea 
„În satul Dâmbroca, finalizarea 
colectivizării (înfiinţarea C.A.P.–ului) s-a 
făcut pe 24 martie 1962.                                                                                            

S-a înfiinţat C.A.P. „ Libertatea” 
Dâmbroca: 
 
- suprafaţa    – 1.481 ha; 
- braţe de muncă   – 1.349; 
- fond de bază     – 3.700.000 lei; 
- avere obştească     – 5.700.000 lei;                                               
 

Producţii medii:  

grâu-2.500 kg/ha; porumb–3.200 kg/ha; 
floarea-soarelui–2.100 kg/ha;  

sfeclă de zahăr–21.000 kg/ha. 

În sectorul zootehnic:  

bovine–326 capete; porcine–246 capete; 
păsări–9.243.  

.......................................................                                                                                  

Parcul tehnic:  
 
• autocamioane         – 3;  
• autoturisme            – 1;  
• motopompe            – 5;  
• motoare 25 cp        – 2 buc.;  
• moară cu ciocănele – 1 .    
Experienţa de 28 ani a C.A.P.- urilor din 
Găvăneşti, Săgeata şi Dâmbroca, arată 
că pământul nu se putea lucra eficient 
decât în exploataţii mari, ceea ce nu mai 
este posibil după aplicarea Legii nr. 
18/1991.                                                                        

Putem concluziona că în comunism au 
existat şi aspecte pozitive, printre care 
acela că s-a creat oportunitatea pentru o 
agricultură corespunzătoare, prin 
exploataţii întinse, care permiteau 
asolamentul, respectarea verigilor 
tehnologice, iar fertilizarea, chimizarea, 
erbicidarea şi folosirea pesticidelor erau 
bine puse la punct de către cadre tehnico 
– inginereşti, foarte capabile. Toate 
acestea au condus la producţii de 4-5 ori 
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 cu manechinii colectivei, tătica purta cu el 
un topor, pentru a-şi apăra bunurile 
moştenite din moşi-strămoşi. L-am 
întrebat o dată: - Matale, tată, zici că eşti 
om credincios. Explică-mi, vrei să faci vreo 
crimă, cu toporul, să omori pe cineva, 
dacă te va ataca? 

 M-a impresionat mult răspunsul lui 
şi mă macină şi astăzi:  

- Costele, pământul ţării a fost 
apărat cu preţul sângelui. Să apăr acest 
pământ am luptat până în Munţii Tatra şi 
dacă va fi nevoie sunt gata să-mi vărs 
sângele pentru acest pământ sfânt! 

În mintea şi-n sufletul meu, s-a 
lăsat atunci o linişte divină şi am rămas 
fără grai. 

Revenind la întâmplarea cu ciracii 
colectivei, parcă îl aud pe finul, şeful lor:”-
De azi înainte, acest pământ aparţine 
colectivei, şi a făcut un gest ca ciracii să-l 
imobilizeze pe tata. Vreo 4-5 dintre ei, mai 
curajoşi, fac un pas înainte să 
îndeplinească porunca, de a-l sălta pe 
tata, dar tata, ca un adevărat Hercule, 
vânjos cum era, îşi ia toporul de la brâu, 
se roteşte, cu toporul în ambele mâini şi le 
zice asaltatorilor:”- Încercaţi să vă 
apropiaţi, dacă nu mi-a fost să mor în 
Munţii Tatra, apărându-mi ţara, şi-mi este 
dat să mor, aici, la mine acasă, apărându-
mi tarlaua, apoi ... fie voia Domnului! 

 Eu eram speriat şi neputincios, dar 
vedeam vitejia personificată în chipul 
ţăranului patriot, apărător al moştenirii 
strămoşeşti, asemeni ţăranilor din 
Răscoala de la 1907, zugrăviţi în tabloul 
lui Octav Băncilă. 

 Tătuca aştepta deznodământul şi 
numai băiatul lui Enache să nu fi fost în 
acele clipe şi să participi la asemenea 
mizerii bolşevice, în care bietul tata era 
singur împotriva a peste 30 ciraci, care îl 
tâlhăreau de avere. Se mai roteşte o dată 
printre ei, ameninţător cu toporul şi atunci 
“finul”, zice către gaşcă: “- Lăsaţi-l, că e 

nebun, hai să mergem!” 

 A fost o victorie, temporară, pentru 
tata, în acele clipe, dar vor urma alte 
povestiri triste şi acum înţeleg de ce fostul 
preşedinte al ţării, domnul profesor Emil 
Constantinescu, în timpul mandatului 
domniei sale a rostit:”M-a învins 
sistemul!”. A fost o constatare tardivă, 
căci România a fost învinsă, în fapt, de 
sistem, cu mai bine de cinci zeci de ani în 
urmă. 

Vorba răposatului de tristă amintire, 
când şi-a pierdut scaunul de atotputernic 
“Tovarăși, agenturile străine vor să ne 
răpească libertăţile democratice!”  

Ce ar mai putea spune Majestate 
Sa, Regele Mihai, pe această  temă!?” 

(Pr. Protopop Constantin Alecse) 

„– Noi am ştiut să ne muncim 
pământul şi nu am putut să-l dăm la 
colectivă, căci nu aveam încredere în ea. 
Ca noi au mai fost câţiva consăteni: 
cumnatul Enache Alexe, Gheorghe 
Ocheşel, Gheorghe al Vetei lui Ion Lalu  şi 
alţii.  

Au început represiunile. Soţul era 
plecat pe la Braşov, după lucru şi a venit 
miliţia şi ne-a blocat în casă. Stăteau 
miliţienii şi comunicau cu noi pe geam:  „- 
Spuneţi ce vă trebuie şi vă dăm, dar din 
casă nu aveţi voie să ieşiţi!”. Când a 
revenit acasă, l-au şi săltat miliţienii, l-au 
dus la Săgeata şi l-au ţinut trei zile 
nedormit şi nemâncat, tot în anchetă şi 
bătăi. Ne-au cerut să mergem cu grâul la 
treierat şi ne-am opus şi iar l-au luat pe 
Costică, de data aia la Buzău şi iar cu 
bătăi. Din alea i s-a tras moartea. Nu au 
avut încotro, căci au văzut cât de mulţi 
copii avem şi au zis că trebuie să ne lase 
în pace. Au venit şi ne-au luat boii din 
curte, acţiune la care au participat chiar 
rude ale noastre foarte apropiate.  

Pe 13 mai 1963, a veni aşa ca un 
ghemotoc de paie aprinse şi ne-a ars tot. 
Numai casa a fost salvată.  
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 Nu mai aveam nutreţ deloc şi a trebuit să 
vindem vaca, să luăm 
ceva pe ea. 

Cu greu a reuşit să scape 
de miliţie şi să poată 
lucra pentru a asigura 
hrana celor şapte copii. 
Aducea seara câte un sac 
de pâine neagră şi toţi se 
repezeau de prindeau 
câte o pâinică şi să scape 
de hămeseala foamei. 
Bătăile primite şi greutăţile întâmpinate l-
au doborât înainte de vreme, la numai 59 
ani şi nu a apucat să trăiască schimbările 
de după 1989. Datorită suferinţelor lui şi 
muncii susţinute de noi amândoi, am 
reuşit să ne creştem şi să le dăm viitor 
bun celor 7 copii.” (Maria Alexe)  

„- Am aflat, de la părinţi, că în anul 
1962 (aveam eu vârsta de 1 an), s-a 
hotărât de către conducerea comunistă a 
ţării, încheierea forţată a colectivizării. 
Părinţii mei nu făcuseră cerere de înscriere 
în C.A.P. (Cooperativa Agricolă de 
Producţie). A fost ultimul an când li s-a 
permis să-şi ridice recolta de pe pământul 
pe care-l munciseră în acel an. Apoi li s-a 
confiscat totul: pământ, căruţă, cai, boi şi 
plug. Era un spectacol dureros şi grotesc 
în acelaşi timp. Dureros, pentru că ai mei 
rămâneau cu 6 copii (între timp a venit şi 
al şaptelea) şi fără mijloace de întreţinere. 
Mămica ţipa, copiii plângeau, tatăl meu 
trăgea de boi ca să nu-i fie scoşi din curte, 
dar totul în zadar. Grotesc, deoarece 
torţionarii îi batjocoreau şi ce este mai 
rău, îi şi loveau cu biciul pe părinţi ca pe 
nişte animale. Au fost drame reale care au 
lăsat urme adânci în conştiinţa lor. A doua 
zi tatăl meu a fost arestat şi închis 21 de 
zile, deoarece reacţionase „violent” la 
actul de colectivizare a agriculturii. Când s
-a întors din închisoare, o buna bucată de 
timp nu a spus nimic. Abia după mai multe 
zile, a povestit calvarul la care a fost 
supus: ameninţare, tortură, înfometare. 
Toate aceste metode, urmau să anihileze 

în omul gospodar, orice gând şi dorinţă, 
de a mai avea în 
proprietatea sa 
pământ sau alte 
bunuri mobile. În 
satul Dâmbroca 3 
familii nu s-au înscris 
în C.A.P.:  Lalu 
Gheorghe,  Enache 
Alexe (fratele mai 
mare al tatălui meu şi 
familia) şi a tatălui 
meu.  Părinţii mei au  

trebuit sa plece din sat, să-şi caute de 
lucru, pentru a ne putea creşte şi ţine la 
şcoală, cei şapte copii. Au muncit la ferme 
de stat, pe şantiere şi în cele din urmă la 
fabrica de geamuri Buzău. În toate aceste 
locuri au dat dovadă de o forţă incredibilă 
în lupta cu vitregiile vremurilor. Părinţii 
noştri au reuşit să ne transmită un fel de 
„ambiţie”(hotărâre) de a învăţa cât mai 
bine, ca să ajungem în viaţă oameni cu 
„rost”, şi stăpâni pe propria viaţă. Ceilalţi 
opozanţi au procedat cam în acelaşi mod 
ca părinţii mei.”   (Pr. Costel Ion) 

„În viaţa satului s-au produs 
schimbări, în momentul colectivizării, când 
le-a fost luat oamenilor tot ce agonisiseră. 
Deoarece nu toţi semnau adeziunile de 
înscriere în CAP, respectivii stăteau fugari 
în câmp, până se făcea seară şi pleca 
echipa trimisă de raionul de partid. Îmi 
amintesc că tata stătea fugar la vie, care 
era situată la 1,5 km de sat. Deşi în 
momentul decretării încheierii procesului 
de colectivizare a satului, au fost şi săteni 
care nu au acceptat să lucreze în CAP, au 
refuzat ridicarea cantităţii minime de 
bucate oferite la sfârşitul recoltării grâului, 
florii soarelui sau porumbului. 

Printre cei care au refuzat munca la 
CAP se aflau Enache Alexe – tatăl 
părintelui Constantin Alecse , cât şi fratele 
lui – Costică, care au avut numai de 
suferit la perioada respectivă.  

(Ec. Constantin Glineschi) 
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Revolta ţăranilor din Dâmbroca  

– 26 octombrie 1962 - 
„Din cantitatea de porumb, C.A.P.-ul 
(Cooperativa Agricolă de Producţie), 
trebuia să plătească, în produse, muncile 
S.M.T-ului (Staţiunea de Maşini şi 
Tractoare).  

În ziua de 25 octombrie 1962, „la plan”, 
preşedintele C.A.P-ului a cerut 

brigadierilor să dea câte doi 
oameni din fiecare echipă, 
pentru a încărca porumbul 
datorat S.M.T.-ului. Brigadierii 
au aflat că vor sosi 
autocamioane pentru a încărca 
mult mai mult porumb şi au 
răspândit ştirea printre săteni. 
Le spuneau la oameni: „–Ieşiţi şi 
împiedecaţi-i să încarce! Noi nu 
o putem face, suntem membri 
de partid şi ne vor sancţiona. 
Opriţi-i voi! Este porumbul 
nostru. Să-i obligăm să se ţină 
de cuvânt, să ne dea 8 Kg de 
porumb la ziua de muncă!” 

În ziua de 26 octombrie, chiar 
dacă era sărbătoare, la planul dat de 
brigadieri, o parte dintre săteni au mers 
pe câmp pentru a tăia ciocanii şi a elibera 
terenul în vederea arăturilor de toamnă.  
În dimineaţa aceleaşi zile, la pătulele 
C.A.P.–ului, au sosit camioanele, de la 
Buzău, cu soldaţi şi miliţieni şi au început 
să încarce porumbul.  

„Sunt mândru pentru modul cum am 
reuşit să organizez şi să dezvolt CAP-ul, 
cu prelucrarea după tehnologii de nivel 
tot mai ridicat, de amenajarea fermelor şi 
solariilor şi de viaţa bună  a tuturor celor 
care făceau zile de muncă. 

CAP-ul cuprindea satele Dâmbroca şi 
Borduşani, cu un extravilan de 1350 ha, 
din care Dâmbroca deţinea 910 ha. 

Intravilanul satului Dâmbroca este de 
1340 m x 460 m. 

În apropierea anului 1990, situaţia se 
cam degradase, căci serele şi solariile, 
care fusese cuprinse în Asociaţia de Sere 
şi Solarii Săgeata, aveau randament 
scăzut, mai ales din cauza furturilor. Din 
cauza menţionată AESSS, a fost alipită la 
CAP, astfel că toate pierderile le suporta 
CAP-ul şi conducea, implicit la scăderea 
retribuţiei pe ziua de muncă.” 

(Constantin Stănilă)  

Ghicitoare (de Mior) 

Dintre patru dobitoace 
Prinse în acest tablou, 
Spuneţi-mi, dacă se poate, 
Care-i cel mai mare bou? 

Taran mergand la colectiva cu poza lui Stalin in caruta, 
dupa modelul sovietelor 
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  Catrinoiu Gheorghe, Preda Gheorghe – 
împuşcaţi în picioare. Şi miliţienii au rămas 
cu unele urme ale bătăii. Dedu Enache a 
fost şi el rănit: Mai are şi azi semnul 
împunsăturii cu baioneta. 

La Dâmbroca, miliţienii şi activiştii bătuţi au 
fugit spre Borduşani şi spre apa Buzăului. 
Cel mai iute în urmărirea lor a fost Dăniţă 
Niculae. 

După izgonirea miliţienilor de la C.A.P., 
văzând că dinspre Buzău sosesc alte maşini 
cu miliţieni şi armată, sătenii s-au 
împrăştiat pe câmp, pentru a scăpa de 
bătaie şi arestare. In a treia parte a zilei, a 
urmat represiunea. Cele trei sate au fost 
împânzite de securişti, miliţie, armată şi 
activişti. După unii săteni de la Dâmbroca, 
satul ar fi fost înconjurat şi cu tancuri. S-a 
cerut ca toată lumea să intre în curţi. Era 
interzisă circulaţia prin sat. Unii săteni au 
fost arestaţi de pe drum. De teama unei 
alte, posibile, revolte, limbile clopotelor 
bisericilor din Dâmbroca, Borduşani şi 
Săgeata, au fost legate, iar clopotniţele au 
fost puse sub pază. 

La Dâmbroca, Bârsan Stan, a fost atacat 
pentru a fi arestat, de pe marginea 
drumului, de către miliţienii dintr-o maşină. 
I-au sărit în ajutor sătenii şi după o mică 
încăierare, a scăpat cu fuga . A mers pe 
câmp la o stână. I-au fost arestaţi, după 
aceea, mama, tata şi fratele. După câteva 
zile i-au dat drumul mamei, pentru a-l 
căuta şi a-l convinge să se predea, cu 
promisiunea că va uşura situaţia tatălui. S-
a predat la miliţia din comună, la vreo 3 
zile după bătălie. 

Arestarea participanţilor la revoltă s-a făcut 
după listele întocmite de activiştii P.M.R., 
Dima şi Enache şi de către preşedintele 
Sfatului Popular Săgeata, Stancu. 
Majoritatea  arestărilor s-au făcut noaptea 
de către echipe alcătuite din 3-4 inşi: un 
securist, îmbrăcat civil; un miliţian; un 
activist de partid; un sătean, membru de 
partid, îmbrăcat miliţian (acesta ştia exact 
casa unde trebuia să fie luat cel arestat). 

La Dâmbroca, alături de miliţieni şi 
soldaţi, participau la încărcare şi paznici 
câmpeni, puşi de activistul de partid, 
Dima. 

Când a început încărcatul porumbului, cei 
din sat au dat alarma. Enache Ion a tras 
clopotul de la biserică, pentru a chema 
sătenii la apărarea porumbului. Chemaţi 
de clopot, au venit sătenii de la câmp, au 
intrat în curtea C.A.P.-ului  la pătule şi au 
izgonit pe activişti şi miliţieni, cu maşini 
cu tot, folosind ţambre, beţe şi pietre. 
Activistul Dima a fost alergat de oameni 
spre Borduşani.  Un altul, a apucat să se 
suie pe motocicletă şi a fugit la Buzău. De 
la Dâmbroca, revolta s-a extins şi la 
Borduşani şi Săgeata, dar de amploare 
mai mică. 

La Dâmbroca, primul sat spre Buzău al 
comunei, au apărut şi preocupări de 
organizare a rezistenţei. La îndemnul lui 
Gheorghe Lalu, a fost blocat drumul de 
intrare în sat, cu trunchiurile unor nuci 
aflaţi în curtea C.A.P.-ului, care fusese 
tăiaţi de la un fost chiabur, Neculai 
Tănase. 

În a doua fază a evenimentului, au sosit 
la sediul C.A.P. patru camioane încărcate 
cu miliţieni şi activişti. Între săteni şi 
miliţieni s-a dat o adevărată luptă. Sătenii 
erau înarmaţi cu ţambre de gard şi cu 
şipci din curtea colectivului, iar miliţienii 
aveau puşti cu baionetă, încărcate cu 
muniţie şi bastoane de cauciuc. A fost o 
încăierare de proporţii…. 

Din cauza atrocităţilor la care au fost 
supuşi după răscoală, unii foşti 
participanţi se tem şi astăzi să dea 
amănunte. Dedu Enache recunoaşte că a 
participat la bătaie, lovind miliţienii care 
acţionau. După spusele sale, miliţienii au 
făcut uz de arme. Au fost trase multe 
focuri de armă, în sus şi spre oameni. 
Crede că nu toate focurile au fost cu 
gloanţe de război, că au fost şi cartuşe 
oarbe, pentru a speria mulţimea. S-au 
înregistrat şi răniţi prin împuşcare: 
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  proteja de lezare plămânii şi rinichii. După 
revenirea în celulă îl sfătuia să-şi pună 
comprese cu apă rece (ciorapii), pentru a 

slăbi durerea. 

Moise Neculai îşi 
aminteşte că a 
fost bătut aşa de 
rău, încât se 
cunoşteau urmele 
loviturilor şi după 
eliberarea de la 
Periprava, atât pe 
spate, cât şi la 
fund şi pe 
picioare. 
Consideră că au 
fost bătuţi după 
cum au fost 
caracterizaţi de 
informatorii din 
comună (primar, 
activişti, miliţieni). 

Când la întrebarea: 
„– Cine v-a îndemnat la răscoală?”, a 
răspuns tot cu o întrebare: „– Dacă vouă 
vă reduce salariul la jumătate, vă 
convine?”, a urmat o bătaie groaznică. 
Cerându-i să recunoască ceea ce nu 
făcuse, iar a răspuns cu o întrebare: „Vreţi 
să recunosc că am omorât-o pe mama? Pot 
recunoaşte asta când mama trăieşte?” A 
urmat iar o bătaie groaznică. 

Dăniţă Nicolae spune că, la cercetare, pe 
lângă bătaie, a fost supus şi la „maşina de 
întins”. Îi trosneau oasele. A fost cel mai 
rău, bătut şi chinuit, căci era cel care-l 
bătuse pe miliţian până la apa Buzăului, 
aducându-l înapoi în sat, tot în bătaie. 

Dedu Enache îşi aminteşte  că una dintre 
problemele ce-i preocupau pe anchetatori 
era dacă a pus cineva la cale răscoala, 
dacă a fost un nucleu conducător. 

Conform normelor juridice, după cercetare, 
cei reţinuţi trebuiau deferiţi justiţiei pentru 
a fi judecaţi. Fără judecată, prin hotărârea 
guvernanţilor vremii, ei au căpătat statutul 
de internaţi ai penitenciarului. Li s-au dat 2 

Foştii arestaţi îşi amintesc ura şi duritatea 
miliţienilor în momentul arestării şi în 
timpul transportului până la Ploieşti, la 
securitatea 
regională. Până la 
Buzău au fost duşi 
într-o dubă mai 
mulţi arestaţi. 
Stăteau în genunchi, 
cu bărbia în piept şi 
cine mişca era luat 
la bătaie de miliţienii 
care-i păzeau.  

Toma Nicolae îşi 
aminteşte că a fost 
bătut cu bocancii şi 
cu ghioage, în tibiile 
picioarelor. Toţi au 
fost bătuţi în acest 
fel. La Ploieşti au 
fost închişi la 
penitenciar şi la 
Secur itatea d in 
strada Vasile Lupu. 

A urmat perioada de cercetare, de câte 
două ori pe zi, care a durat 42-45 zile.  A 
fost cea mai grea perioadă. Erau scoşi din 
celulă,  la cercetare şi aduşi înapoi, cu 
ochelari negri la ochi, să nu vadă drumul 
pe unde se deplasează. 

Bârsan Stan îşi aminteşte că era întrebat: 
„- De ce s-au revoltat?; Ce s-a întâmplat 
acolo ?; Cine i-a îndemnat?”. Nu acceptau 
adevărul. A fost întins pe o masă şi bătut 
de la călcâie până la ceafă, în toate cele 
45 zile. A fost bătut direct pe piele, dar şi 
peste cămaşă şi pantaloni. La  cercetare 
erau bătuţi de miliţieni până spuneau ca 
ei: „- Ai bătut, ai aruncat cu bolovani!” 
Erau bătuţi cum se nimerea: cu 
picioarele, cu bastoanele de cauciuc, fără 
nici o milă, condiţia era să rămână vii. 
Urmele bătăii de la Ploieşti au rămas pe 
corp, până la eliberarea după 1 an şi 6 
luni. Un bătrân deţinut l-a învăţat că, 
atunci când este lovit, să tragă aer în 
piept pentru a umfla cutia toracică şi a 

 



Capitolul I  - Pagini din istoricul satului   55      

 

  
participat preşedintele, vicepreşedintele şi 
activistul de partid şi la care s-a stabilit 
reîncadrarea în muncă  a celor care 
fuseseră arestaţi. 

În perioada detenţiei, familiile celor 
arestaţi au fost persecutate de către 
activistul de partid şi ameninţate că cei 
arestaţi nu se vor mai întoarce. 

După revenirea în sat, foştii deţinuţi au 
fost marginalizaţi şi urmăriţi să nu mai 
aibă abateri de la conduita comunistă. 
Repercursiuni au avut şi copiii foştilor 
deţinuţi, neavând acces la unele şcoli. 

După 1989, cei arestaţi după revolta din 
1962, au fost incluşi în categoria „foşti 
deţinuţi politici”, au devenit membri ai 
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi li s-a 
stabilit o pensie simbolică, pentru anii 
petrecuţi în detenţie.” 

„La Dâmbroca a fost, într-adevăr în 
toamna anului 1962, o revoluţie”, susţine 
Gheoghe Calcan, octogenar din satul 
Borduşani. „Starea de agitaţie din satul 
vecin s-a întins şi la noi, la ea participând 
10 – 15 inşi” 

Constantin Gh. Iamandi, de 77 ani, din 
Borduşani: „Răscoala a avut loc de pornire 
Dâmbroca. Satul s-a transformat , precum 
la răscoala din 1907, într-o adevărată 
vâlvătaie. Cu rapiditate au venit forţe de 
represiune de la Buzău, vreo 20 de 
miliţieni şi tot atâţia soldaţi, i-au arestat 
pe instigatori, printre care 10 din 
Dâmbroca, 10 din Săgeata  şi 2 din 
Borduşani..........”  
 
Gheorghe Vasile, de 78 ani, din Borduşani:  
„........Auzind de protestul justificat al 
cooperatorilor şi nu numai al lor, ci şi a 
altor săteni: din Dâmbroca, Beilic, 
Borduşani, spre a nu mă amesteca cu 
aceştia, mai ales în stadiul de anchetă, 
arestări şi întemniţări, întorcându-mă de 
la Buzău, unde am fost după cumpărături, 
m-am furişat acasă pe căi lăturalnice, pe 
câmp....... 

ani de detenţie – pentru reeducare în 
închisori şi lagăre de concentrare 
comuniste. Au fost duşi la penitenciarul 
din Galaţi (pentru câteva zile) şi de acolo 
în lagărul de muncă şi reeducare de la 
Periprava. Printre cei internaţi, la 
Periprava, au fost: Săftoiu Gheorghe, 
Săftoiu Florea, Oprişan Radu, Bârsan 
Stan, Bârsan Neagu, Cazan Mihai, Cazan 
Ion, Florea Mircea, , Ştefan Ion, Radu 
Octav, Tudor Constantin, Onea Chiriţă, 
Moise Chiriţă, Moise Neculai, Toma Ion, 
Enache Victor, Enache Ion, Toma Neculai, 
Petroşanu Neculai, Moise Spiru, Gavrilă 
Constantin, Radu Gheorghe, Dedu 
Enache, Boeraşu Ion şi alţii .. 

Periprava era un lagăr de muncă, cu 
puşcăriaşi – duşmani ai regimului 
comunist, aduşi din cele mai dure 
închisori: Gherla, Aiud, Piteşti, Râmnicu 
Sărat şi altele. Erau cca 320 puşcăriaşi: 
foşti ţărănişti, liberali, legionari, socialişti 
şi chiar comuniştii care au intrat în 
dizgraţia regimului politic al lui Dej. Erau 
şi ţărani, de la Suroaia – Vrancea şi Sălcia 
– Mizil, care se răsculaseră împotriva 
regimului comunist. Ca profesii erau: 
preoţi, învăţători, profesori, doctori, 
ofiţeri, judecători, ţărani, muncitori, etc 

Mulţi dintre ei erau epuizaţi fizic, dar cu 
mare adversitate faţă de regimul 
comunist. Cei din comuna Săgeata, fiind, 
în majoritate tineri, până în 35 ani, au 
fost folosiţi la munci diverse: praşila 
porumbului, la făcut cărămidă, la 
spălătorie, la tăiat stuf, la irigat şi în 
construcţii. Uneori îi sprijineau la 
îndeplinirea normelor pe cei epuizaţi fizic. 

După un an şi jumătate de detenţie, au 
fost duşi la Ploieşti şi apoi în sat. La 
sosirea în sat au avut o întâlnire la Sfatul 
Popular, cu un colonel de securitate, cu 
activistul P.M.R. pe comună şi cu 
preşedintele Sfatului Popular, Stancu. Li s
-a atras atenţia să-şi ţină gura şi că vor fi 
permanent supravegheaţi. 

A urmat o şedinţă la C.A.P., la care au 
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Imediat după revoltă, s-a făcut 
reorganizarea  CAP-ului şi am fost numit 
ca preşedinte.  
 

CAP-ul cuprindea satele Dâmbroca şi 
Borduşani, cu un extravilan de 1340 ha, 
din care Dâmbroca deţinea 900 ha. 
Intravilanul satului Dâmbroca este de 
1340 m x 460 m. 
 
În apropierea anului 1990, situaţia se cam 
degradase, căci serele şi solariile, care 
fusese cuprinse în Asociaţia de Sere şi 
Solarii Săgeata, aveau randament scăzut, 
mai ales din cauza furturilor. Din cauza 
menţionată AESSS, a fost alipită la CAP, 
astfel că toate pierderile le suporta CAP-ul 
şi conducea, implicit la scăderea retribuţiei 
pe ziua de muncă.”  

(Constantin Stănilă) 
  
Erori au fost, eroi se cred, 
Cât va fi neamul românesc, 
Erori şi astăzi se succed, 
Purtând blazonul baronesc. 
 

Vai nouă, unde eşti Doamne, 
Să speli, din noi, ipocrizia, 
Să-ntorci cu faţa spre icoane 
Tot ce înseamnă România?! 
 
„Lumea era needucată. La şedinţa de 
înfiinţare a CAP-ului, din aprilie 1962, 
instructorul de partid a promis că recolta 
va fi a celor care lucrează în colectiv. S-a 
estimat chiar o cantitate de 10 kg porumb 
boabe, la ziua de muncă. După strângerea 
recoltei li s-a spus oamenilor că vor primi 
4 kg de porumb, ştiuleţi, la ziua de 
muncă.   

Oamenii erau îndreptăţiţi să se 
scandalizeze. Primarul trebuia să ţină o 
şedinţă de partid şi să le explice. 
Brigadierii de atunci: Voicu Dedu, 
Constantin Stănilă şi Neculai Stanciu, au 
fost trimişi să anunţe oamenii pentru 
şedinţă. Ei au cerut oamenilor să ia 
cuvântul şi să nu fie de acord: „Noi, ca 
brigadieri, nu putem sări cu vorba”. 

În scurt timp am fost chemat la sediul 
primăriei din Găvăneşti, în biroul 
preşedintelui, Anton Albu, în care se 
găsea şi instructorul de partid, unul pe 
nume Panait. Acesta avea spume la gură, 
ameninţa, înjura şi bătea cu pumnul în 
masă. Îi dicta preşedintelui, precum un 
zbir, cum să facă retribuţia muncii: „– Nu 
le dai ăstora decât 3 kg grâu la ziua de 
muncă! Ai înţeles?”(Extras din „REVISTA 
NOASTRĂ nr.13/decembrie 2008”) 
  
„Aveam 31 ani şi un elan deosebit. Am 
condus activitatea CAP-ului, timp de 21 
ani, apoi ca primar al comunei, încă 5 ani. 
Sunt mândru pentru modul cum am reuşit 
să organizez şi să dezvolt CAP-ul, cu 
prelucrarea după tehnologii de nivel tot 
mai ridicat, de amenajarea fermelor şi 
solariilor şi de viaţa bună  a tuturor celor 
care făceau zile de muncă. 
Desigur că aşteptaţi să vă spun despre 
colectivizare, despre revolta din 1962 şi 
evoluţia satului în perioada comunistă. 
Eram foarte tânăr, când şi-a făcut apariţia 
comunismul. Atunci mi-am satisfăcut 
stagiul militar şi fiind ambiţios, am fost 
foarte apreciat pentru devotamentul meu. 
După ce m-am lăsat la vatră, am fost 
promovat pe linie de UTC şi apoi de 
partid, pentru seriozitatea mea şi 
devotamentul în îndeplinirea sarcinilor.  
Când a venit revolta din 1962, eu eram 
simplu membru în CAP.  Oamenii erau 
prea înfierbântaţi de nedreptatea ce li se 
făcea şi de pomenile la care participase în 
acea  zi (vreo 12), la care băuse câte 
ceva şi erau cu „capsa” pusă. Au fost şi 
unii agitatori. Mergeau prin sat şi spuneau 
oamenilor că li se ia porumbul. Au greşit 
şi şefii de la judeţ că nu au făcut calculele 
bine, de la început şi lumea s-a simţit 
minţită, dar şi oamenii, care s-au lăsat 
atraşi în cursa violenţelor. 
 
Au fost represalii severe, dar atât oamenii 
cât şi statul au tras concluzii care au dus 
la îmbunătăţirea vieţii sătenilor.  
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  şi o femeie, Miţa Macovei. ” 
(Costică Baroian)                         

 
„Despre  revolta din anul 1962 pot spune 
că a fost determinată de faptul că tot 
porumbul care se culegea din câmp, era 
încărcat şi trimis la siloz, după regula: 
cine predă cel mai mult este ”fruntaş”. În 
acel moment, oamenii satului au întrebat 
pe mai ”marii” CAP-ului ce le mai dă şi lor 
dacă totul se predă. Din acel moment, 
discuţiile au degenerat în revoltă, s-a tras 
clopotul pentru a veni cât mai mulţi 
oameni.  
 
S-a apelat la ajutorul instructorului de 
partid, la organele de miliţie, care nu au 
putut înlătura furia sătenilor, organe care 
au fost scoase din sat, împinse şi trecute 
prin gârla Buzăului pe celalalt mal.  
 
Noaptea, au venit în sat maşini de miliţie 
şi i-au îmbarcat  pe participanţii care, fără 
nici o judecată, au petrecut ani buni în 
puşcărie. Printre participanţi: Florea 
Mircea, un anume Lalu şi chiar câteva 
femei. 
 
Preşedinte de CAP era Stănilă Constantin, 
de altfel un om destoinic, muncitor, bun 
gospodar, dar care în acel moment 
trebuia să facă politica vremii.”          

(Ec. Constantin Glineschi) 
 
‘Doresc să spun şi eu ceva despre revolta 
din 1962, care nu a fost înţeleasă de toţi 
oamenii satului: 
 
Înainte de a se înfiinţa colectivul a fost  
TOZ. Se oprea sămânţa de grâu pentru 
întovărăşire şi bogaţii se opuneau şi era 
nevoie de ajutorul miliţiei. 
 
După înfiinţarea CAP-ului „Libertatea”,  
tata a fost numit magazioner şi casier. În 
acea perioadă, CAP-ul a adus material de 
salcâm, de la Ruşeţu şi a făcut 3 pătule 
de câte 20 m. lungime. Se aduceau 
ciocani de pe câmp şi cu sârmă, se 

S-a făcut şedinţa pe 26 oct, în ziua de Sf. 
Dumitru şi la şcoală au început a se 
revolta şi bărbaţii şi femeile, pentru care 
nu s-a mai ţinut şedinţa. A doua zi, s-a 
făcut procesul verbal şi a fost înaintat la 
raionul de partid, la secretarul 
Moldoveanu, arătându-se că oamenii au 
fost de acord. 

De la Buzău au fost trimise maşinile şi au 
început să încarce porumbul. Lumea a 
sărit şi a descărcat porumbul din maşini. 
Operaţiunea a durat de la ora 8,ºº, până 
la 15,ºº. Lumea a pus stăpânire pe 
pătulele cu porumb şi s-a pregătit să 
apere ferma, cu bâte şi araci, care se 
găseau prin curte.  

A apărut o maşină cu miliţieni, în mijlocul 
lor şi s-au făcut două tabere: de o parte 
erau miliţienii şi de cealaltă era lumea, cu 
pietre, bolovani, castraveţi. Cam timp de 
o oră s-a apelat la ordine. Lumea i-a 
împins pe miliţieni până spre Borduşani şi 
spre apa Buzăului. 

 
Seara, pe la ora 20,ºº, au început 
arestările. Securiştii au fost conduşi de 
oameni ai satului, îmbrăcaţi în miliţieni. 
În casă la Ion David se făceau 
anchetările. 
 
Gheorghe Lalu, în timpul revoltei incita 
oamenii:  
 
„ Înaintaţi, că nu au cartuşe de război, ci 
oarbe!”, apoi el i-a condus pe securişti, 
pentru descoperirea vinovaţilor. Onu al lui 
Ion Ghiţă a fost arestat. I-am spus şefului 
de post din Săgeata, Andrei Ilie, să se 
ascundă  într-o casă, a lui Ştefan Albu, de 
la Borduşani, de furia lumii. Am fost 
chemat de mai multe ori la interogatorii şi 
am ieşit nevinovat. Nu m-am băgat la 
bătaie. Vinovaţi au fost şefii, pentru 
ziaristul Turcu, de la  „Viaţa Buzăului”, că 
a fost fugărit până la apa Buzăului, căci 
lumea a crezut că-i instructorul de partid, 
Enache. Au fost arestaţi mai mulţi bărbaţi 
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de la Buzău. 

Brigadieri erau: Vasile Baroian, Voicu 
Dedu şi Costică Stănilă 

Eu eram şef de echipă la Baroian. 

A venit o altă maşină cu miliţie, a venit şi 
primul secretar de la regiunea Ploieşti, 
Balalia. Ne-a adunat pe factorii de 
răspundere la şcoală şi am aprobat acest 
supliment de dat la stat şi după aceea s-
au dat drepturile oamenilor. 

Au fost constituite comisii de anchetă, pe 
fiecare uliţă, la care erau chemaţi oamenii 
pentru cercetare. Care nu recunoşteau 
luau bătaie, chiar şi la pielea goală, dar 
erau oprite arestările. Din arest au venit 2
-3 oameni înapoi şi aceia îi spuneau pe 
alţii, care erau săltaţi. După revoltă i-am 
fost brigadier lui Ionică Puşcoi şi el a fost 
eliberat după 6 săptămâni A venit la mine 
şi mi-a spus tot. 

Vinovaţi sunt cei care nu au citit carte, au 
băut la pomană şi „hai la pătule, că 
Petrache ne dă porumbul la stat şi nouă 
nu ne dă cele 5 Kg, promise!” 

După revoltă, a trebuit să cărăm 
porumbul la siloz, cu căruţele.  

Vărul meu, Stoian Constantin era secretar 
PCR, al CAP-ului şi a strigat la mine:” Ieşi 
afară, legionarule!” El şi Constantin Paul, 
s-au îmbrăcat cu câte un veston de miliţie 
şi au ajutat miliţia cu date precise. 
Instructorul Enache dormea la Stoian, 
acasă. 

Mă simţeam foarte legat de tata, fiindcă îl 
ştiam un om drept şi cu respect faţă de 
săteni.”  (Dumitru Oprea) 

„După ce s-a cules aproape totul de pe 
câmp, urma să se primească drepturile în 
cereale, aşa cum se stabilise în şedinţa de 
constituire a CAP-ului, prin luna aprilie a 
anului 1962.  

În acele zile de toamnă lumea devenise 
bănuitoare că cei care erau la conducerea 
colectivei nu se ţin de cuvânt.  

confecţionau acele pătule, pentru 
porumb. 

S-a adus porumbul, apoi s-a dat la stat, 
cărat cu 2 maşini IRTA, cu remorci. S-a 
terminat cota ce trebuia dată şi a venit 
instructorul de partid Enache şi a adus 
maşini să mai ia o cotă în plus. Tata a 
tras maşina la pătule, să încarce cota ce 
trebuia dusă la siloz. Fiind sâmbătă, au 
fost pomeni. După pomeni cineva (Ion 
Enache – Pleaşcă) a tras clopotul că 
Petrache dă porumbul la stat şi au mers 
la el femei şi copii. Oamenii erau pe la 
capul satului şi le asmuţeau pe femei să 
meargă. Femeile au dărâmat obloanele la 
remorcă şi la maşina de la IRTA şi au 
azvârlit cu ştiuleţi în Petrache, dar 
stăteau pe după pătule, să nu fie văzute. 
Eu am sosit de la câmp, cu caii, am tras 
acasă, apoi am fugit la colectiv şi am luat 
un ciomag de la pătule şi am dat în femei, 
să-l apăr pe tata. Am fost lovit şi eu cu un 
ştiulete. În acel moment, a apărut o 
maşină GAZ, de la raion, în care era 
primul secretar Moldoveanu, cu şoferul, 
când trebuia să plec cu tata acasă. Când 
a venit primul secretar, se arunca, cu 
ştiuleţi de după pătule, fără a se şti cine 
aruncă. S-a dat jos primul secretar, eu 
am mers la dânsul şi i-am spus să 
întoarcă maşina. S-a mai rărit aruncarea, 
iar primul secretar a crezut că eu am dat 
în el. L-am suit în maşină, i-am spus 
despre ce-i vorba şi după ce a plecat, 
vreo 30 – 40 ştiuleţi au zburat spre 
maşină 

L-am scos pe tata în câmp, să-l spăl şi 
am reintrat în sat pe la jumătatea lui. 
Tata a zis să nu ieşim din curte, a trimis 
după 2 litri de vin, la Dragomir Ion 
(Coajă), că avea vin alb. La 2-3 ore a 
venit o maşină plină cu miliţieni şi 
armată. Grajdurile erau neînvelite. 
Oamenii au luat lemne şi s-au bătut cu 
miliţia, trecându-i gârla. Gheorghe Lalu, a 
dat ordin (că lângă el erau lemne de foc, 
aduse de CAP), să fie trase lemnele în 
mijlocul şoselei, să nu mai treacă maşini 
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  declarat că Enache Dedu şi Ion Pană au 
intrat să-l scoată pe instructor şi să-l bată. 

Vreo  4 – 5 zile am dormit pe câmp, 
împreună cu Stan Bârsan şi fratele, 
Costică Dedu. După acele zile m-am culcat 
seara acasă şi în noaptea aceea a venit 
miliţia şi cu câţiva săteni îmbrăcaţi şi ei în 
miliţieni (Costică Rădoi şi Gheorghe Lalu). 
Unul din consăteni a luat un cuţit de pe 
masă şi-mi zicea: „A, cu cuţitul ăsta ai 
sărit la miliţie!?” 

La Ploieşti eram considerat cel mai 
periculos, alături de Micea Florea. A venit 
la securitatea din Ploieşti şi comandantul 
securităţii din Buzău, căpitanul Rizea şi cu 
miliţianul din comună, Andrei şi m-a 
acuzat de tentativă de omor la un miliţian. 

Bătaia a fost cruntă. Mă loveau cu tocul 
pantofului până leşinam, mă uda cu apă şi 
apoi mă băteau să mă scol. Mi-au căzut 
dinţii pentru că a trebuit să beau apă 
îngheţată. Mâncarea consta din legume 
opărite şi turtoi, 5 cm X 5 cm. 

Cei arestaţi au fost următorii: Enache 
Dedu, Ion Enache (Pleaşcă), Chiriţă Onea, 
Spiru Moise, Constantin Tudor (al lui 
Agachi), Ion Cazan (Nelu lui Nae Cazan), 
Ion Cazan (Bau), Stan Bârsan, Neagu 
Bârsan, Florea Săftoiu, Gicu Săftoiu, Ion 
Toma (al lui Lisandru Puşcoi), Neculai 
Moise( al lui Gheorghe Damian), Victor 
Enache (a intrat total nevinovat, căci 
venea de la Buzău, cu ţiglă pentru 
grajdurile CAP-ului, s-a împotmolit în gârlă 
şi a sosit abia spre ziuă. De fapt, la revoltă 
fusese fratele său, Titi, care a ştiut să 
plece la Bacău, unde avea domiciliul), 
Radu Oprişan, Gheorghe Dobre (al lui 
Urleanu), Miţa Macovei. 

Am fost arestaţi în data de 1. nov. 1962 şi 
după 40  zile, au cerut familiilor să ne dea 
de îmbrăcat pentru iarnă. Apoi am fost 
transportaţi la Galaţi, cu Bou –Vagon, 
unde am fost ţinuţi 5 zile la Penitenciar, ca 
pe animale şi de acolo am fost trimişi în 
lagărul de la Periprava (la ieşirea Dunării 
în mare). 

Şi aşa se observase unele abuzuri şi 
unele ordine de sus, care-i defavorizau. 
Se interzicea tăierea viţeilor. Cei din 
conducere făceau unele abuzuri, luau 
viţei mici, de la oamenii din sat, cam de 
trei 3 luni şi înlocuia, cu ei, tăuraşii de la 
CAP, pe care-i tăia în folos personal sau 
pentru a duce plocoane pe la judeţ, sau 
pentru unele interese de şcolarizare 
„formală”.  Un hâtru, bun de glume a 
lansat o zicală reţinută în memorie de 
mulţi săteni: „ Cu viţeii noştri, scoatem 
boii la lumină!” 

Am auzit că lumea în sat este agitată şi 
se striga: „Săriţi oameni buni , că a venit 
miliţia şi ne ia porumbul din pătule!” La 
revoltă a participat toată lumea satului. 
Lumea a mers şi s-a opus încărcării. Ei 
au sunat la Buzău şi de acolo a venit 
miliţia cu camioane. Lumea s-a opus şi a 
început încăierarea. De la grajdurile în 
construcţii, erau materiale lemnoase, pe 
care sătenii le-au folosit ca arme de 
luptă. Miliţia i-a prins pe: Mircea Florea, 
Radu Octav şi Radu Oprişan şi a început 
să-i tortureze, fiind ţinuţi cu faţa în jos, 
în camioane. Sătenii au intensificat 
atacul şi i-au scos din maşină pe cei trei. 
Gheorghe Lalu, de la şosea, a agitat 
lumea împotriva miliţiei, dar apoi a 
devenit aliat cu miliţienii şi i-a denunţat 
pe toţi participanţii la revoltă. Cei 
arestaţi l-au denunţat şi pe el. 

La cooperativă, la Benone, Ghiţan 
(Gheorghe Lalu), ajuta la cântar şi avea 
o expresie pe care o repeta mereu, în 
glumă  „cu bătaie ca la miliţie!” 

În timpul revoltei, am intrat  în magazin, 
la chemarea lui Benone, să fie scos din 
mâna femeilor, că acestea intrau să-l 
scoată pe instructorul de partid Enache 
(care de fapt nu era acolo). Să scape de  
femei, care vroiau să-l bată, m-a chemat 
pe mine şi pe Ion Pană (Cerbu), să vadă 
cum stă treaba şi am văzut că nu era 
înăuntru. Am comunicat femeilor şi s-au 
liniştit. Din cauza asta, Benone a 
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  înapoi! - Şi totuşi? insista tatăl meu 

- Nu ştiu. Cine o să-l mai muncească? Noi 
am îmbătrânit, iar copiii au plecat toţi la 
oraş şi au serviciu. 

Într-adevăr au plecat la oraş, au avut un 
timp serviciu, până când noii patroni apăruţi 
după revoluţie s-au dispensat de o parte din 
muncitori, încât foarte mulţi au ajuns 
şomeri şi fără serviciu. Şi fratele, dar şi 
surorile mele au fost nevoiţi să-şi caute noi 
locuri de muncă pentru a-şi întreţine la 
rândul lor familiile. Au preluat copiii grija de 
altădată a părinţilor, şi odată cu aceasta şi 
calvarul nesiguranţei „zilei” de mâine. Dar 
toate aceste „poveri” sunt ridicate de pe 
umerii omului credincios de către Dumnezeu 
Însuşi. Pe lângă dragostea de muncă părinţii 
ne-au transmis valori nepieritoare: familia şi 
credinţa în Dumnezeu. 

Povestea familiei mele din vremea copilăriei, 
exemplifică foarte bine mentalităţile, 
greutăţile, aşteptările, nădejdile şi credinţa 
puternică în Dumnezeu a ţăranului român 
din perioada comunistă.” (Pr. Costel Ion). 

„Provin dintr-o familie săracă. Nu mă laud 
cu asta, dar nici nu pot s-o uit. Una dintre 
cele mai persistente amintiri ale mele e 
despre părinţii mei care, seară de seară, 
timp de treizeci de ani, cât am locuit cu ei, 
făceau socoteala tuturor cheltuielilor de 
peste zi. Niciodată nu le ajungeau banii. În 
casă erau un singur salariu şi patru 
persoane.  Azi, părinţii mei trăiesc dintr-o 
singură pensie şi, credeţi-mă, nu dintre cele 
nesimţite. Eu însumi ştiu prea bine ce 
înseamnă sărăcia. Am cunoscut cozile şi 
frigul dinainte, am cunoscut inflaţia 
înnebunitoare de după. Timp de douăzeci de 
ani nu am câştigat nimic din scrisul meu, 
am trăit din salariul de profesor şi am 
susţinut din el o familie. Cunosc şi eu 
socotelile de fiecare seară şi trasul de bani 
până la chenzină. E motivul pentru care n-
am putut fi niciodată un om de dreapta sau, 
mai curând, am putut fi raţional, dar 
niciodată sufleteşte.  

La Periprava, am fost prinşi la diverse 
meserii şi am fost şcolarizaţi pentru ele: 
dulgher, zidar, agricultor. 

Pentru că ştiam să cos la maşină, am 
fost încadrat pe postul de croitor şi am 
lucrat o iarnă întreagă la atelierul de 
călcat haine, pentru ofiţerii de miliţie. 

Celelalte aspecte legate de motivele 
revoltei şi de modul în care autorităţile 
au încercat, în mod dictatorial să impună  
ridicarea recoltelor colectivului, am văzut 
că aveţi informaţii.”  

(Enache Dedu) 
 
f. Satul Dâmbroca, după 1989 
 
„După revoluţie s-au repezit toţi să 
apuce câte ceva şi s-a ajuns la ce se 
vede: 
- împroprietăriri abuzive a unora care nu 
au avut terenuri în Dâmbroca 
- distrugerea tuturor înstalaţiilor de 
irigare, construite din banii comuni,  - 
- lipsa mijloacelor de efectuare a 
lucrărilor agricole, 
- neaplicarea măsurilor de combatere a 
dăunătorilor şi altele.”  
                              (Constantin Stănila)      
  

„După  1989, când a fost detronat 
comunismul în România, primii care au 
primit pământul înapoi, au fost familiile 
celor enumeraţi mai sus. Tatăl meu se 
mutase la cer, cu 6 luni înainte, unchiul 
plecase în America la fiul său, părintele 
Constantin Alexe, iar Lalu Gheorghe şi-a 
cumpărat cât a putut de repede căruţă 
cu cai. Trăiau o a doua tinereţe, chiar 
dacă trecuseră de 50 de ani. Toată 
aşteptarea aceasta (1962-1989) nu a 
fost zadarnică, cu toate că  au trebuit să 
treacă 27 de ani.  Adesea tatăl  meu o 
întreba pe mama : 

- Mariţă, dacă ăştia ne-ar da pământul 
înapoi, noi ce-am face?  - Fugi măi 
omule, că nu au cum să ni-l mai dea 
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  împrejurărilor în care câteva mii de 
oameni au ajuns putred de bogaţi prin 
conspiraţie securistică, furt calificat şi 
trafic de influenţă. Clasa politică de la noi 
trebuie odată să înţeleagă că, sub 
oblăduirea ei, a apărut un stat al 
nedreptăţii sociale, că impasul în care 
suntem azi i se datorează în întregime şi 
că e măcar în interesul ei, dacă nu al ţării, 
să schimbe starea de fapte. Căci un stat 
nedrept social şi fără respectul legilor va 
fi întotdeauna un stat instabil, primitiv, cu 
o clasă politică ameninţată. Un stat 
dispreţuit, pe drept cuvânt, de lumea 
civilizată. Am mai spus-o: în România nu 
există, ca pretutindeni, corupţi, ci un 
sistem al corupţiei. Este mecanismul care 
produce sărăcia, conspiraţia care 
subminează statul. De aceea este 
monstruos şi nedrept să-i pedepseşti a 
doua oară pe cei săraci şi să te prefaci 
mai departe că nu-i vezi pe cei vinovaţi 
de sărăcia lor.  Nu este cinstit să tai un 
sfert din salariul unui medic sau al unui 
profesor, să ştirbeşti venitul, oricum 
insuficient, al unui pensionar ca să scoţi 
ţara din groapa de acum. Nu este nici 
eficient. Poate vom ieşi basma curată de 
data asta, dar vom cădea imediat în 
groapa următoare, căci statul român, aşa 
cum e el azi, nu poate să nu fie sărac.  

Cu atât mai cinice, "ca râsul la mormânt" 
ar fi spus Eminescu, sunt exerciţiile de 
demagogie de pe canalele mercenare de 
TV, unde vezi zilnic mogulii plângând, cu 
lacrimi de crocodil, soarta celor pe care ei 
înşişi i-au adus în sapă de lemn, prin 
subminarea continuă a statului de drept. 
Niciodată hoţii n-au strigat mai tare 
"prindeţi hoţii!” (Mircea Cărtărescu –
„Râsul la mormânt” Sursa: Mediafax)   

NOTĂ - În perioada ianuarie-martie 2012, 
s-a abătut asupra judeţului Buzău, deci şi 
asupra satului Dâmbroca, ninsoare 
abundentă şi viscol, care au paralizat 
viaţa satului pentru un timp. Îndurerat, 
am adresat satului un mesaj poetic, pe 
care-l redau mai departe: 

Fără să fiu nici un om de stânga, ştiu de 
ce e nevoie de protecţie pentru cei slabi, 
cei fără noroc, fără şanse, pentru cei care 
nu fac faţă într-o lume a performanţei. 
Sunt la mijloc între cruzime şi populism, 
fără să ader nici la una, nici la alta. Nu pot 
aproba, deci, îngrozitorul sacrificiu care se 
cere astăzi compatrioţilor mei, chiar dacă 
mi se spune că e "răul cel mai mic". Nu 
pot înţelege de ce oamenii cei mai amărâţi 
din România de azi, cei cu viaţa cea mai 
năpăstuită, cu veniturile cele mai mici 
trebuie să-şi ia ultima bucată de pâine de 
la gură ca să salveze statul român. Mi se 
spune că statul român nu-i poate susţine, 
dar statul român uită să-mi explice cum se 
face că a tolerat, odată cu creşterea 
sărăciei generale, o creştere nemaiauzită a 
bogăţiei speciale. Nu mi se explică în ce fel 
am ajuns, în doar douăzeci de ani, o ţară 
de tip sud-american, în care câteva sute 
de familii posedă o bogăţie egală cu a sute 
de mii de alte familii. Niciodată nu mi s-a 
explicat cum, prin ce mecanisme legale, a 
putut fi posibil să creşti ca venituri, în 
câţiva ani, de la zero lei şi zero bani, la 
miliarde. Prin ce forme legale, prin ce 
privatizări legale, prin ce licitaţii legale, de 
douăzeci de ani încoace, sub toate 
guvernările, fără excepţie, România a fost 
împărţită în câteva sute de bucăţi care-au 
fost dăruite câtorva sute de oameni?  Nu 
vreau să înţelegeţi că sunt adeptul 
"haiduciei" fiscale. Nu cer naţionalizări, 
confiscări şi deposedări de avere. Nu sunt 
anticapitalist şi ştiu că, în clasa de mijloc, 
există oameni care au câştigat cinstit, cu o 
risipă enormă de muncă şi inteligenţă, 
fiecare ban de care se bucură azi. Nu orice 
avere este însă sănătoasă, nu orice avere 
e sursă de bunăstare generală. Cele mai 
multe averi de la noi sunt obscene, 
maladive cumulări obţinute prin reţele 
subterane politico-economice. Ele nu 
îmbogăţesc, ci sărăcesc, secătuiesc statul 
de puterile sale, îi distrug sistemul 
judiciar, îl împotmolesc în corupţie.  Nu cer 
confiscarea , ci verificarea lor, elucidarea 
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LA DERDELUŞ 
 
S-au spart pe sat perne de nori, 
Se-aşează plapume pe case, 
Dealu-i gătit de sărbători 
Cu sănii de priviri gingaşe. 
      
Un boţ se sfarmă-n derdeluş, 
Cade, se scoală, iar porneşte, 
Căţelul lui, stropit cu tuş, 
Râde întruna, căţeleşte. 
  
Vântul se joacă, cu fulare 
Şi cu petalele de-omăt, 
Mângâie scumpe obrăjoare, 
Roşindu-le cu nas cu tot. 
 
Porneşte-un tren de săniuţe, 
Conduse de un rotofei, 
Dar la un hop, ţipete multe 
Şi râsete de clopoţei. 
 
Se scoală, se răstoarnă iarăşi, 
Se duc de-a dura, lunecuş 
Şi iarăşi săniile-şi cară,  
Ies aburi de pe derdeluş. 
  
În vârful tâmplei de zăpadă 
Stă Moş Crăciun, alb şi cu har, 
Tăciunii lui pe-uliţe cată, 
Tocmind la toţi copiii dar. 
 
Copacii stau, străjeri, de pază, 
Pe case fumul se deznoadă, 
Purceii-n ritual de vază 
Guiţă-n fiece ogradă. 
  
Frumoasă este armonia, 
În joc de fulgi, asigurată! 
Unde mi-o fi copilăria, 
S-o mai trăiesc încă o dată!?  

 
IARNA 2012 

 
Dâmbroca mea a îngheţat de tot, 
Ce a simţit, să ştiu, nu am să pot. 
 
Troienele cât casele au fost, 
Sătenii-au stat în cel mai negru post, 
N-aveau cărări să scoată lemnele, 
Şi nici să îşi adape vitele. 
 
Iar viscolul hălălăia corupt 
Şi câte cabluri de curent n-a rupt! 
Copacii se jeleau pe limba lor, 
Fiindcă de vânt şi ger simţeau că mor 
 
Salvările nu ajungeau în sat, 
Cu zile, oameni buni au decedat 
Şi câte o femeie s-a forţat  
Să nască, asistată de bărbat. 
 
S-a terminat ultima lumânare, 
Dar se aude-n noapte o suflare: 
În frig şi-n întunericul deplin 
S-a mai născut pe lume-un pinguin. 
 
Căţelul şi pisica asistau, 
Cu capul strâmb către tavan priveau, 
Poate acolo, într-un ungher ascuns, 
A licărit lumina lui Iisus. 
 
Şi-a coborât un Duh, lumină multă, 
Spunând: „O luptă-i viaţa, deci te luptă!” 
Şi satul de speranţă-şi amintea, 
Fiindcă speranţa moare ultima.   

Mior  
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A. GEOGRAFIA SATULUI DÂMBROCA 
 
Poziţia geografică:   
 
Coordonate:  45°7′N ,  26°57′E     
Codul Postal: 127529 
Populaţie (2002) - 1.324 locuitori 
Populaţie (2011) - 1.132 locuitori 
 

Dâmbroca este o localitate în judeţul-
Buzău, Muntenia, România, aflată în Câm-
pia Română, în sud-estul judeţului, în 
comuna Săgeata. 
 
Descrierea geografică a zonei 
 
 „Relieful are ca preponderenţă câmpia, 
integrându-se în imensul Bărăgan. Câmpia 
este atotcuprinzătoare, dar există şi zone 
de ridicături cu o înălţime de 10–20 m, 

mai ales pe malul stâng al Buzăului, care 
este mult mai înalt decât cel drept. Relie-
ful se modifică cu o dinamică accentuată, 
din cauze multiple: procesul de încălzire 
globală, suprafeţe scăzute de păduri, ploile 
torenţiale, excavaţiile necontrolate din al-
bia râului. 
 
Monografia judeţului Buzău din 1943, 

caracterizează relieful 
predominant - câmpia, 
care este netedă, fără 
ondulări importante. Aici 
se găsesc doar unele 
dâmburi, de 3–10 m 
lungime şi    unele văi 
mici.  
Referitor la componenţa 
solului, în majoritate 
pământul este constituit 
din cernoziom ciocolatiu 
şi mediu levigat.  Adânci-
mea apei freatice este de 
8–20 m în partea de sus 
a câmpiei şi de      3–15 
m în lunci. În lunci se 
întâlnesc soluri aluviale 
medii humifere, aluviuni 

stratificate şi aluviuni recente. În aceste 
condiţii, chiar de la înfiinţarea aşezărilor, 
terenul a permis practicarea unei agricul-
turi de mare randament. 
 
Clima       
 
Este temperat continentală, ultimii ani ac-
centuând caracterul ei secetos, ceea ce 
crează, în medie, la 5 ani, precipitaţii re-
duse, afectând sever nivelul producţiei a 

CAPITOLUL II– CADRUL GEOGRAFIC ŞI DEMOGRAFIC 

Poziţionarea satului Dâmbroca, faţă de oraşul Buzău 
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gricole. Încălzirea globală îşi pune am-
prenta asupra anotimpurilor, conducând 
spre crearea doar a două anotimpuri: vara 
şi iarna, cu puseuri dramatice de căldură 
în lunile: mai, iunie, iulie, când se înregis-
trează până la 44 grade la umbră. Anul 
2009 a fost cel mai călduros din ultimii 
160 ani, dar nici anul 2012 nu a fost -mai 
puţin călduros.  
Presiunea atmosferică este şi ea influen-
ţată negativ în ultimii 15 ani, înregistrând 
o medie de 751–758 mm coloană de    
mercur, iar temperaturile sunt, în medie, 
de -8º C.,  iarna şi de 40º C.,  vara.  
 
Vânturile dominante sunt: 
 
Crivăţul, care suflă de la nord–est, către 
est, fiind prezent în medie 147 de zile pe 
an, aducând viscole, uneori cu zăpadă 
care blochează caile rutiere şi feroviare; 
 
Austrul este o mişcare a aerului care vine 
din vest, cca 124 zile pe an şi aduce uscă-
ciune. Iarna cauzează geruri mari, iar vara 
aduce călduri mari şi secetă. El este vino-
vat de temperaturile extreme. 
 
Băltăreţul,  bate de la sud la est. Este o 
mişcare de aer călduţ, agreabil, aducător 
de ploi repezi şi scurte, fiind present mai 
mult vara. Este mult dorit de agricultori. El 
bate, în medie 17 zile pe an; 
 
Munteanul, bate de la nord, în medie 27 
zile pe an. 
 
Media anuală a precipitaţiilor nu depăşeşte 
500mm/an, cantitate insuficientă pentru 
agricultură. Există un Punct de Cercetare, 
în Cilibia, care înregistrează fenomenele 

meteo pe o perioadă de 75 ani şi s-au 
obţinut date statistice relevante privind 
evoluţia climei.  
 
Vegetaţia, este specifică zonei de câm-
pie, adică de silvo–stepă, respectiv arealu-
lui în care se cultivă cerealele şi plantele 
tehnice. Se constată o neglijenţă a între-
prinderilor specializate în supraînsămân-
ţări, producerea seminţelor de ierburi 
perene, conducând la neglijarea totală a 
fâneţelor, pajiştilor şi islazurilor, năpădite 
acum de buruieni otrăvitoare, arboret şi 
muşuroaie.  
 
Dintre speciile ierboase, mai întâlnite 
sunt: colilia, păiuşul, negara, albăstriţa, 
pelinul, pirul gros, volbura, peliniţa de 
stepă, firuţa cu bulb, patlagina, scaieţii, 
etc. 
 
Puţinele pâlcuri de arbori au fost sacrifi-
cate şi azi mai pot fi găsiţi puţini arbori şi 
arbuşti. 
 
Animale şi păsări 
 
Fauna în această zonă este de stepă şi 
silvo-stepă: 
• Mamiferele rozătoare: popândăul,      

şoarecele de câmp, iepurele de câmp şi 
hârciogul. 

• Mamifere carnivore, care apar totuşi 
foarte rar: vulpea şi lupul 

• Păsări: potârnichea, ciocârlia de câmp, 
prepeliţa, sturzul,  

• Reptile: şopârle, şerpi (mai rar) 
•  Insecte: greierii, lăcustele, cosaşii, 

....”  
(Extras, din ”Un spaţiu în competiţie cu 

timpul – Vadu Paşii”) 
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 „Râul Buzău 
 
Date geografice 
Zonă de izvorâre: Munţii Ciucaş 
Emisar:  Siret 
Punct de vărsare:  Şendreni 
 
Date hidrologice 
Bazin de recepţie   5505 km² 
Lungimea cursului de apă  325 km 
Debit mediu    28,5 m³/s 

Date generale 

Judeţe traversate: Braşov, Covasna, 
Buzău, Brăila; 

Principalele localităţi traversate: Vama 
Buzăului, Întorsura Buzăului, Sita Buzău-
lui, Crasna, Siriu, Nehoiaşu, Nehoiu, 
Pătârlagele, Cislău, Vipereşti, Măgura, 
Berca, Săpoca, Verneşti, Mărăcineni, 
Buzău, Vadu Paşii, Săgeata, Baniţa, 
Vişani, Câineni-Băi, Grădiştea, Racoviţa, 
Latinu.  

Buzăul este cea mai importantă apă cur-

gătoare care străbate judeţul Buzău. Iz-
vorăşte din Carpaţii de Curbură, din Munţii 
Ciucaş şi se varsă în Siret. Vechea denu-
mire, în limba greacă veche, a râului 
Buzău şi a oraşului Buzău, atestată în se-
colul IV î. Hr., a fost Mousaios (Μουσαίος). 

În sectorul montan, dinamica râului este 
deosebit de mare, mai ales la viituri. În 
sectorul subcarpatic, afluenţii mai impor-
tanţi sunt: Pănătău, Slănic şi Câlnău. În 

sectorul de câmpie, 
Buzăul primeşte un nu-
măr redus de afluenţi şi 
de o importanţă minoră. 

Pe cursul Buzăului sunt 
două amenajări hidro-
energetice: barajul şi 
Acumularea Siriu, cu cen-
trala hidroelectrică de la 
Nehoiaşu şi barajul 
Cândeşti, cu amenajarea 
hidroenergetică Cândeşti-
Verneşti-Simileasca.”  

(Wipimedia – Enciclope-
dia Universală) 

 „1.- Flora 

 Relieful este şes–câmpie. Este o 
floră de stepă.  

Culturile predominante sunt cele rezis-
tente la secetă: mei, orz, dughie, grâu, 
lucernă. 

Vegetaţia la gârlă: Cătină Albă, Cătină 
Roşie, Talpa Gâştei, Pipirig, Păpădie, 
Grâuşor, Ceapa Ciorii,  

Vegetaţie Lemnoasă: cândva erau ulmi, 
dar au pierit din cauza unei boli, salcâmi 

Arbuşti: porumbe (prunişori sălbatici), 

Căruțaș, în prundul Buzăului 
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gărdurariţă, mur, măceşi 

Pomi: nuci, pruni, corcoduşi, zarzări, ci-
reşi, vişini 

Buruieni: Ciocul Berzei, Alior, Ştir, Pir, Că-
priţă, Troscot, Ovăscior, Festuca, Rapiţa, 
Mohor, Pălămidă, Ciulin. 

2.- Fauna 

A. – Păsări sălbatice: dropia, potârnichea, 
ciocârlia, pupăza, cucul, graurul 

B. – Animale sălbatice: vulpi, lupi, dihori, 
şobolani, arici, iepuri, 

C. – Reptile: şopârle, guşteri, şerpi 
Notă:  sublinierile indică vieţuitoarele care 
au cam dispărut din zonă.”  

(Prof. Elisabeta Popp) 
 „Dimensiunile satului sunt de 460 x 1470 
m. Satul este înconjurat de teren arabil. În 
partea spre Stănceşti se află linia Obştea, 
mărginită în capăt de lotul Cernăteşti; în 
spre Borduşani este linia Murgeasca, măr-
ginită în capăt de lotul Chiliile; în capul 
satului înspre Boboc, este linia Pogoane, 
mărginită de  lotul Aldeni. Lunca satului, 
de lângă apa Buzăului a fost vândută lui 
Ion Dincă, din Săgeata. Suprafaţa arabilă 
a satului însumează 900 ha. 

(Ion Nedelcu)  

 

Vatra noastră, Dâmbroca 
 

Frumuseţea acestor meleaguri 
Nu se caută-n codri de brazi, 
Nici în mări cu mândre talazuri, 
Sau în concerte de lire şi barzi. 
 
Dar, vedeţi, primăvara-i virtute, 
E un câmp de un verde-ancestral 
Şi un sat cu comorile-i multe, 
De suflete mari şi trecut magistral! 
 
Din cer, Dumnezeu îl priveşte, 
Cu-anotimpuri, ce deschid priviri noi 
Şi îi spune ce mult îl iubeşte, 
Prin soare, prin vânturi, prin ploi. 
 
Lăsând la o parte, privind mai domol, 
Necazuri, urgii, care-l pasc uneori, 
Să-acceptăm că în bine mai e câte-un gol, 
Dar soarele, veşnic, răsare din nori. 
 
Faunei, flora îi ţine-armonia 
Şi-amândouă cu satul sunt înfrăţite, 
Pe cer se înalţă cu tril ciocârlia, 
Căci toate-s de Domnul croite! 
 
Creatorul a pus multă trudă 
Pe un dâmb, care-i frate cu roca 
Şi-n botez, însumarea-i rotundă, 
Zămisli, vatra noastră, Dâmbroca. 
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 B. HABITATUL 
SATULUI DÂMBROCA 

   

„Gheorghe Tudor, 
în monografia din 1943: 
„Lărgimea spaţială a unei 
gospodării este prea puţin 
încăpătoare. Cât priveşte 
suprafaţa ocupată de o 
gospodărie obişnuită, ea 
depăşeşte 2500 mp, adică 
teren suficient pentru 
amplasarea casei, 
grajdului, şopronului, 
oborului cu nutreţ şi, 
eventual, un loc rezervat 
exclusiv pentru o grădină 
de zarzavat.  

Casele sunt aşezate 
cu faţa la drum, de formă 
pătrată, iar celelalte adăposturi se găsesc 
înăuntru, în ogradă, cu faţa spre miazăzi şi 
nu aşa de departe de casă. Nu există 
adăposturi speciale pentru fiecare specie 
de animale, aşa încât grajdul serveşte ca 
loc pentru vitele cornute, cât şi pentru cai, 
iar celelalte animale (oi şi porci) au 
adăposturi  speciale. Pentru porci, un coteţ 
făcut din scânduri, rareori pe tălpi şi podit. 
Învelişul este făcut din stuf, material la 
îndemâna oricui, pus pe câţiva păruşcani, 
care servesc drept grinzi şi care creează 
două scurgeri. Grajdul este făcut din gard 
de nuiele, cu două sau trei încăperi şi se 
găseşte în lungimea ogrăzii şi nu prea 
departe de casă, uneori la o depărtare de 
câţiva metri, mai aproape fiind cotineaţa 
de păsări. 

Pentru adăpostirea produselor 
agricole, sătenii nu au încăperi speciale, 
afară de hambarele care servesc numai 
pentru păstrarea porumbului. Fapt  
constatat este că plugarul dă o atenţie 
deosebită porumbului, cereală foarte 
cultivată, nesocotind grâul, care altădată 
forma mijlocul de asigurare a unei făini 

deosebite, care se exporta. Ceva mai mult 
se cultivă orzul, apoi ovăzul şi acestea 
pentru nutreţ, servind ca hrană pentru 
păsări, cai, vaci şi porci. 

Gospodăriile sunt împrejmuite cu 
gard de nuiele, rareori cu scânduri, 
înşirate orizontal pe  bulumaci subţiri, cu 
numele de pari înfipţi în pământ. 
Acoperişul are o scurgere nu prea 
înclinată, totuşi capabilă să asigure 
prelingerea apei de ploaie mai rapid. Sunt 
învelite cu stuf , rar şi numai la cei înstăriţi 
cu tablă din fier sau ţiglă, însă când e 
vorba de caracteristică, numai cele cu stuf 
se pot lua în considerare. Sunt acoperite la 
fel ca şi grajdurile. Camerele sunt aşezate 
două câte două. Două la faţă, despărţite 
de o sală la intrare şi două în spate. Cele 
de la sud servesc de locuit, iar cea din 
faţă, dinspre nord, se numeşte „casa 
mare”, unde se ţin lucrurile de preţ: 
îmbrăcăminte, scoarţe, preşuri, etc. În 
faţă şi înspre sud casele au o prispă 
străjuită de stâlpi care susţin streaşina. 
Uneori, prispa este împrejmuită cu o 
galerie de scândură, până la 70-80 cm 
înălţime. Între stâlpi şi imediat sub 

Casă bătrânească, în 2013, învelită cu stuf. 
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 streaşină se întinde, ca un fel de dantelă, 
un brâu de ciubucuri, de lucrătură în 
scândură, după cum meşterul s-a bucurat 
de mai multă fantezie” (Extras din „În 

căutarea unei noi şanse - Săgeata”) 

1.  Aşezarea şi geometria satului 
Dâmbroca. 

a. Aşezarea 

Satul Dâmbroca este 
situat la cca 12 Km de oraşul 
Buzău, pe partea stângă a 
albiei râului Buzău, pe drumul 
judeţean 203K, ce duce spre 
Robeasca. Imaginea de mai 
jos suplineşte o mie de 
cuvinte, legate de aşezarea  
satului, de vecinii lui şi de 
poziţia faţă de râul Buzău. 
Până prin anul 1970, râul 
curgea limpede şi sprinţar, la 
cca 200 m de sat. Mai apoi, 
nu ştim din ce cauză i-a fost 
deviat cursul prin apropiere 
de satul Tăbărăşti, adică, cam 
la 1 Km. distanţă de 
Dâmbroca. Lângă sat, pe vale 

(lată de 200-300 m), acolo unde se afla 
grădina de legume a CAP-ului (în 
perioada comunistă), astăzi numai pe 
sfert este utilizată pentru legume de 

către un fermier de la Săgeata 
(satul reşedinţă de comună). 
Dâmbrocenii sunt supăraţi 
pentru nedreptatea ce li s-a 
făcut, că terenul care le 
aparţinea a ajuns la mâna 
străinilor de sat. 

Albia râului Buzău, până la firul 
apei, este lată de 700–800 m şi 
pe ea a crescut un fel de 
pădurice din tufe de cătină şi alţi 
arbuşti. Terenul este denivelat şi 
lăsat de izbelişte. 

Satul, după cum se observă din 
harta de mai jos, se învecinează 
cu satele Stănceşti şi Borduşani 
şi este înconjurat de câmp întins, 
format din loturile: Murgeasca, 
spre Borduşani (2 linii de teren), 
Obştea, spre Stănceşti (2 linii) şi 

Pogoane, pornind din capul satului (capul 
cel din partea opusă faţă de şosea (2 linii). 
La capătul liniilor de teren se află loturile 
cu care au fost împroprietăriţi munteni din 
comunele: Cernăteşti, Aldeni şi Chiliile. 

Intrarea în satul Dâmbroca, comuna Săgeata 

Schiţa cu extravilanul şi vecinii satului Dâmbroca  
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 b. Geometria 

După cum se 
poate observa din 
schiţa de mai sus, 
satul Dâmbroca 
are o geometrie 
frumoasă, putând 
fi considerat ca un 
dreptunghi, tăiat 
de trei străzi, 
drepte, ceva mai 
lungi de 1,5 Km. 

În ultimii 50 
ani au apărut şi 
uliţe marginale, 
zise iniţial: După 
Oboare spre 
Borduşani şi După 
Oboare spre 
Stănceşti. 

Dacă privim 
cu atenţie schiţa, 
putem crede că 
avem în faţă un 

pistol cu trei ţevi şi cu un circuit electronic 
de ghidare a gloanţelor, către ţinte. Chiar 
dacă această observare este doar 
imaginaţie, trebuie să mulţumim lui 
Dumnezeu că Mare creaţie a Sa este 
Dâmbroca noastră. 

Străzile au primit nume în acest an, 2012. 
Numele au fost date de Consiliul Primăriei 
Săgeata, sub coordonarea doamnei primar 
Ing. Adina Bădescu, iar tăbliţele au fost 
aplicate de către consiliul nou ales, în  

2012, condus de 
domnul primar          

Dr. Sorin Tănase. 

Străzile lungi, pornind 
din partea de sus, sunt 
numite astfel: 

Str. Iordache Nicolae, 
Str. Pr. Stanciu Emil, 
Str. Pr. Prof. Ioan Ghe. 
Coman. 

Străzile transversale, în număr de 4, 
pornind de la şosea, sunt denumite: 

Str. Principală (şoseaua), 
Str. Viilor, 
Str. Liliacului, 
Str. Prunilor 

Au mai apărut  uliţe şi pe După Oboare  
(la marginile satului), astfel: 

Str. Primăverii (spre Borduşani), 
Str. Privighetorii (spre Borduşani), 
Str. Morii (spre Borduşani), 

Str. Armoniei (spre Stănceşti)  

Str. Principală  

Str. Iordache Nicolae  Str. Pr. Stanciu Emil  

Str. Prof. Dr. Pr. Ioan G. Coman  

Str. Viilor  Str.  Liliacului  
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 2. Casele 

a - Evoluţia numărului de case 

 

La înfiinţarea satului, prin anii 1881–1882, 
primul grup de 
case a fost 
poziţionat în 
centrul actual al 
satului.  

 Casele au 
fost construite de 
către muntenii 
din Goideşti 
(aparţinând azi 
de comuna 
Brăeşti, judeţul Buzău).  

Au venit, mai apoi, munteni din zonele 
Joseni, Aldeni (aparţinând în prezent de 
comuna Cernăteşti), Chiliile (fosta comună 
Trestioara) şi din alte zone ale Buzăului . 
În anul 1882 satul avea 30 case şi 134 
locuitori. Nu dispunem de toate 
recensămintele populaţiei şi poate că nu e 
cazul să înşirăm date statistice irelevante. 
Cert este că numărul de case şi populaţia 
au crescut treptat, atât prin 
împroprietărirea unor însurăţei de prin 
zonele de deal şi de munte, cât şi prin 
evoluţia factorului demografic. Una dintre 
dovezile, că muntenii din zonele 
menţionate mai sus au format satul 
Dâmbroca, o prezintă repunerile în 
posesii, ca urmare a Legii nr. 10, dată şi 
aplicată după 1990, prin care la capătul 
liniilor de câmp ale satului Dâmbroca au 
fost puşi în posesie ţărani de la: 
Cernăteşti, Aldeni şi Chiliile. 

Numărul de case a ajuns astăzi la 
625 (conform tăbliţelor de locuinţe 
aplicate pe porţi), iar populaţia a ajuns la 
1300 locuitori. Este de luat în considerare 
şi faptul că multe case sunt părăsite prin 
decesul proprietarilor, iar moştenitorii lor 
au locuinţe la oraş sau în alte zone ale 
ţării şi chiar în afara ţării. Moştenitorii şi-
au păstrat casele părinteşti, pentru că se 

simt legaţi ombilical de ele şi pentru a 
avea unde să tragă când revin, cu 
nostalgie, pe pământurile natale. 

Evoluţia numărului de case în satele 
comunei Săgeata: 

b. Tipuri de case, descriere 

* Casele dâmbrocene construite în 
perioada 1881–1930 

Voi prezenta mai întâi casa bunicilor 
mei, aşa cum o reţin în amintire şi care  
reprezenta modelul tipic de casă, din 
timpul când a fost construită, prin anul 
1890, dar voi face referire şi la alte 
aspecte observate la casele din aceeaşi 
perioadă şi care au durat până după 1950 
şi le-am putut vedea. 

Sărăcia sătenilor, modestia lor, lipsa 
materialelor şi tehnologiilor superioare, de 
construcţii, îi determinau pe săteni să-şi 
construiască singuri sau cu ajutorul unor 
oameni mai pricepuţi, case bicelulare. 
Temelia era făcută din lespezi de râu sau 
din pietre mai mari. Peste ele se puneau 
grinzi, din salcâm (copac cel mai des 
întâlnit în zonă). 

Toată tâmplăria casei era din 
salcâm, sau din material lemnos adus de 
la munte (de către cei care-şi puteau 
permite acest efort). Era de preferat ca 
materialele să fie din stejar(grinzile de 
temelie, cele de plafon  şi montanţii de pe 
colţuri). Montanţii intermediari de pe 
perete, aşezaţi cam din 60 în 60 cm. erau 
tot din material tare, iar căpriorii pentru 
acoperiş erau din lemn mai puţin tare, 



Capitolul II - Cadrul geografic și demografic al satului    71      

 

 
spre exemplu din brad, dar mai puneau 
oamenii şi ce fel de lemn reuşeau să 
procure. Pereţii erau umpluţi cu 
împletituri din nuiele, de 1 – 1,5 cm, 
peste care se bulgărea cu lut. Lutul era 
realizat cu pământ galben (argilos), cu 
bălegar de cal, cu multe paie si cu apă. 
Se frământa cu picioarele şi trebuia să 
aibă o consistenţă nu prea mare, pentru a 
putea fi aruncat sub formă de bulgări, 
atât pe interiorul cât şi pe exteriorul 
peretelui. Pereţii erau lăsaţi să se usuce 
bine şi apoi urma nivelarea lor, tot cu lut, 
dar care, în loc de paie lungi, conţinea 
pleavă. După uscarea şi a acestui strat se 
finisau pereţii prin ungere cu lut, care 

conţinea doar bălegar de cal şi pământ 
galben. Se lăsa de asemeni la uscat şi în 
final se aplicau 2-3 staturi de var. Nu 
totdeauna pereţii ieşeau perfect netezi, 

iar după ce se mai tasau în timp, 
ajungeau cam pronunţat denivelaţi. 
Această tehnologie de construcţie a 
pereţilor, am avut ocazia să o observ cum 
prepara mama lutul şi la demolarea casei, 
în vederea reconstrucţiei ei cu  pereţi din 
cărămidă. Podelele erau tot din lut, cu 
excepţia celei din camera mare. Plafonul 
era constituit din: 

 *Cosoroabă – o centură din grinzi 
care era susţinută de montanţii pereţilor, 
pe care se aplicau grinzi transversale, din 
80 în 80 cm., pe care se băteau tavanul 
din scânduri şi peste scânduri se aplicau 
cele trei tipuri de straturi din lut, aşa cum 
am prezentat mai sus. 

 *Acoperişurile erau în două „ape” şi 
avea ca structură de rezistenţă un cadru 
format din: cosoroabă, căpriori, coamă şi 
contravântuiri. Peste căpriori se monta 

HOL

TINDĂ

sobă oarbă

Casa mare

Casa mică

şi bucătărie

Prispa casei

12

4

3

5

6

7

8

9

10

4

11

13

1 – dormeză

2 – masă

3 – scaun

4 – oglindă

5 – dulap îmbrăcăminte

6 – pat

7 – masă de bucătărie

8 – plită

9 – hambar pt. Mălai şi făină

10 – laviţă

11 - masă

12 – lada de zestre

13 - trepte

12

Grădina mică, din faţa casei

Curtea casei

    Schiţa casei bunicilor, Gheorghe şi Ecaterina Iordache 

 

 



72     Dâmbroca - Curcubeu peste timp                                                                                                                                 

 

 învelitoarea, compusă din scânduri sau 
bare din lemn, pe care se aplica tablă, 
respectiv ţiglă sau stuf. 

*Casa avea un plan care cuprindea: 
o tindă mare, situată în partea de nord a 
casei şi în care se găsea un hambar din 
lemn (un fel de ladă mare, suspendată pe 
picioare înalte de 10–15 cm), care avea 
două compartimente, unul pentru mălai şi 
altul pentru făină de grâu. Tot în tindă se 
afla o sobă oarbă, care avea un coş 
tronconic, iar baza mică, ieşea pe hornul 
casei. În acea sobă oarbă  se putea face 
focul cu: paie, cotoare de floarea soarelui, 
viţă de vie rezultată din curăţirea viei, etc.  
În tindă, la dreapta era o uşă care dădea 
spre camera mică. Acea cameră era 
folosită ca dormitor, dar şi ca bucătărie pe 
timp de iarnă. În ea se aflau: o sobă cu 
plită; un pat din scânduri, cu saltea 
umplută cu paie; o masă. Două ferestre 
mici, dădeau lumina necesară şi 
posibilitatea de observare în curtea 
interioară, în grădină.  Din camera mică, o 
uşă dădea în camera mare (Casa Mare, 
cum i se spunea). În Casa Mare se afla tot 
ce era mai de preţ: un divan, un şifonier, 
masă, scaune. Din Casa Mare se trecea 
într-un holişor, în care erau ţinute: lada cu 
zestre şi cuierul garderobei. 

Din acel hol se ieşea pe prispa 
casei, care era lungă cât casa şi cu o 
lăţime de 1–1,2 m. Prispa era podită cu 
scânduri şi era mărginită de o galerie din 
scânduri cu anumite contururi geometrice. 
Galeria era fixată cu stâlpi, sculptaţi şi ei 
cu anumite forme geometrice. 

Portiţa galeriei, dădea spre curtea 
mică, din faţa casei, poziţionată spre sud. 
O alee mărginită de flori şi lungă de 6-7 
m, ducea spre portiţa mică. 

În acea perioadă au început să 
apară şi chirpicii, care se mai folosesc şi 
azi de către oamenii mai săraci, care nu-şi 
pot permite să cumpere materialele de 
construcţie la nivelul secolului XXI. 
Cărămizile au fost folosite de către 

oamenii mai cu stare. 

Au început să apară şi case 
multicelulare, după posibilităţi şi nevoia de 
a acoperi spaţiul necesar de locuit pentru 
familii.   

Aşa arată, astăzi, casa lui Vasile Pandele, 
construită în 1929. A fost folosită, cândva, 
ca local de şcoală, apoi ca magazin, ca 
grădiniţă. După 1990 a fost cumpărată de 
Crăciun Nicolae şi dată în folosinţă unei 
familii tinere de rromi.  

Casa bunicilor  

„Acolo, în satul Dâmbroca, pe uliţa 
dinspre Vest (care acum se numeşte 
Strada Iordache Neculai, pe partea 
stângă,  la mai puţin de 200 metri de 
“Casa Iordache”, lăsând în urmă terenul 
viran(care astăzi este ocupat cu case), de 
la casa felcerului, spre nord, se aflau 2 
terenuri intravilane, unul lângă altul, 
aparţinând familiei Voicu şi Smaranda 
Alexe, bunicii mei. Aceste terenuri erau 
dreptunghiulare, înguste la drum, dar 
foarte adânci spre Vest, ajungând până la 
Suhat(islaz), dar în zilele de azi, islazul a 
devenit teren agricol.   

Pe unul din aceste terenuri (cel mai 
din Nord) se afla casa bunicului meu, 
Voicu Alexe. În faţă, înşirată de la Est la 
Vest era o clădire arătoasă, cu antreu la 
intrare(o primă încăpere de cca 2-3 m.p), 
cu un cuier din lemn, fixat în perete, în 
care se agăţau: şuba, căciula, şi pelerina 
de ploaie, folosite după vreme. Se ţinea 
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cont că aceste articole de îmbrăcăminte să 
fie scuturate şi păstrate în hol. Din acest 
culoar, spre dreapta era prima cameră,  
dormitorul bunicilor. Nu am înţeles  
existenţa acestei camere, fiindcă gazdele 
nu dormeau niciodată în ea. Probabil că 
era Casa Mare (cum i se spunea şi era 
ţinută pentru oaspeţi de seamă şi pentru a 
se mândri cu ea). Nu avea nici un fel de 
sobă, pentru încălzire pe timp de iarnă. În 
hol, pe stânga era încă o ușă, ca aceea de 
la intrarea în dormitorul gazdelor. 

Amândouă ușile,  erau după model 
franțuzesc, adică erau în 4 canate.  Patru 
geamuri de format mic, 60x40 cm era la 
ușă, însă din motive ştiute de gazde, erau 
acoperite cu perdele prin care nu se putea 
vedea nimic. De intrai pe ușa din spate ( la 
Vest) în coridor, dădeai de o cameră ca 
cea a dormitorului (Casa Mare), dar era 
altfel alcătuită. Avea o sobă cu plită 
metalică, care mai tîrziu a fost înlocuită cu 
o sobă de teracotă, de culoare maronie, cu 
basoreliefuri de animale (o vacă, doi urși, 
un cerb, si câteva păsări zburătoare), naiv 
realizate.  Aceasta era singura cameră 
folosită aproape tot timpul.   

Pe timp de iarnă, aici, se strângeau 
toți membrii familiei, părinţii mei, 
împreună cu noi copiii şi unchiul Costică 
Ion, mezinul familiei, care, la rândul său, 
căsătorindu-se cu Marița lui Ion Dedu, 
adusese pe lume mulți copii, mândria lor, 
astăzi fiind toți realizați, social și 

profesional. Unul dintre ei, verișorul meu 
Costel este preot în comuna Bobocu, iar 
un strănepot  urmează calea teologică la 
seminarul din Buzău(Cum vine vorba din 
bătrâni: “Așchia nu sare departe de 
gard!”). Acea cameră era, pe timp de 
iarna, și în alte perioade răcoroase,  
singura cameră încălzită și folosea pentru 
adăpostirea familiei: ziua ca locuință de zi, 
iar noaptea ca dormitor.  Pe pereți erau 
expuse covoare, țesute de mână, sau la 
război, în motive florale şi culori vii, care 

aveau nu numai rol decorativ, ci 
dădeau și senzatia că această 
cameră este călduroasă. Din 
această cameră, printr-o 
deschizătură în peretele dinspre 
nord, în loc de uşă fiind o perdea, 
se trecea într-un coridor, mai 
îngust decât antreul de la intrare, 
dar ceva mai lung. Dacă o luai pe 
acest coridor, pe partea dreaptă, în 
perete  era accesul la o sobă, care 
se încălzea cu ciocani de porumb, 
sau de floarea soarelui și a cărei 
căldură se degaja  în camera mai 
sus menționată, iar în fundul 

coridorului, era o micuță ușă, rudimentară 
și rustic croită de tâmplar (care, sunt sigur 
că era însuși unchiul meu, nenea Costică), 
dădea într-o cămară, unde familia își 
păstra proviziile. Bine gândit, și plănuit: 
cămara era spre nord, astfel ca să fie 
răcoroasă vara, și tampon împotriva 
gerului în camera de zi, iarna. Pe stânga  
acestui  culuar,  în peretele sudic se afla 
un șifoner camuflat, și la capătul culuarului 
era o ușă, fără geamuri, care dădea în 
curtea din spate, către bucătăria de vară a 
familiei. Ambele uși, și cea de intrare (de 
la culuarul din față), și cea din spate, erau 
echipate cu un sistem special de apărare,  
cu câte o bară de lemn, ancorată cu lanț 
de 2-3 zale, printr-un șurub gros, 
înșurubat cu nădejde în ușciorul din 
spatele ușii, iar după zăvorârea ușii, 
această bară de lemn, mai târziu înlocuită 
cu una metalică (cumpărată de la fierarul 
satului, nea Fănică), având un sistem tot 
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atât de rudimentar croit - un fel de 
potcoavă de lemn ancorată în celălalt 
ușcior al ușii, baricada ușa prin interior, 
pentru siguranță. De multe ori mă 
întrebam despre scopul acestui sistem de 
siguranță, fiindcă, eu nu-mi aduc aminte 
să se fi vorbit de “hoți”, în acele vremuri, 
dar bunicii, cred, ştiau că paza bună îi 
fereşte de primejdia rea. Desigur, după 
ce comuniștii au impus forțat 
colectivizarea, desigur că, o dată cu 
bolșevismul, am importat și “hoția”, dar şi 
tâlhăria după modelul timpului: “Davai 
ceas, davai palton; davai ceas, davai 
moşie, haraşo tovărăşie!” (de Constantin 
Tănase).  

Revin  la casa bunicilor, care a fost 
moștenită de mezin, adică de unchiul 
Costică. Ieșind din casa propriu zisă , spre 
fundul grădinii, la mai puțin de 20 de 
metri distanță, se află bucătăria de vară, 
construită pe beci/pivniță(o groapă, 
săpată la o adâncime de cca 3-4 metri), 
în care de se coborau vreo 5-6 trepte  era 
o răcoare ca de frigider. Beciul era 
considerat frigiderul acelor vremuri şi în 
el se păstrau alimentele, în special cele 
perisabile (cârnații prăjiți, și conservați în 
untura, șunca afumată şi chiar anumite 
legume, şi zarzavaturi recoltate din 
grădină). Beciul avea şi o dedicaţie 
specială, pentru butoaiele cu vin şi 
damigenele cu ţuică. De acolo se scoteau 
mai toată toamna,iarna, primăvara, 
băuturile întăritoare pentru oasele obosite 
după truda câmpului, dar mai ales la 
sărbătorile sfinte şi la alte prăznuiri. În 
beci intrai prin 2 uşi orizontale, care se 
deschideau în sus, una spre stânga, şi 
alta spre dreapta.  

La ieşirea din beci trebuiau închise 
acele uşi, creindu-se un fel de podea. 
Dacă nu ar fi fost închise se puteau 
întâmpla nenorocirea, ca cel ce intra de 
afară, să cadă în hăul beciului şi acolo 
putea să-i fie chiar capătul 

 După cum am relatat mai sus, pe 
beci era bucătăria de vară, simplă. Era 

din chirpici, lipită cu un amestec de lut şi 
balegă de cal. 

Pardoseala şi interiorul pereţilor erau de 
asemeni unse cu lut. Pereţii mai erau daţi 
cu var, alb sau de un bleo deschis. În 
bucătărie era o sobă cu plită, de tuci, la 
care se gătea cu ciocani de porumb sau 
de floarea soarelui, iar uneori cu tizic (un 
fel de turte uscate din bălegar şi paie). 
Prepararea unei supe, dura cam 2-3 ore. 

 În podul bucătăriei, era amenajată 
o hulubărie pentru porumbei, cu uşile sub 
streaşina bucătăriei, ca şi uşile pentru 
urcarea în pod. Pentru a urca în pod, 
trbuia să iei scara de lemn, de la şură. În 
pod se ţineau şi unele rezerve de cereale 
şi unele obiecte gospodâreşti. Scara era 
folosită de gospodari şi pentru urcatul pe 
casă, pe şură sau în alte scopuri 
gospodăreşti.  

Acolo, în podul bucătăriei bunicii 
Smaranda, am găsit o mască cu cărbuni, 
şi o lunetă militară, despre care am vorbit 
mai sus.  

În faţa casei se afla un agud (dud) 
bătrân. Când locuiam la şosea,  printre 
motivele vizitelor zilnice pe care le 
făceam la bunica, era acel agud din faţa 
casei.  

Nu ştiu dacă din cauza sărăciei, eram atât 
de amic cu agudul, dar cred că nu am 
găsit în viaţa mea un agud cu fructe atât 
de mari, cărnoase, şi  gustoase şi de un 
negru spre violet, încât chiar şi buzele 
deveneau vinete de la culoarea lor. Ne 
urcam în agud, asemenea veveriţelor, 
mâncam până peste poate, şi nu ne 
venea să mai coborâm, până când eram 
treziţi din acea visare somptuoasă de 
bunica, sau de responsabilităţile ce-şi 
aşteptau rezolvarea. Cred că nici măcar 
dudul în care s-a urcat Zaheu ca să-L 
vadă pe Iisus nu dădea asemenea fructe! 
Mă opresc aici, cu povestea despre agud, 
căci îmi lasă gura “apă”.”   

(Pr. Protopop Constantin Alecse)   
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* Casele dâmbrocene construite în 
perioada 1930–1950 

S-a continuat îmbunătăţirea 
construcţiei de case, ca materiale utilizate 
şi confortul 
încăperilor. Casele, 
în majoritatea lor, 
au fost realizate cu 
3–4 camere, cu beci 
şi mai impozabile. S
-a desfăşurat un fel 
de concurs în a-şi 
face case mai 
chipeşe.  

Pe acele 
vremuri ieşeau în 

relief casele unor săteni: Neculai Albu 
(Tănase), Vasile Pandele (Bombonaru), 
Niculae Zaharia (Croitoru), Neculai Dedu, 
Gheorghe Săftoiu, Ion Dedu, Voicu Dedu, 
Mihai Dedu, Ion Florea, Ion R. Ion 
(Cosoroabă), Mihai Pandele, Neculai 
Bratosin, Paul Glineschi, Rudolf Glineski, 
Enache Alexe, Oprea Petrache, Neculai 
Bârsan, Stan Voinea, Ion Nicolau 
(Ştroleap), Costică Tăbăcaru, Vasile 
Dragomir (Geambaşu), Ghiţă Coman, şi 
alţii. Chirpicii şi cărămida au început să fie 
fabricaţi în sat. Din câte îmi amintesc, 

familia Ciopec a avut asemenea 
preocupări. Chirpicii şi-i putea fabrica orice 
sătean care-şi construia casa. 

  

Casa părintească a familiei Florica 
Voinea, construită în anul 1935, 
nelocuită în prezent. 

Interioare la casa bătrânească (Niculina Stănilă, 88 ani)  

Interioare la casa bătrânească (Niculina 
Stănilă-88 ani)     
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* Casele dâmbrocene construite în 
perioada 1950–1990 

Şi în această perioadă, construcţiile 
s-au îmbunătăţit în ce priveşte confortul, 
dar mai spre sfârşit. Greutăţile, de 
început, cauzate de comunism şi  de 
foametea din 1946-1947, au încetinit 
construcţia de locuinţe. De pe la începutul 
anului 1970, oamenii au început să-şi 
refacă locuinţele, să le modernizeze şi să-
şi creeze cât mai multe facilităţi. Au apărut 
materiale semifabricate (calamburi, 
cărămizi BCA, ciment,  tablă zincată, etc.), 
astfel că s-au construit case cu temelii de 
beton, cu stâlpi din beton armat, planşee  
din prefabricate de beton şi altele). Ca şi 
în perioada 1930–1950, nu a existat un 
plan de sistematizare a satului, dar 
oamenii se luau unii după alţii şi mai 
adăugau câte ceva nou în aspectul şi 
complexitatea locuinţelor. 

Constructorii cei mai căutaţi erau: 
din familia Săftoiu (Ion, Gheorghe şi 
Sandu), din familia Pană (Ion – zis Cerbu, 
Gheorghe - zis Viu şi Bratu), şi alţii 

Cele mai arătoase case din această 
perioadă au fost ale sătenilor Ştefan Saris, 
Constantin Stănilă, Nicolae Iordache, 
Constantin Preda, Ion Săftoiu, Sandu 
Săftoiu, etc. 

Case construite în 1956 

Decoruri interioare la Vasile Mirică 
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Pârjolul  

 Sunt  iar încredinţat că aici, în 
această casă s-au împlinit cele istorisite de 
mătuşa mea, Mariţa lui Costică Ion (fratele 
tatii), despre colectivizare şi focul din sat. 

Vorbind despre focul de care 
aminteşte mătuşa mea, Mariţa, fiind pe 
atunci copil de 11-12 ani, am fost martor 
ocular al acelei întâmplări. Pentru mine 
era a doua participare la ceva care-mi 
apărea ca mister, dar a fost real şi mi-a 
marcat copilăria. 

Îmi aduc aminte de scena focului 
despre care vorbește mătușa Marița. Era 
imediat după colectivizarea forțată a 
satului. Probabil prin anii 1962-1963. 
Părinţii mei se mutase cu casa la șosea.    

Stingerea focului a fost ceva inedit 
pentru mine, căci focul a mistuit  cel puțin 
15% din sat. Mulțumesc Domnului că 
părinții își mutaseră casa la șosea cu 2-3 
ani înainte de pârjol și pe tarla se afla 
porumb verde și mai erau încă 2-3 locuri 
virane până la “Casa Iordache”, altfel ar fi 
fost şi mai mare prăpăd. Îmi scapă 
detaliile. Nu știu dacă eram la cules de 
agude, la casa bunicilor, însă reţin, de 

Decoruri în casa Chivuţei Nae 

Toate fotografiile cuprinse în monografia satului Dâmbrăca au fost efectuate, și 
aparțin în exclusivitate dl ing. Mircea Iordache, autorul lucrării.  

Decoruri interioare, la nana Mărioara Dedu 
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 parcă s-ar fi întâmplat astăzi, flăcările 
îngrozitoare care veneau, parcă cu viteza 
fulgerului, către casa bunicilor. Vagă îmi 
este amintirea despre pompieri şi maşinile 
lor, dar ţin minte bine că la stiingere 
participau vreo 4-5 pompieri.  Erau 
oameni tineri, cam la 20-30 de ani.  

Au început să înșire, dealungul 
uliței, de la locul “focului” până la apa  
Buzăului, niște tuburi circulare, flexibile, 
de cca  10 centimetri în diametru, și pe 
100 metri lungime, având un sistem de 
conectare, simplu și eficient, ca un fel de 
sistem de irigare, care urma să aducă apa 
de la râu, la locurile incendiate. Pentru 
mine era extraordinar să constat energia, 
dedicația, spontanietatea și mobilitatea 
acelor pompieri. Cunoșteam ulița, și 
cunoșteam foarte bine văgăunile râului 
Buzău, căci mergeam zilnic la scăldat. Așa 
că am devenit aproape “ad-hoc” ghidul 
pompierilor. În timp ce ei înșirau, și 
conectau acele tuburi circulare de plastic, 
eu alergam înaintea lor ca să le arat calea 
spre râu.  Să fi tot durat întregul proces 
de instalare a echipamentului “salvator”, 
de la locurile incendiate până la râu vre-o 
oră pe un km, distanţă.  Doi dintre 
pompieri, aflaţi la râu,  aveau cu ei 2 
pompe (întotdeauna aveau și una de 
rezervă). Au pornit prima pompă, care 
împingea apa pe acele țevi, numai Domnul 
știe câţi litri de apă pe minut. Pompierul 
principal mi-a cerut să alerg, pe cât pot eu 
mai repede, să verific dacă toate 
conecțiunile mufelor  sunt în rânduială, să 
merg până la locul focului,  să constat 
dacă apa ajunge la colegii lor, care de pe 

scări, țineau jeturile cu presiune de apă, 
ațintite asupra acoperișurilor din stuf și să 
revin, cât pot de repede, să le raportez 
situaţia. M-am simțit foarte important, de 
parcă tot satul depindea de mine. Deveni-
sem pompier, fără diplomă... Nu am ob-
servat defecţiuni de conectare la mufe şi 
apa avea presiune în jeturile pompierilor 
care stingeau focul. După câteva minute 
de uimire și apreciere a calităţii tehnolo-
giei  de salvare, cu adrenalina la maxi-
mum, decid să mă întorc la râu, să le ra-
portez că totul e bine. Nu apuc să fac sân-
ga-n prejur și, dau nas în nas cu adjunctul 
celui care se afla cu pompa  la râu şi mă 
trimisese în « misiune ». Nedumerit, dar și 
intrigat de faptul că a venit și el la locul cu 
incendiului, l-am întrebat de ce m-au tri-
mis într-o astfel de “misiune” și ce trebuie 
să fac acum, dacă și el, “profesionistul” a 
făcut ceea ce eu fusesem trimis să împli-
nesc!!!... Răspunsul a fost simplu și la su-
biect: “am vrut să scăpăm de tine, 
băgăciosule, ca să nu ne mai încurci în lu-
crarea noastră – ai înțeles ?!!”. Să trăiți, 
am înțeles! Această lecție am învățat-o 
atunci și constat că este de actualitate și 
astăzi. Majoritatea românilor au crezut și 
încă mai cred că se pricep la toate.  

Doamne, Sfinte, câtă nedreptate! 

 Vis-a-vis  de casa unchiului Costică 
se afla casa (“un mini-palat”!) celui care, 
direct, sau indirect a contribuit la dez-
moştenirea unchiului, a noastră şi a altor 
săteni. Şi când te gândeşti că familia mea 
l-a cununat, i-a ţinut lumânările la 
cununie. Nu  l-am văzut  să participle la 
oprirea incendiului.  

Dacă mi-am dorit vreodată să fiu 
altceva decât sunt astăzi, a fost aceea de 
a deveni pompier, ca să fiu în slujba 
semenilor, să salvez vieți, proprietăți și în 
general,  să ajut la orice, oamenii, 
animalele, păsările şi tot ce reprezintă 
faună şi floră, adică, creația vie a lui 
Dumnezeu.  Nu a fost să fie.”  

(Pr. Protopop Constantin Alecse) 
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Casa părintească, de la şosea 

„Am vorbit mai sus despre casa 
bunicilor, pe care o consider ca pe prima 
casă părintească, căci acolo mi-am 
desfătat copilăria cu tot ce poate fi mai 
frumos. Cunoşteam toate cotloanele şi 
eram la vârsta în care îmi da ghes 
imaginaţia, de a-mi ascunde sufletul prin 
pod, prin agud, pe la frumoasele povestiri 
ale bunicilor, dar şi de a-l lăsa slobod pe 
după oboare, uneori chiar călare pe 
Murgu. 

 Despre casa părinţilor, de lângă cea 
a bunicului, am spus că o reţin doar din 
acea uimire ce am avut-o când a fost 
tractată cu patru cai, pe butuci din lemn. 

Casa părintească, de drept, am avut
-o la şosea, pe un teren, pe care tătica îl 
cumpărase de la o rudă a noastră. Terenul 
avea dimensiuni mai mari, era mai lat şi 
mai lung, decât locaţia anterioară a casei. 

Ea a fost aşezată la câţiva metri, 
distanţă, faţă de gardul de la şosea şi tot 
cam aşa faţă de gardul cu vecinul din 
stânga casei. Vecinul era cam sărăcuţ şi 
negospodar. Copiii vecinului cam dădeau 
iama prin grădina noastră, pe la struguri. 

Avea cam aceeaşi schemă cu  casa 
bunicilor(descrisă mai sus), dar era mai 
încăpătoare şi avea o cameră în plus. Se 

intra din curtea de lângă şosea, pe un 
antreu principal. În antreu, pe peretele din 
dreapta, spre Vest, era o uşă fără 
geamuri, cu încuietoare, zisă şi broască, 
care dădea într-o cameră micuţă, lată cam 
de doi metri. Eram tare mândru că părinţii 
ziceau: “Asta-i camera lui Costel!”, deci a 
mea.  

Camera mea avea o somieră, la al 
cărei căpătâi era un raft cu 10-12 cărţi 
“speriate” şi înegrite de scurgerea vremii. 
Nu le ştiu provenienţa. Cu timpul s-au 
adunat mai multe cărţi (40-50), căci îmi 
plăcea să procur de pe unde puteam, mai 
ales în perioada seminariatului. Aceea era 
biblioteca casei şi, în mod deosebit a mea, 
căci eu le citeam cu nesaţ în tot conţinutul 
lor. Mai apoi, am fost foarte ocupat cu 
manualele disciplinelor de învăţământ şi 
materiale bibliografice necesare  pregătirii 
mele de specialitate, iar cărţile beletristice 
le luam numai la «frunzărit». 

 În acea cameră, cred că, mi-am 
petrecut cel mai mult timp din zi şi din 
noapte, în perioada cât am stat acasă cu 
părinţii. 

 În spatele camerei mele era 
cămara, de aceeaşi lăţime cu camera mea, 
că doar se afla în continuarea ei. 

Din numita cameră “a lui Costel” 
dădea o uşă, pe peretele din Nord, tot 

Între tradiţie şi modernism (la Valeri Pană şi la Vasile Mirică)  
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fără geamuri, într-o cameră mai mare 
(avea spaţiu aproape de două ori mai 
mare decât camera mea şi cămara, la un 
loc), care avea două geamuri: unul către 
şosea şi unul spre curtea interioară. După 
un anumit timp de la construcţie, camera 
aceea a primit destinaţia de depozit pen-
tru grâu. Grâul acoperea cam jumătate 
din suprafaţa camerei, fiind pus pe o pre-
lată şi era, des, aerisit cu lopata, să nu se 
încingă şi să se mucegăiască.  

Camera era ca o trezorerie în care 
se păstra “aurul galben” de grâu, al 
familie noastre. De aceea geamurile erau 
cu obloane interioare, solide, din lemn, 
drept pază contra hoţilor. Ziua, obloanele 
şi geamurile se deschideau, pentru 
aerisire. 

Într-un anumit fel şi această 
cameră era considerată a mea şi, în 
concluzie cele două camere formau 
locuinţa personală “a lui Costel”, după 
cum mă alintau părinţii. Părinţii au visat 
tot timpul că mă voi realiza ca preot al 
satului Dâmbroca, îmi voi întemeia o 
familie şi le voi fi stâlp la bătrâneţe. După 
cum se ştie, numai parţial li s-a împlinit 
visul, căci preot am ajuns, dar nu în sat ci 
în îndepărtata Americă. Aşa s-a făcut că 
bătrâneţile părinţilor au fost sprijinite de 

mine, dar în Los Angeles – 
California. 

Revenind la antreul, sau 
livingul(cum i se spune azi), 
care oferea intrarea 
“oficială” în casă, lăsând la o 
parte uşa din dreapta, urma 
o altă uşă, cu geamuri 
acoperite cu perdea prin 
interior, care dădea într-o 
cameră mare, care folosea şi 
drept cameră de zi şi drept 
cameră de noapte.  

În rest nu mai descriu, căci 
celelalte aspecte pot fi găsite 
la descrierea casei bunicilor, 

doar spaţiul culuarului era 
mult mai mare. Altceva mai deosebit, se 
poate spune despre soba din camera 
folosită de părinţi, pentru zi şi noapte. 
Acea sobă încăzea două camere, adică şi 
pe “a lui Costel”. Camera asta a mea, era 
încălzită numai la nevoie, căci era un 
sistem de blocarea trecerii căldurii spre 
ea, cu o placă metalică, cam de 60x60 
cm. şi care culisa pe o şină, dar era cam 
greu de mişcat. 

 Camera de zi, menţionată, avea 2 
geamuri: unul mare, în 3 canate (spre 
curtea interioară a casei) și un altul, în 
peretele din sud, foarte mic şi rotund, 
probabil de numai vre-o 15-20 cm în 
diametru, plănuit astfel, încât hoţii să nu 
încapă prin el, dacă încercau vreo 
incursiune de jefuire a casei. Aceea era 
cea mai mare cameră a casei. Era mai 
lungă decât celelalte şi iarma erau 
amplasate în ea trei paturi(să încapă mai 
mulţi mebri ai familie, pentru economie de 
lemne). Patul părinţilor era amplasat sub 
geamul acela mic şi rotund, iar celelalte 
două paturi (pentru alţi membri ai 
familiei), erau plasate de o parte şi de alta 
a sobei de teracotă. 

Pe peretele de est, cum intrai din 
antreu, vegheau câteva icoane, iar în 
dreptul geamului se afla o mică măsuță, 

Satul Dâmbroca: Fosta casă a familiei Enache Alexe 
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pe care măicuța, o dată pe lună, când 
pleca la treburile câmpului, lăsa 2 ouă și 1
-2 lei, ca ofrandă pentru preotul satului, 
atunci când venea cu sfințirea casei. Era 
ca o lege nescrisă, ca la începutul lunii, 
toate ușile casei să stea descuiate, astfel 
ca părintele și dascălul să intre în casă, să 
stropeasca toți pereții casei cu aghiazmă 
de la Bobotează, prin intonarea imnului 
Sfintei Cruci  “Mântuiește, Doamne, 
poporul tău…!”, după care dascălul colecta 
ofrandele de pe masă, chiar dacă gazdele 
nu erau acasă. Pe această mică măsuță, la 
Paști și la Crăciun, familia servea bucatele 
pregătite pentru prăznuire. 

Ieșind din casă, prin ușa culuarului 
dinspre sud-vest, dădeai într-un spațiu 
deschis de vreo 3-4 metri lăţime, până la 
peretele grajdului. Mai târziu, acest spațiu 
dintre casă și grajd a fost închis, 
improvizându-se bucătăria de iarnă a 
familiei.   

Grajdul nu era prea mare şi avea 2 
ieslii. Cum se intra dinspre curte, pe 
stânga se afla ieslea celor 2 cai, iar pe 
dreapa, după ușă, era ieslea celor 2 vaci 
de lapte (la scurt timp a mai rămas una, 
căci cealaltă s-a umflat şi a crăpat, 
mâncând prea multă lucernă). Podelele 
pentru sălăjluirea animalelor erau un pic 
inclinate, pentru a fi uşor de curăţat şi 
pentru a fi menţinute uscate. 

Lângă grajd, în continuarea lui se 
afla șopronul și șura pentru  furaje.  

Şopronul adăpostea, mai ales pe 
timpul sezonului rece, cele câteva 
găini şi 4-5 oi, iar în şură erau 
păstrate furajele pentru hrănirea 
animalelor, mai ales pe timp de 
iarnă. Tot în ograda cu oi şi păsări 
aveam şi o cocină pentru porci şi, 
de obicei ţineam mai tot timpul doi 
porci de prăsilă: un vier şi o 
scroafă. 

 Toată dotarea cu animale şi 
păsări a ţinut până în anul 1962 
(anul colectivizării forţate), când ni 

s-au confiscat toate animalele, dar şi 
demnitatea de a ne trăi viaţa. 

Între şură şi gardul de unde începea 
terenul cu vie se afla “palatul” în care se 
trona pentru supliciul “uşurării”. Desigur 
că se afla cam la vreo 10-15 m de casă, 
pentru a nu suporta anumite consecinţe 
ale uşurării.  

E de la sine înţeles că suportam 
adesea unele necazuri, mai ales iarna, 
când trebuia să facem pârtie prin zăpadă 
şi viscol, pentru a ajunge la “tron”. Aveam 
o lopată special pregătită şi un “prăpădit” 
de felinar, pe timp de noapte. Pentru noi, 
copiii, era simplu, când simţeam că burta 
ne bagă la înghesuială, ţâşneam, adesea 
desculţi....”tutuca” (fuguţa), ne rezolvam 
interesele şi nici că aveam probleme cu 
răceala. 

În faţa casei, cam pe la jumătate şi 
la distanţă faţă de casă de vreo 5-6 metri, 
tăicuţa a mai ridicat o coşmelie, cu intrare 
dinspre casă, având două geamuri, unul 
spre şosea, celălalt la stânga uşii de 
intrare. Acea coşmelie se numea bucătărie 
şi merita denumirea de bucătărie de vară, 
dar reprezenta mai mult, căci era o 
cameră bine clădită şi ca dormitor de vară. 
În bucătărie se afla o sobă cu plită, cu 
ochiuri ca la aragaz, numai că acele 
ochiuri erau încălzite de flăcările focului 
din sobă. 

Războiul de ţesut, preşuri, carpete, macate 
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Bucătăria mai avea o măsuţă, 2-3 

taburele (scaune fără spătar) şi un pat, 
unde noi, cei mici, dormitam în timp ce 
măicuţa pregătea mâncarea. Uneori, pe la 
miezul nopţii eram sculaţi să mâncăm, 
dar somnul ne adormea până şi foamea 
din noi şi preferam să dormim, în loc să 
înfulecăm ceva mâncare.  

Sub bucătărie se afla beciul, cu 
înălţime de vreo 2,5 m. şi cu volum cca 
15 mc. Se intra în beci printr-o cămară 
aflată în Sudul bucătăriei. 

Sub streaşina şopronului, 
tătica a construit o colivie 
pentru porumbei şi eu 
aveam răspunderea să 
închid seara uşa coliviei, 
spre a nu lăsa mâţelor 
calea spre un festin 
“sângeros”, iar dimineaţa 
deschideam din nou.  

 Eram prins într-un 
ritual, mai ales când 
aveam vreo 15 drăgălaşe 
zburătoare, încât mă 
simţeam bine în calitate 
de şef al lor, dar nu 
pricepeam de ce nu 
puteam  să le conduc şi 
în zbor. În zbor era 
libertatea lor deplină, după 
cum vine şi vorba că uneori 
ne simţim liberi ca pasărea în zbor. Le 
mai dădea târcoale câte un erete, iar eu 
când îl vedeam, fiştecam în anumit fel şi 
ei mă înţelegeau şi veneau ca vijelia  şi 
aterizau pe prispa coliviei, plonjând cu o 
precizie pe care nu o puteam înţelege, 
apoi gângureau ca un fel de protest şi 
ca semn că tare s-au speriat. Tot aşa 
eram de intrigat, cum de avionul poate 
zbura, fără să dea din aripi. 

   Cred că porumbeii aveau o putere 
mare asupra mea, de a-mi îmbuna şi 
mai mult sufletul. Înţelegeam mai multe 
de la ei decât de la explicaţiile unor 
dascăli ai mei. Îi vedeam cum, prin 

preajma coliviei se înfoiau unii împotriva 
altora pentru a cuceri vreo porumbiţă, 
sau pentru a-i impresiona porumbiţele cu 
penajul şi cu uruitul lor. Mai greu de 
înţeles ce anume discutau, dar erau uşor 
de înţeles preocupările şi temerile: când 
se împerecheau, când cloceau, când se 
temeau de pericole, etc... 

 Lângă bucătăria de vară, spre 
şosea, cam pe 100 mp., se afla grădinuţa  
de legume (roşii, vinete, catraveţi, 
gogoşari, ardei iuţi, fasole pentru 
păstăi..). 

Mai aveam în curte şi o boltă cu vie 
altoită, pe o lungime cam cât a casei, care 
crea şi un umbrar paradisiac şi-mi “lasă 
gura apă”, când mă gândesc la strugurii 
copţi, mari şi parfumaţi. În curtea casei, 
sub umbrar şi cu strugurii aceia frumoşi în 
mână, îmi imaginam că aşa cam arată 
raiul. Curtea era compartimentată în două, 
cu plase de sârmă, înalte cam de 1,5 m. 

În faţă, spre şosea, până la colţul 
grajdului, era curtea mică (bătătura), iar 
în continuare, până dincolo de capătul 
dinspre sud al şurii, se afla grădina anima-
lelor şi acel « palat », despre care am vor-
bit mai sus. Păsările şi oile, erau lăsate 

Bolta de vie între casă și bucătăria  
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 slobode pe timpul zilei, în acea curte. Paza 
lor era aigurată de Azorel şi de Grivei, dar 
pe Grivei l-a otrăvit un fiştecine, căruia-i 
stătea-n gât. Pe timp de zi, câinii nu erau 
lăsaţi slobozi, ci îi legam la nişte lanţuri 
care glisau pe câte o zârmă lungă de cca 8 
m. Mereu aveam grijă să-i hrănesc şi să le 
pun apă de câte 2-3 ori pe zi. Fiecare avea 
cuşca lui, unde se adăpostea noaptea, pe 
timp de intemperii şi pe timpul arşiţelor 
mari ale verii. 

 Vecinul, care, cred că era ceva rudă 
cu noi, din familia  Iosif, a cărei poreclă 
era Beţivaru, nu prea stă bine în amintirea 
mea, căci înjura mai tot timpul şi foarte 
urât, de Dumnezeu, de Paşti, de Cruce, şi 
alte înjurături foarte vulgare. 

 Dincolo de al doilea gard din plasă 
de sârmă se afla gădina mare, în care 
aveam acea vie altoită, din care m-am 
înfruptat cu nesaţ. Grădina mare era 
împrejmuită cu un  gard de sârmă, înalt 
de vreo doi metri şi avea o suprafaţă cam 
de 8 ari. Erau 8 rânduri de vie, care 
produceau boabe ce semănau cu mărgele 
mari de chihlimbar şi a căror savoare 
rămâne neuitată în mine 

 Concluzionând despre casa 
părintească de la şosea, o percep şi acum 
ca fiind integrată organismului meu. 
Camerele ei le reţin ca pe camerele inimii 
mele, iar toate acareturile şi toate 
facilităţile îmi apar ca nişte căi prin care 
circulă sângele adolescenţei mele şi seva 
împlinirii mele ca om. Voi fi veşnic alături 
de sufletele bunilor mei părinţi, de ale 
vietăţilor pe care le-am îngrijit, de visurile 
adolescenţei mele şi voi călca, fără pizmă, 
departe de acele suflete care au făcut rău 
familiei mele şi care nu au ştiut şi nu ştiu  
să se pocăiască cu credinţa în Dumnezeu.   

 Casa părintească nu se vinde şi 
totuşi soarta a dispus despărţirea de ea, 
dar nimeni nu o va putea cumpăra sau să 
o ia din inima mea.”  

(Pr Protopop Constantin Alecse) 

Casele dâmbrocene construite în 
perioada post-comunistă 

După 1990, toate materialele de 
construcţii şi tehnologiile au fost 
îmbunătăţite. Au apărut influenţele, 
materialele Europei de Vest. Gheorghe 
Pană (Viu), a spus cu oarecare 
dezamăgire: „Astăzi nu mai trebuie prea 
multă meserie. Oricine poate să-şi 
construiască o casă. Dacă eu lucram o 
fereastră timp de o zi întreagă, astăzi se 
rezolvă într-un ceas. Nu mai sunt 
meseriaşii de până acum. Doar Bratu şi 
băiatul lui Sandu Săftoiu mai lucrează câte 
ceva, mai ales la pus gresie, faianţă şi la 
montat sobe de teracotă. Mai sunt câţiva 
meseriaşi, dar tencuielile au cam dispărut, 
căci pe afară se pune material izolator din 
PVC Expandat, iar în interior se montează 
plăci de rigips. Termopanele au eliminat 
munca tâmplarilor, iar acoperişurile cu 
tablă de tip Lindap, sau cu tablă ondulată, 
simplifică şi uşurează, de asemenea, 
realizarea acoperişurilor. Nu prea se mai 
caută meseria de constructor de case.” 

Majoritatea gospodăriilor dispune de 
apă curentă, iar unele gospodării au chiar  
încă două surse de apă: pompă de 
adâncime (25–30 m) şi fântână. Sunt 
instalate hidrofoare şi au apă chiar şi în 
case. Unele locuinţe dispun şi de centrale 
termice pe lemne. 

Nici astăzi nu există un plan de 
sistematizare, al satului şi fiecare face 
tipul de casă, după pofta inimii. Putem 
aprecia că majoritatea caselor noi sunt net 
superioare celor vechi, din punctul de 
vedere al aspectului, confortului şi 
facilităţilor, dar unele case sunt opulente, 
având forme şi dimensiuni exagerate. 

Locuinţele mai arătoase aparţin 
unor săteni cu stare, Constantin 
Constantin, Viorel Ion, Bratu Pană, Nicolae 
Crăciun, Aurel Lalu, Ion Stanciu, Ion Nae 
(al lui Nicu Gecu) ..... 
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 3. Curtea şi grădina 

a - Curtea, în perioada 1900–1950, 

Cunoscând în detaliu gospodăria 
părinţilor şi a bunicilor mei, aşa cum arăta  
prin anii 1945–1950 şi luând în calcul că 
fusese întemeiată, cum arată în schiţă, 
cam pe la 1935, am considerat că e cea 
mai semnificativă prezentare a 
gospodăriilor din perioada respectivă. 
Majoritatea gospodarilor, de nivel mediu, 
avea acest tip de construcţie. Aşa arătau 
şi casele vecinilor: Vasile Luntraru, Ion Ion 
(Cosoroabă), Dumitru Constantin (Puşcoi), 
Gheorghe Săftoiu şi alţii. De aceea am 
ales acest plan de casă, ca model pentru 
acea perioadă. 

După cum se observă, elementele 
de bază care compun gospodăria sunt: 

1- Casa fiului, Neculai Iordache – avea un 
plan asemănător cu cea a tatălui său. 
Suplimentar, avea un beci adânc,  din 
piatră de râu şi care ne servea şi drept 
protecţie pe timpul bombardamentelor din 
al doilea război mondial. Nu mai avea acea 
prispă lunga în faţa casei, ci un fel de 
intrând în planul casei, în partea din faţă, 
care constituia pridvorul. Cam aşa arăta 
generaţia de case, realizată de leatul lui 
Neculai Iordache. 

2 – Casa tatălui, Gheorghe Iordache 
(bunicul meu). 
Schiţa este foarte semnificativă şi am dat 
detalii suficiente mai sus, 
când am prezentat planul casei. 
3 – Dependinţele: bucătăria de vară, 
grajdul de animale, coteţul de păsări, 
magazia. 
4 – Fântâna cu cumpănă, 
5, 6 – Grădiniţe cu flori, 
7. – Grădina mică era pentru legume 
(roşii, ardei, ceapă, morcov, etc, dar erau 
şi câţiva pruni, aliniaţi la gardul dinspre 
vecin). 

-  Grădina mare. În ea, primăvara 
se semăna porumb, fasole, dovleci, 
pepeni, chiar şi bumbac, iar toamna se 
depozitau snopii de ciocani (se făceau 
cluci), paiele de grâu (în şuri), diverse 
materiale pentru foc (ciocani, viţă de vie, 
crengi de pomi şi de copaci, rezultate din 
curăţirea de primăvară a copacilor şi 
pomilor). Tot în grădina mare  erau 
plantaţi câţiva pomi (prunii erau pe primul 
plan, dar şi gutui, caişi, nuci). Salcâmii 
erau copacii de bază în curţile oamenilor. 
Creşteau repede şi asigurau material 
pentru foc, pentru construcţii de case şi 
acareturi, pentru stâlpi de gard, chiar şi 
pentru fântânile cu cumpănă. Ei 
împrejmuiau grădina mare ca nişte 
santinele  în posturi de pază. 

Casa lui Ion Nae  Casa lui Aurel Lalu 
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8. – Closetul (latrina) - se făcea o groapă, 
peste care se punea o podea (cu gaură, 
pentru necesităţi), apoi se realizau pereţii 
şi coperişul(din ciocani, cotoare de floarea 
soarelui, nuiele sau din scânduri). 

„ Tronul” a apărut ceva mai târziu, 
cam după 1950 şi a fost ca noutate adusă 
de la oraş de către unii săteni mai 
emancipaţi: Neculai Zaharia, Ghiţă 
Coman, Vasile Pandele (Bombonaru), 
Costică Tăbăcaru şi alţii. 

9. – Leasa (porumbarul)- În ea se 
depozitau ştiuleţii de porumb. 
Dimensiunile erau mai mici sau mai mari, 
după cum aprecia gospodarul că are 
nevoie. Unii oameni, mai bogaţi, aveau 
nevoie de mai multe porumbare (Neculai 
Tănase, Neculai Baroian, cei din familia 
Dedu, Costică Tăbăcaru, Neculai Bratosin 
şi alţii). Leasa era construită, după 
posibilităţi, din nuiele, împletite pe  schelet 
de  lemn, sau din leaţuri. Se poate vorbi 
de tipuri diferite de curţi, după mărimea 

Schiţa de curţi şi grădini – Gheorghe Iordache şi fiul său Neculai 
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 lor, amplasarea caselor şi acareturilor. În 
acele vremuri erau şi case care nu aveau 
compartimentate curţile, sau care nu 
aveau deloc gard. Unii săteni, mai săraci, 
îşi făceau, primăvara, gard din nuiele, iar 
iarna îl puneau pe foc, ba mai mult, 
apelau şi la gardurile altora, stârnind 
certuri. 

Gardurile pentru faţadele curţilor 
erau realizate din scânduri, mai rar din 
nuiele (la oamenii săraci), iar pentru 
curţile interioare şi grădini, erau din 
nuiele şi mai rar din scânduri. Poarta 
mare era de obicei, prin faţă, lângă 
poarta mică, dar  cei care locuiau la 
marginea satului, aveau privilegiul de a 
avea poarta mare prin fundul grădinii 
mari (pe După Oboare). Mulţi gospodari 
aveau  2 porţi mari (prin faţa casei şi prin 
curtea mare). 

b - Curtea, din perioada 1950-1990.  

Nu este de spus prea mult despre 
curţile din această perioadă, căci a trecut 
era comunistă peste ele, blocându-le 
dezvoltarea şi diversificarea utilităţilor.  

A fost chiar o restrângere a utilizării 
lor şi adaptarea pentru legumele şi 
cerealele strict 
necesare în 
gospodărie. 

Bovinele şi 
cabalinele au cam 
dispărut din 
gospodării, fiind 
„rechiziţionate” de 
CAP. Gospodăriile care 
erau deja întemeiate, 
până în 1950, au 
păstrat grajdurile şi 
alte dependinţe 
necesare pentru 
îngrijirea animalelor, 
sau chiar le dădeau 
alte utilizări (magazii, 

bucătării, etc.).  

Sătenii care-şi întemeiau gospodării, 
după 1950, nu mai construiau acele 
dependinţe  pentru îngrijirea animalelor. 
Rămâneau în atenţie cotineaţa de păsări 
şi coteţul porcului. Ca o noutate 
importantă, a fost cultivarea legumelor în 
solarii, unii dintre săteni realizând venituri 
din puţinul pământ de care dispuneau. 

c - Curtea, din perioada post-
comunistă 

În această perioadă curţile s-au 
diversificat foarte mult. 
Compartimentările lor, gardurile zidite 
sau din profile metalice, dau faţa 
frumoasă a multor gospodării 
dâmbrocene. 

Prin introducerea apei curente, 
secetele sunt mult ameliorate în curţile 
oamenilor. Mulţi gospodari ai satului şi-au 
asigurat trei surse de apă: fântâni adânci, 
cu roată; pompe de adâncime (25–30 
m); apă curentă, asigurată pentru toată 
comuna din puţuri de mare adâncime. 

Grăitoare sunt imaginile de mai jos:                   

Curtea casei lui Florin Voicu 
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4 - Alimentaţia 
       

α.α.α.α.    În perioada 1900–1940 
 

Putem spune că era o alimentaţie 
„primitivă”, dacă aşa poate fi numită 
alimentaţia sănătoasă, ecologică. Pe acele 
vremuri nu erau aplicate chimicale de 
vreun fel şi nici nu au fost atâţi dăunători 
ca în zilele de astăzi. Alimentele de bază 
erau: carnea (pasăre, vită, porc, oaie, 
peşte), produsele lactate, dar mai la loc de 
cinste erau legumele(fasolea, varza, 
roşiile, vinete, ardeii, ceapa), dar şi 
fructele (pepenii, strugurii, prunele, 
zarzărele, corcoduşele, etc.) Peştele se 
găsea la prăvăliile din sat (hamsii foarte 
sărate), dar unii oameni reuşeau să prindă 
peşte pe apa Buzăului. Apa era foarte 
limpede şi trecea prin apropiere de sat. 
Râul curgea pe mai multe fire de apă şi 
prin anumite locuri se putea da cu 
năvodul, sau se făcea o îngustare a 
cursului apei şi peştii erau mânaţi să 
treacă pe acolo, unde cădeau în plasă. 
Oamenii care aveau bani mergeau de 
cumpărau peşte de la Jirlău. 

Vara era un anumit fel de 
alimentaţie. Grădinile musteau de legume 
şi vacile erau binevoitoare donatoare de 
lapte. Multe mese aveau ca meniu doar 

Curtea casei  Doinei Toader  

Grădină cu flori a familiei Ştefan Nicolae 

Gard de faţadă la Doina Toader 

Gard din beton şi fier forjat   
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brânză şi roşii.  La loc de cinste se afla şi 
tocăniţa de vinete, cu ardei copţi. Spre 
sfârşitul verii apăreau pepenii, care 
deveneau şi mâncare şi fruct. Pentru 
mâncare erau mai solicitaţi pepenii 
galbeni, ca fiind mai consistenţi. Mămăliga 
era mai tot timpul la ea acasă, era bună  
cu pepeni, cu struguri, sau cu roşii. Până 
la recoltatul grâului, toate alimentele 
aveau mămăliga ca aliat. Când se cocea 
grâul, se improviza, în curte, un cuptor cu  
aspect cam extraterestru, sub formă de 
iglu (adăpost mic, semisferic), din 
cărămidă, dar lutuit bine să nu iasă fumul 
prin el. Se făcea un foc, susţinut bine cu 
paie de grâu. Se curăţa vatra, era 
introdusă coca (bine dospită), se punea un 
capac şi se lutuia bine să nu se piardă din 
căldură. La momentul potrivit, ştiut bine 
de gospodină, era deschis cuptorul şi să te 
ţii vere, ce miros îmbietor şi ce frumuseţe 
de pâini ieşeau. La prima coacere, 
gospodina rupea în două pâinicile fierbinţi 
şi dădea la ai casei să savureze cele mai 
minunate clipe gastronomice. Lua, apoi, 
mai multe pâini şi pleca în vecini, să facă 
împărţanie, ca un fel de sărbătoare a 
pâinii, dar şi ca mulţumire înălţată lui 
Dumnezeu, pentru recoltă şi ca o 
rugăciune, ca anul următor să fie, măcar, 
tot aşa de rodnic. În zile mai speciale se 
tăia câte un  pui de găină şi din el se făcea 
o ciorbă, ca la mama acasă şi tocăniţă 
specială, cam aşa cum povestea, 
apetisant, Mark Twain, în Aventurile lui 
Tom Sawyer (dacă îmi aduc bine aminte). 
Dintre bunătăţile verii mai putem vorbi de 
porumbul fiert sau copt, de ciorba de 
fasole acrită cu corcoduşe sau cu aguridă 
(struguri cruzi), de chisăliţă (un compot 
din prune verzi sau coapte) şi or fi fost şi 
altele, pe care vă invit să vi le amintiţi. 
Ţăranul, când mergea la câmp, nu prea 
punea accent pe mâncare gătită. Poate că-
şi lua o ciorbă de fasole şi o mâncare de 
cartofi, dar se baza mai mult pe natură. 
Cocea câţiva ştiuleţi de porumb, sau avea 
pepenii şi strugurii. Pe el nu-l deranja că 
trebuia să o ia de multe ori „la fugă” prin 

porumb, pentru a-şi găsi loc de 
„cugetare”. Totul se repara de la sine, căci 
munca asiduă, nu-i dădea burţii prea mult 
timp de „distracţie” 

Toamna, mâncarea avea alte 
„dimensiuni” gastronomice, căci era 
sezonul cel mai bogat al anului. Recoltele 
erau în hambare, vinul era în „formă” cam 
de pe la jumătatea lunii septembrie. Cel 
mai frumos era atunci când, oamenii 
gospodari îşi făceau mustul de struguri şi 
alături de must se preocupa şi de o 
pastramă de oaie/berbec sau de capră/
ţap. Pastrama se prepara, în stil ţărănesc, 
punând la baiţ bucăţi de carne şi întinzând
-o la aer să se usuce. Mare luptă era cu 
muştele, care roiau în jurul ei. După 
uscare se consuma zilnic, după pofta „ 
inimii”. De fiecare dată se făcea focul cu 
ciucălăi, se punea grătarul pe jar (afară în 
curte) şi să te ţii „Pârleo”, câţi nebuni se 
băteau la gura a-lor casei, când se puneau 
pe masă: mămăliguţă cu pastramă friptă 
şi must. Nu prea mulţi îmboieriţi de azi au 
asemenea plăceri. Ei nu prea mai ştiu ce-s 
plăcerile, căci la ei totul e nivelat. Nu poţi 
să-ţi dai seama de o plăcere atunci când 
nu ai cu ce s-o compari. Tot toamna, când 
se organizau clăcile, pentru deşfăcat 
porumb, tradiţia avea în vedere ca, până 
noaptea târziu să fie îmbinată munca, cu 
mâncarea şi cu băutura, peste care 
tronau: voia bună, cântecele şi glumele. 
Dintre mâncărurile oferite de gazde la 
clacă, amintim: grăunţe fierte sau coapte, 
floricele de porumb, gogoşi, iar ca băutură 
de bază era vinul casei. 

     Iarna, era mai puţin uşoară la început, 
căci ţăranii, în majoritatea lor, erau foarte 
credincioşi şi ţineau, cu ambiţie, de postul 
Crăciunului. Fasolea, varza şi cartofii, erau 
alimentele de bază, însoţite mai tot timpul 
de murături sau ceapă, după caz. 
Mămăliga avea de asemenea un loc 
principal, dar se făceau şi turte din făină 
de grâu, coapte pe plită (erau mai uşor de 
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 făcut decât pâinea la cuptor şi erau, 
chiar, mai gustoase). În perioada 
postului, aveau gospodarii şi fructe: 
pepeni, puşi la conservat în grâu şi 
struguri stafidizaţi, în podul casei.  

*  Focul în timpurile trecute se făcea cu 
ciocani de porumb şi de floarea soarelui şi 
cu târtanii care erau rostogoliţi de vânt şi 
se opreau în marginea satului. Se mai 
făcea foc cu tizic (bălegar de oi, 
frământat cu paie, se făceau bucăţi plate 
şi se lăsa la soare să se usuce). Se făcea 
foc şi cu paie, cu viţă de vie rezultată din 
curăţarea viei. Se procurau pentru foc şi 
ciocanii, dezgropaţi prin arături. Acei 
ciocani constituiau un combustibil 
nemaipomenit. 

Masa de Crăciun 

      La apropierea Crăciunului era 
freamăt mare în case şi în poftele copiilor, 
care abia aşteptau pomana porcului(după 
tăierea porcului, se puneau într-un ceaun, 
bucăţele de carne din porcul abia tăiat, şi 
erau fierte în propria grăsime. Se mânca 
şi câte un pic de şoric, înainte de pomana 
în cauză, dar când toţi ai casei şi 
măcelarul, se aşezau la acea masă, vai 
Doamne, se mânca, cu atâta poftă, încât 
nu se mai ţinea cont că sunt unşi de 
grăsime şi pe mâini şi la gură.  

     Apoi, porcul era tranşat şi din el 
se făceau toate produsele specifice: 
caltaboşi, cârnaţi, tobă, slănină. Carnea 
era triată şi pusă la baiţ într-o copaie din 
lemn (albie). Acolo stătea până se găta, 
prin grătarele zilnice.  

Masa de Crăciun era încărcată cu 
tot felul de „legume” de porc (avea cineva 
o vorbă: „eu sunt vegetarian, dar dintre 
toate legumele cel mai mult îmi place 
carnea de porc”. Pe masa de crăciun erau 
servite: o ciorbă de purcel (peste care 

adesea se sărea), caltaboş, sărmăluţe 
„mamă, mamă!”, grătar de carne şi 
cârnaţi. Ca desert, veneau cozonacii şi 
plăcintele. Majoritatea gospodarilor 
conserva carnea de porc să ţină, chiar, şi 
până în vara următoare, pentru a se hrăni 
mai bine în timpul eforturilor depuse cu 
muncile agricole. Se topea untura, în ea 
erau prăjite bucăţi de carne şi cârnaţi. 
Carnea şi cârnaţii se puneau în borcane şi 
se turna untură încinsă, până la umplerea 
borcanelor. Borcanele erau duse în 
cămara rece, sau în beci (dacă exista) şi 
ţineau la „nemurire”  

Deserturile cel mai des consumate 
pe timpul iernii erau gogoşile, scovergile 
(Scoverga  - turtă sub formă de romb, 
care era tăiată la mijloc şi prin acea 
tăietură se introducea unul din capete şi 
apoi era îndreptat spre locul iniţial. Coca 
era cu gust de cozonac.), brânzoaicele 
(gogoşi umplute cu brânză), dovleac la 
cuptor, sfeclă de zahăr, coaptă, etc. 

Fructele, în perioada de iarnă erau 
mai puţine, dar erau folosiţi „înlocuitori”: 
floricele de porumb, grăunţe fierte, 
seminţe de floarea soarelui, seminţe de 
dovleac.   

Principalele băuturi erau: vinul şi 
ţuica-tescovină. Unii oameni beau mai 
ponderat şi aveau băuturi de vânzare. 
Erau chiar unele cârciumi, cu producţie 
proprie de băuturi: la Mihai Pandele, la 
Ion R. Ion (Cosoroabă), la Costică 
Tăbăcaru, la Neculai Bratosin şi alţii. Altă 
situaţie se petrecea cu cei cărora le 
plăcea, mult, băutura: unii îşi beau vinul, 
în loc de apă, până-l terminau, alţii 
continuau cu băutura şi după ce o 
terminau pe a lor, mergând la crâşme. 
Ţuica se „topea” mai ales pe ger, că nu 
era om în sat, căruia să nu-i placă o ţuică 
fiartă. Chiar şi femeile savurau câte o 
ţuiculiţă fiartă, îndulcită cu zahăr. Ţuica 
aceea, dacă era băută cu măsura, avea 
calităţi de medicament împotrivă răcelilor. 
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 Primăvara era mai săracă în 
alimentaţie, mai ales pentru cei care nu-şi 
dozau resursele şi pentru că postul 
Paştilor era lung şi trebuia ţinut cu 
credinţă. Avea şi postul ăsta un rol 
important pentru sănătate, pentru 
curăţirea organismului de încărcarea 
corpului cu nutrienţi excedentari şi cu 
toxinele produse de aceştia. Toate 
funcţiile organismului se înviorau 
primăvara. Erau şi în această perioadă 
alimente de bază importante: laptele de 
vacă, ouăle (găinile se ouau mai cu 
„tragere de inimă”), carnea de miel şi 
altele. Ca şi în postul de Crăciun, în postul 
Paştilor, ca alimente de bază erau: 
fasolea, cartofii, varza murată. Ca noutăţi 
apăreau: urzicile, ştevia. Unele frustrări 
privind consumul de alimente interzise în 
post, aveau farmecul lor, creând emoţiile 
aşteptării sărbătorilor de Paşti, când, de 
pe mesele gospodarilor nu lipseau: ouăle, 
sărmăluţele, fripturile (de miel şi de 
pasăre), pasca, cozonacul. Toate erau 
pregătite cu mare grijă, gospodinele 
întrecându-se în a face cele mai gustoase 
mâncăruri. 

b.- Între 1940–1962 

 Se poate vorbi şi aici de trei 
perioade: 1940–1946; 1946–1950 şi 
1950-1962, dar  toate aceste perioade s-
au caracterizat printr-o scădere marcantă 
a nivelului de alimentaţie. Aproape că nu-
mi vine să scriu despre ea, ci mai mult 
mă îndeamnă să o redau prin lacrimi de 
durere, căci am trăit-o şi m-a marcat 
pentru tot restul vieţii. Sunt nevoit să pun 
în faţa nepoţilor noştri acea dureroasă 
perioadă, pentru a conştientiza  vremurile 
şi educaţiile care au marcat generaţii de 
generaţii şi pentru care le cerem să 
primească cu dragoste şi grijă tot ce le-
am putut şi ce le vom mai putea oferi. 

În prima dintre aceste trei 
perioade, câteva cauze au generat 
foamete:  

 În pregătirile de război şi 
desfăşurarea lui au fost impuse donaţii 
mari pentru armată. Mulţi bărbaţi ai 
satului au făcut ani grei de concentrare, 
au participat la front şi unii dintre ei au 
fost daţi dispăruţi. În urma lor au rămas 
multe văduve, care aveau  2-3 copii de 
întreţinut. În anii '45–  ◌ٰ46,  războiul s-a 
mutat la noi în ţară şi mare pârjol s-a 
abătut asupra oamenilor, că vorba aia 
„cine  a trăit războiul, nu-l va uita 
niciodată, iar cine nu l-a  trăit să nu şi-l 
dorească!” Ruşii au pus stăpânire pe ţară 
şi au fost precum invaziile imense de 
lăcuste, prăduind pădurile, rezervele de 
alimente, petrolul, aurul.  

 Este lesne de înţeles că în acea 
perioadă alimentaţia a fost la „pământ”. 
Se consuma  din rezerve păstrate cu grijă 
la locuri ascunse (prin poduri, prin beciuri 
sau chiar în pământ. Carnea era foarte 
puţină. Ouăle şi brânza, de asemenea, se 
găseau cu greu. Se mai găseau legume şi 
fructe, căci pe astea nu le puteau lua 
înainte de rodire. Prunele nu mai 
ajungeau să se coacă, căci erau mâncate 
de copii, imediat ce ieşeau din floare. 

A doua perioadă a fost cea mai 
dureroasă. Seceta din anii 1946–1947, a 
condus la situaţii dramatice. Alimentaţia 
era sub orice nivel:  borş fiert (gol), cu 
mămăligă de orz; rădăcini de plante 
comestibile. Unii mai aveau câte o găină, 
care se oua şi o vacă care se chinuia să 
dea câte un pic de lapte, căci nici furaje 
nu mai erau (după secetă). A plecat 
lumea cu „trenul foamei”, prin Vlaşca şi 
au adus „te miri ce” mălai, dar au adus şi 
păduchii, ploşniţele şi tifosul. Unii au 
murit de tifos, sau au rămas cu sechele. 
Vecinul nostru, frate prin adopţie cu 
tăticu, Vasile Luntraru (tata Vasile, cum îi 
spuneam), a zăcut la pat şi toţi ai case 
stăteau izolaţi, iar mămica le ducea câte 
un blid cu mâncare, prin fereastra casei, 
din  „bruma” ce o avea. S-a stins atunci 
tata Vasile şi a rămas nevasta lui cu cinci 
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fete (între 2  şi 18 ani). Am văzut cum 
erau la masa de prânz şi după un borş gol 
cu mămăligă de orz, au pus într-o 
strachină un ou fiert moale şi au început 
să întingă toate în el, vorba vine, că, de 
fapt numai fata cea mică întingea în ou, 
celelalte întingeau pe lângă. Mămica 
mergea cu ziua la familia Dumitrescu, din 
Stănceşti, învăţători şi oameni cu stare, 
care mai aveau ceva rezerve de hrană. Se 
întorcea seara acasă şi ne simţeam ca puii 
de vrabie, cu ciocul căscat. Ne aducea 
câte un pic de lapte(cam ½ litru, un pic de 
brânză, o bucată de pepene şi ne spunea: 
„Mâncaţi încet, mamă, că numai aşa o să 
vă săturaţi!” Chiar dacă am mai spus de 
întâmplarea asta, o repet, căci trebuie 
bine luată în seamă de către urmaşii 
noştri. Bomboana de pe tortul durerii a 
fost iarna dintre anii 1948-1949.  
Ajutoarele americane, venite prin anul 
1948, au constat în pesmeţi, din pâine 
uscată şi îmbrăcăminte din donaţii. Slabe 
ajutoare au ajuns în satul nostru. Probabil 
că or fi fost mai consistente, dar s-au 
evaporat pe la capitală, apoi la oraşe şi la 
comune. Alimentele au fost gestionate de 
Ion Ion (Cosoroabă), iar mămica a devenit 
bucătăreasă, dar ce bucătărie putea fi aia 
la care se prepara doar câte un cazan 
mare de supă întinsă în care pluteau 
câţiva pesmeţi. Avea un gust a chimion 
(probabil că pesmeţii erau trataţi şi cu aşa 
ceva, pentru a alina durerile de burtă). Au 
început împrumuturile la bancă şi au fost 
cumpărate vaci, astfel că la începutul 
anului 1950 se mai puteau pune pe masă 
şi lapte sau caş de vacă. Mă doare sufletul 
să descriu în continuare despre acele 
vremuri, aşa că voi trece la următoarea 
perioadă. 

A treia perioadă, 1950–1962, a 
decurs ceva mai bine. Lucrurile s-au mai 
aşezat, câmpul a rodit, statul a cartelat 
alimentele de bază. Alimente erau, dar 
puţine, căci cotele puse de stat erau atât 
de mari că omului îi rămânea atât cît să se 
uite „ ca milogul în traistă”. Cum – necum, 

era cât să se supravieţuiască şi oamenii, 
aşa cum îi vorba la români, îşi ziceau: 
„Ferească Dumnezeu de mai rău!” 

Tacâmurile şi vesela: cam până prin 
1960 constau în:  

Tacâmuri: lingura de lemn şi furculiţa de 
lemn, de diferite mărimi; polonicul de 
lemn; făcăleţul de lemn, pentru învârtit la 
mămăligă; sucitorul, pentru întins coca la 
făcutul turtelor şi al plăcintelor; 

Veselă: străchini, de diferite dimensiuni, 
oale şi ulcele, de diferite dimensiuni; 
coferele de apă şi vin; bărdaca....  

c.  Între 1962–1990 

La începutul acestei perioade a 
venit din nou un declin, privind 
alimentaţia, deoarece lumea a fost 
obligată să intre la colectivă şi oamenii cei 
mai gospodari sufereau cel mai mult, că li 
se luau toate animalele şi atelajele şi li se 
lăsa doar ograda şi 0,3 ha în câmp. Munca 
la colectiv a adus oarecare prosperitate în 
sat, mai ales că oamenii de unde lucrau, 
nu veneau acasă cu mâna goală, ci cu 
legume, porumb, fasole....  

Cei mai bogaţi ani au fost între 
1970–1980, după care a început iar 
recesiunea, căci colectivul era pe panta 
falimentării, fie din cauza furturilor, fie din 
cauza proastei gospodăriri. A început 
practicarea mitei agricole, către toate 
forurile superioare. 

Oricum alimentaţia s-a îmbunătăţit 
mult, căci gospodarii aveau drepturi de a 
ţine animale, de a-şi construi solarii. Pe 
măsură ce s-au îmbunătăţit tehnologiile, a 
crescut şi poluarea alimentelor, căci se 
foloseau îngrăşăminte chimice, insecticide, 
erbicide. Au apărut gândacii de Colorado şi 
erau combătuţi cu DDT (pulbere care a 
fost interzisă mai târziu ca foarte toxică). 
Astfel şi la ţară, au pătruns produsele 
alimentare neecologice. Cei care se fereau 
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de a trata cu insecticide, aveau produse 
ecologice, dar dijmuite de insecte. 

d. În perioada post-comunistă  

Alimentaţia s-a diversificat, căci 
pieţele au adus produse din import, de 
toate „neamurile”. Alimentele din import 
apar mai apetisante, căci sunt tare 
arătoase şi gustoase. Ce păcat că lumea 
se lasă înşelată, precum Adam când i s-a 
oferit mărul.  Chiar dacă este o bogăţie de 
alimente, lumea nu poate să cumpere cu 
îndestulare din lipsa banilor. Vorba ceea: 
„în timpul comunismului aveai cu ce, dar 
nu aveai ce să cumperi, iar acum, ai ce, 
dar n-ai cu ce”. Poate că e mai bine, căci 
lumea trebuie să-şi dezvolte producţia 
proprie, oricum mai ecologică. 

Au fost vremuri bune sau rele, dar 
aproape tot timpul s-a găsit, în cămară, 
un „pahar” de vin şi unul de tescovină, 
pentru sufleţel şi pentru a trece mai uşor 
peste greutăţi şi necazuri.  

Satul se află în zonă de stepă şi 
secetele sunt tot mai mari, dar  gospodarii 
satului s-au adaptat, asigurându-se cu 
surse de apă pentru irigarea grădinilor şi 
solariilor, iar plantele din câmp, chinuite 
cum sunt, tot le asigură cele necesare 
pentru trai. Oamenii ştiu să-şi păstreze 
rezerve pentru anii grei care ar putea 
urma, căci i-au învăţat secetele şi 
foametea. 

Ar fi mult de vorbit pe tema 
alimentaţiei şi nivelului de trai, dar spaţiul 
şi timpul nu-mi permit o extensie prea 
mare, aşa că vor rămâne anumite aspecte 
la nivelul amintirilor personale, sau a 
povestirilor înaintaşilor şi nu în ultimul 
rând la nivelul imaginaţiei fiecăruia. 

5. Facilităţi 

De-a lungul timpului au fost create 
multe facilităţi pentru sat şi gospodarii lui. 

Oricine poate aprecia dimensiunile 
realizărilor respective, numai dacă le 
nominalizăm. E drept că unele facilităţi 
create în perioada comunistă, au fost 
devorate, după 1990, în numele unei 
democraţii prost înţelese. Au apucat 
fiecare câte o ciozvârtă din acea bogăţie 
comună.  

a. Facilităţile din perioada comunistă 
au fost: 

*  Crearea unui sistem de irigaţii 
performant, care reuşea să combată 
seceta aproape în totalitate, atât în 
extravilan cât şi în intravilan. După 1990, 
nu a mai rămas urmă de irigaţie şi seceta 
a pus tot mai mult stăpânire pe sat. 
Canalul de irigat şi cel de deversat, arată 
jalnic, pline de buruieni şi ca un teren 
agricol, destul de mare, pierdut; 

* Fertilizarea terenurilor de pe valea 
Buzăului şi dezvoltarea unor ferme 
legumicole valoroase. După 1990, 
terenurile au fost concesionate pe termen 
lung unor afacerişti străini de sat. De cine 
şi de ce au fost înstrăinate, nu mai 
interesează pe nimeni. Cine să apere 
interesele sătenilor?; 

* Lotizarea pe tipuri de culturi, pentru a se 
aplica mai facil lucrările agricole. Se pare 
că această facilitate a fost păstrată, prin 
punerea în posesie pe loturi, astfel încât 
să nu fie amestecate prea mult culturile
(spre ex: Lot de porumb pentru tot satul, 
lot de floarea soarelui, lot de grâu, lot de 
plante furajere, lot de vie). Rotaţia 
culturilor se face ţinându-se cont de 
loturile respective de teren. Am înţeles că 
satul Dâmbroca este unic în comună care 
a aplicat acest sistem de punere în 
posesie, ceea ce este de lăudat; 

* Introducerea curentului electric în 1968, 
a uşurat mult viaţa în gospodării, 
eliminându-se lumina slabă a lămpii şi a 
felinarului şi creând posibilitatea de 
mecanizare a unor activităţi; 
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*Uliţele satului au fost de multe ori 
balastate şi compactate, iar şanţurile, 
florile şi prunii de pe uliţe, dădeau o aură 
de bună gospodărire a satului. Şoseaua 
care trece prin sat a fost asfaltată şi 
întreţinută de câte ori a fost nevoie. Şi 
astăzi şoseaua, uliţele, prunii, arată bine, 
dar fasonul li-l strică şanţurile, care de 
fapt nu mai sunt făcute şi întreţinute, cât 
şi lipsa florilor de pe lângă garduri; 

* Dezvoltarea şcolii în câteva etape; 

* Repararea bisericii după cutremure; 

b. Facilităţile din perioada post-
comunistă, au fost: 

În ultimul timp au fost create 
facilităţi de importanţă vitală pentru sat, 
meritele revenind în mare măsură 
primarului din perioada 1994-2012, 
doamna ing. Adina Bădescu, fiica Pr. Emil 
Stanciu, care a păstorit cca 30 ani la 
biserica satului. 

* 1994–1995, s-a introdus iluminatul 
public, 
* 1996– telefonie  cu fibră optică, 
* 2001– modernizarea şcolii la nivelul 
cerinţelor moderne. 
* 1996– 2000, au fost refăcute drumurile: 
balastare, compactare, nivelare, 
întreţinere, 
* 2009– a fost dată în funcţiune grădiniţa, 
cu un local la nivelul cerinţelor Comunităţii 
Europene,   
* 2010– cea mai vitală facilitate – 
introducerea apei curente, atât de 
necesară gospodarilor, mai ales pe timp 
de secetă. 
 

NOTĂ  

„Nu pot vorbi despre satul meu 
natal, decât la modul  superlativ, nu 
numai pentru claritatea imaginilor pe care 

mi le-a creat şi  suflul subiectiv, ci pentru 
geometria lui frumoasă, pentru istoria lui 
curată, nealterată de vicistitudinile 
vremurilor. Satul meu a îmbătrânit şi a 
întinerit în acelaşi timp. Când am deschis 
ochii pe meleagurile lui, am descoperit 
sărăcia oamenilor, dar şi generozitatea, 
bonomia lor. 

Cred că m-am născut la marginea 
şanţului de la colţul uliţei noastre, în faţa 
casei lui tata Vasile Luntraru. Ce clăci 
frumoase se ţineau acolo! Principalii 
participanţi erau femeile, dar apăreau şi 
bărbaţi mai vârstnici.  Uneori se venea cu 
lucrul de mână, pentru tors, tricotat de 
mână, croşetat sau brodat, dar de cele 
mai multe ori şi mai ales în sărbători, 
clăcile se transformau în cloace de bârfă. 
Se discuta pe diverse teme, pornind de la 
problemele casnice, greutăţi, veşti aflate 
din surse anonime, politică şi mai presus 
de toate se bârfea pe seama multora din 
sat şi de aiurea. 

Îl ştiu pe tata mare, Gheorghe 
Iordache, nedumerit mereu de dispariţia 
fiului său în Rusia. Codin Creţu venea cu 
veşti numai de el aflate  şi piperate cu 
glume proprii. El a ştiut să evite 
participarea la război, fiind declarat bolnav 
TBC, dar era foarte activ când era vorba 
de legiune şi mai apoi de communism. De 
la acele şedinţe la “Radio şanţ” nu lipseau 
niciodată: mămica (Sanda Iordache), 
mama Veta Luntraru, ţaţa Veta lui Ion 
Lalu, ţaţa Mariţa lui Codin Creţu. Cea mai 
colorată participare o avea ţaţa Mariţa. Cu 
timpul actorii s-au mai schimbat, dar 
piesele jucate erau aceleaşi. 

Satul avea familii harnice şi cu stare 
relativ bună, dar mai erau şi discipoli ai 
lenei.  Majoritatea familiilor avea oarecari 
încrengături în sat şi în satele învecinate. 
Familia mea nu avea în sat prea multe 
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 nume de Iordache, căci după tata mare, 
doar tăticu i-a moştenit numele, iar noi, 
nepoţii lui, am părăsit satul, împrăştiindu-
ne în lume. Cred că am avut o familie 
apreciată, având în vedere că tata a fost şi 
dascăl bisericesc şi sanitar, iar noi am fost 
umblaţi pe la şcoli. Glumeam adesea pe 
seama lui tăticu, că mănâncă banii 
oamenilor atât pentru a-i ţine în viaţă, cât 
şi pentru a-i duce la groapă. 

Când am făcut ochi, parcă îl văd pe 
tata în tinda casei bunicilor, stând în 
picioare, sprijinit de hambar. Era tânăr, 
frumos şi servea o cană cu lapte şi un 
covrig. Tocmai venise de la strana 
bisericii. De la acea apariţie, de  
imensitate şi frumuseţe fantastică în 
mintea mea, când m-am copt psihic, am 
cochetat liric:  

 M-am născut pe-un plai de vis 
 Tata mai bea lapte 
 Şi-mi cânta bisericeşte 
 Cu dragoste-n şoapte. 

Se întâmpla prin anul 1941, când 
aveam ceva mai mult de doi anişori  şi de 
atunci nu l-am mai văzut pe tata până în 
1949, când s-a întors din prizonierat. Îl 
reţineam ca dintr-un vis, cum bea un 
pahar cu lapte, în tinda casei bunicilor. Se 
vedea treaba că era cam grăbit, din 
moment ce mânca stând în picioare, lângă 
hambarul din tindă.  

În curte erau două case: cea a 
bunicilor şi a noastră. Era o mică diferenţă 
între case, ca un fel de evoluţie în timp a 
arhitecturii. 

Casa bunicilor, la intrarea din spate 
avea o tindă cu lut pe jos, cu uşa de la 
intrare din lemn cam brut, dar bine 
îmbinat încât să nu bată vântul. În stânga 
se afla un hambar pentru făină şi mălai, 
care era sculptat simplu, pentru a i se da 
aspect de mobilă de interior. În colţul din 
dreapta era hornul, care consta dintr-o 
vatra mare de tip şemineu şi de jos în sus 
se micşora în diametru, ajungând ca 
deasupra casei să se vadă un horn 

normal. În partea stângă a vetrei se afla 
un  cuptor în care se putea coace pâine, 
dar construcţia lui propriu-zisă dădea în 
odaia mică. Tot din tindă dădeau două uşi: 
una era faţă în faţă cu uşa de intrare şi 
una la stânga. Cea din faţă ducea la un  
hol  care conducea la uşa din faţa casei, 
spre uliţă, iar cea din stânga dădea în 
odaia mică. 

Odaia mică servea şi de bucătărie, 
căci avea o sobă cu plită, pe care se 
gătea. Avea şi o sobă din cărămidă, care 
era încălzită de la cuptorul din vatra 
hornului, aflat în tindă. Interesant era că 
la cuptorul din hol se putea face focul cu  
paie de grâu şi cu ciocani.  

Soba de cărămidă, din odăiţa 
bunicilor, îmi aminteşte de o zi tristă de 
iarnă, când bunicul se încălzea la mâini şi 
la faţă şi se căina căci peste noapte au dat 
hoţii iama prin grajd şi au furat vaca.  

Odaia mică avea două geamuri: 
unul care dădea spre curtea din spatele 
casei şi unul în lateral spre nea Ionel 
Cosoroabă. Adesea mă urcam în patul de 
lemn, cu saltea din paie şi priveam pe 
fereastra laterală. Cel mai bine mi-a 
rămas în amintire un prun care rodea din 
doi în doi ani. Era un prun rămuros, pe 
care îl vedeam ca pe un zeu cu părul 
vulvoi şi care ne dădea prune vinete, dulci
-acrişoare, dar puţine scăpau nemâncate 
înainte de a se coace.  

Din odaia mică, o uşă dădea spre 
odaia mare (casa mare, cum i se spunea) 
şi din care se putea ieşi în acelaşi hol care 
venea de la tindă şi apoi se putea ieşi 
afară pe galerie. Casa mare era folosită 
numai pentru oaspeţi. Avea duşumea de 
scânduri(podea) şi era gătită cu cele mai 
frumoase mobile, perne, macaturi, 
broderii, etc.  

Podina (tavanul) era tot din 
scânduri susţinute de grinzi. Peretele 
dinspre drum avea geamuri largi, care 
puteau da multă lumină, dar erau 
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acoperite tot timpul cu perdele, care creau 
un semiîntuneric.  

De câte ori mă gândesc la odaia 
mare îmi amintesc şi de povestea bunicii, 
că a fost vizitată de hoţi şi fiind singură, a 
fost legată la gură şi i s-a cotrobăit după 
bani. O fi fost aşa, o fi fost mai mult, 
numai bunica a dus cu ea întreaga 
poveste. 

În faţa casei, adică înspre drum era 
o prispă lungă, pe toată faţa casei. Era ca 
un fel de balcon deschis, cu podea din 
scânduri şi o galerie din scânduri cu 
decupări artistice, înaltă cam de un metru. 
De pe prispă se putea deschide o portiţă, 
care avea aceeaşi construcţie cu galeria şi 
apoi se coborau 2 trepte, care constau în 
plăci mari de piatră. O alee lată de 1,5 m. 
ducea la poarta casei, aflată cam la 7-8 m 
distanţă de casă şi care dădea în uliţă. 

Casa părinţilor mei se afla în 
dreapta, cum priveai din uliţă şi era lipită 
de cea a bunicilor. Dacă este să o prezint 
tot pornind din spatele casei, arăta cam 
astfel: trei trepte din beton, urcau până la 
uşa din lemn, care dădea într-un hol. În 
stânga lui era uşa de intrare în odaia care 
ţinea loc şi de bucătărie şi de dormitor. 
Holul era doar un spaţiu destul de 
restrâns, având drept podea uşile de 
intrare la beci şi un spaţiu în care de obicei 
stătea tocitoarea(o putină mare, care avea 
conicitatea cu baza mică în partea de jos), 
care era destinată preparării vinului, dar şi 
pentru depozitarea grâului(atunci când 
aveam). Mama obişnuia ca prin grâu să 
bage pepeni, pentru a-i păstra mai mult 
timp şi ajungeam să mâncăm pepeni şi la 
Crăciun. Beciul era adânc, cu scări înalte 
din piatră, cu pereţii zidiţi cu  dale de 
piatră şi tavanul din beton.  Ţineam în el 
în principal vinul, în butoaie mari de 50- 
80 deca, dar şi altele: varza murată, 
castraveţi... În beci ne refugiam adesea 
când erau bombardamentele din al doilea 
război mondial. O dată când mămica a 
coborât în beci a simţit că i se face rău şi 
noroc că nu coborâse decât câteva trepte 

şi a ieşit imediat, căci oxidul de carbon 
emanat de vinul aflat în fermentaţie putea 
să o termine. Din hol se putea urca în 
podul casei, care era deschis(fără perete) 
înspre hol. În pod nu se prea umbla, ca 
dovadă că eu, când l-am vizitat din 
curiozitate pe la vârsta de 7 ani, am găsit 
un pistol şi câteva cartuşe. Avea o 
ţevuşoară subţire şi un tambur(butoiaş).  
Mi s-a părut o jucărie şi eram foarte 
impresionat şi curios, chiar învârteam 
butoiaşul acela şi apăsam pe cocoş 
(trăgaci). Acum gândesc, că a fost bună 
neştiinţa mea de a-l înarma, că poate 
cream o ruletă rusească.  I l-am arătat 
mămichii şi nici nu ştiu cum a dispărut.  

Odăiţa casei noastre avea doar un 
pat mare din lemn, cu saltea umplută cu 
paie şi în faţa patului era soba cu plită şi 
cuptor. Podeaua şi podina erau din 
scânduri. Un geam cu două ferestre 
micuţe dădeau spre curtea interioară, de 
unde puteau fi văzute: grajdul, coteţul de 
porci, coteţul de păsări şi toată ograda, 
până în fundul grădinii şi chiar după 
oboare (câmpia de la marginea satului). 
Geamul avea şi giurgiuvele (bare 
metalice), care să împiedice pătrunderea 
hoţilor. O uşă, aflată în dreapta, ducea în 
odaia mare, care era asemănătoare cu cea 
a bunicilor. Odaia mare avea un divan lat 
şi un dulap de haine (maroniu, lăcuit). Din 
odaia mare se trecea într-un hol, care 
avea ieşire spre faţa casei, pe o prispă 
mică, fără galerie. În acel hol era cuierul 
suspendat, un pat îngust din lemn de brad 
cu saltea din paie. Îmi amintesc că într-un 
an şi-au făcut sat ploşniţele şi mult s-a 
chinuit mămica să facă un holocaust cu 
ele. A  flambat cu lumânarea toate 
cotloanele patului în care se ascundeau 
ploşniţele şi aveau urmaşe în diferite stadii 
de viaţă. 

Pe un perete era agăţat un tablou 
cu un copilaş-îngeraş,  cu ochii albaştri şi 
eu am putut să fiu atât de naiv, la anii ce-i 
aveam, să-l cred pe fratele Oani, că era 
poza mea când eram şi mai mic. În faţa 
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 casei noastre era un corcoduş mare, care 
rodea foarte mult, dar corcoduşele 
ajungeau rar să se pârguiască, căci eu şi 
Olica eram mai tot timpul în el şi ne 
umpleam de plăcere şi de vitamina C. O 
dată, când s-a suit Olica în corcoduş, eu 
stăteam jos şi aşteptam să-mi dea şi mie 
corcoduşe. Nu ştiu prin ce întâmplare, 
Olica avea la ea un şiş, pe care l-a scăpat 
din mână şi m-am trezit cu el înfipt mai 
sus de palmă, pe antebraţ. S-a creat o 
stare de panică, dar m-a legat Olica şi a 
trecut cam neobservată de mămica, însă 
am rămas cu o cicatrice, care se mai 
observă un pic şi astăzi. 

În partea dreaptă (privind din 
drum) a casei noastre era casa lui tata 
Vasile Luntraru. În partea aceea aveam o 
alee care ducea spre poarta casei, 
mărginită de un gard din scânduri, hotar 
cu tata Vasile. Gardul avea şi o portiţă de 
trecere spre tata Vasile, foarte practică în 
desele escapade de la o casă la  cealaltă, 
în joaca noastră cu fetele vecine. Olica se 
juca mai mult cu Miţa , iar eu cu Niculina.  
Grădina vecinilor era încărcată cu pruni, 
care de asemenea erau deposedaţi de 
fructe începând din floare şi greu ajungeau 
câteva până la pârguit. Umblam mai toată 
ziua cu gura şterbezită, dar nu conta. 

Curtea casei noastre era din două 
părţi: curtea mică(bătătura) şi curtea 
mare. În curtea mică erau acareturile: 
grajdul în care vieţuia Ţiganca, o vacă alb-
vineţie, solidă şi năbădăioasă şi un şopron 
în care erau ţinute unele cereale: grâu, 
porumb, dar şi unelte agricole. În curtea 
mare se aflau coteţul de păsări, coteţul 
porcului şi closetul, din scânduri. În 
grădina mare, pe partea stângă, cum 
priveşti dinspre curtea mică, erau înşiruiţi 
vreo 8 pruni mari, cu aceeaşi soartă ca şi 
corcoduşul, iar spre fundul curţii şi pe 
partea dreaptă a grădinii mari erau 
salcâmi.  În timpul războiului, pe când 
ruşii au ajuns pe suhat(după oboare), 
intrau în grădina noastră şi de fiecare prun 
legau 1-2 cai. Fratele Oani, năzbâtios cum 

era, se urca în prun şi agăţat de câte o 
creangă se lansa pe spatele unui cal. Calul 
se agita, dar lui Oani nu-i păsa, căci se 
ţinea de creangă. 

Grădina mare era folosită şi pentru 
plantat legume (cartofi, ceapă, roşii), chiar 
şi plante tehnice (bumbac), iar toamna 
erau amplasate şirile (şurile) de paie, 
clucile de porumb, stivele cu viţă de vie 
(rezultată din curăţarea viei), crengi de 
salcâmi (de la curăţarea salcâmilor) şi alte 
materiale, utile pentru foc. Mergeam 
primăvară, după arat, împreună cu Olica, 
cu o căruţă şi strângeam cotoare de 
porumb. Le scuturam bine de pământ şi 
erau cele mai bune lemne. 

Pe timpul când trăia bunicul aveam 
în grădina mare un nuc uriaş, sau poate că 
aşa mi se părea mie, de mic ce eram. De 
fapt toate în jur mi se păreau uriaşe. 

Din cauza hoţilor, care cam dădeau 
iama pe la păsări şi la vite, se folosea un 
sistem ingenios de avertizare, legându-se 
o sârmă de la uşa grajdului, la uşa casei şi 
se ataşa un clopoţel la intrarea în casă. Nu 
ştiu dacă mama a împrumutat invenţia de 
la cineva sau a născocit-o, dar trebuie să 
recunosc că bate şi alarmele electronice 
actuale. În noaptea de înviere din 1946, 
mămica se pregătea să plece la biserică, 
dar când a ajuns la poartă şi-a agăţat 
ciorapul şi a revenit în casă. În timp ce-şi 
repara ciorapii, că nu mai avea alţii, se 
aude cling, cling, clopoţelul. Era foarte 
curajoasă mămica, aşa ca leoaica ce-şi 
apără puii. A sărit ca arsă, a ieşit în uşa 
casei şi a ţipat: 

 „Hoţii, hoţii, sări nea Ionele, că au 
venit hoţii!” Nea Ionel Cosoroabă, mare 
gospodar, era printre puţinii din sat care 
avea puşcă de vânătoare. A ieşit şi a tras 
două focuri şi noi, copiii (eu şi Olica), din 
colţul ferestrei, numai ce vedem două 
umbre ţâşnind de la grajd şi tule-o, printre 
clucile din grădina mare.  

În curtea mică, lângă uşa bunicilor, 
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se afla un agud mare, care îşi deşira 
crengile mult deasupra casei, încât puteai 
să te urci în agud şi de acolo pe casă. Oani 
era tare năstruşnic şi plin de neprevăzut 
pentru bunicul. Se urca în agud şi apoi pe 
casă, bocănind şi făcând maimuţăreli, 
ceea ce bunicului nu-i plăcea deloc şi nu-l 
prea avea de bine, îl considera un 
destrăbălat. Lua bunicul un băţ şi tot 
striga la Oani: „- Dă-te jos ghiavole de-
acolo! Am să-ţi pui chelea pă băţ!”. Oani, 
nu şi nu, stătea pitulat pe după crengi şi 
aştepta până se plictisea bunicul de strigat 
şi pleca în casă. Bietul bunicul, avea un 
suflet de aur şi-şi iubea nepoţii, dar Oani 
era de pomină cu năzdrăvăniile lui. Cred 
că eu eram nepotul preferat al bunicului, 
căci pe lângă faptul că eram tare micuţ şi 
pricăjit, aveam multă ascultare şi eram 
numai ochi şi urechi la ce-mi spunea şi-mi  
povestea. Cred că de aia mi-a inventat 
numele de Didi, cu care mă alinta şi a fost 
singurul din familie care mi-a zis aşa. 
Mămica şi Oani, mi-au zis totdeauna Gigi, 
iar Tăticu mi-a zis Mircea. Olica mi-a zis 
Gigi numai până am crescut mai mărişori 
şi apoi a ajuns la numele de pe buletin, 
Mircea. Fratele cel mic, Nicuşor, până a 
ajuns la facultate îmi zicea Nenica, ca apoi 
să se dea şi el după numele de pe buletin. 
Fiind mai mic cu 12 ani decât mine, îl 
alintam cu „Vino la nenica!” şi îi aduceam 
adeseori bomboane. A fost nostim, când, 
fiind întrebat că de ce fratelui cel mai 
mare, Nelu (Oani), nu-i spune nenică, 
Nicuşor a spus că n-o să-i spună niciodată 
nenică pentru că bomboanele lui nu-s 
coapte. Povestea cu bomboanele necoapte 
vine de la faptul că Oani neglija să-i aducă 
bomboane şi o dată a adus un borcan cu 
dulceaţă. Atunci i-a spus lui Nicuşor că aşa 
arată bomboanele necoapte şi Nicuşor a 
refuzat categoric să mănânce din acea 
dulceaţă, spunând că el nu mănâncă 
bomboane necoapte. Cred că şi mămica îl 
cam vorbea de rău pe Oani, în faţa lui 
Nicuşor şi totdeauna eu eram dat drept 
model de comportament. 

Foarte afectat am fost când Nicuşor, 

ajuns băiat mare, a început să mă apeleze 
cu numele de pe buletin. Parcă s-a rupt în 
mine acea legătură sufletească, de care 
eram foarte ataşat. Era normal să-mi zică 
pe nume, căci se emancipase şi el, ori a-
mi zice nenică suna cam ţărăneşte. 
Problema mintală stătea la mine, căci 
simţeam că s-a aşternut colbul timpului 
peste anii aceia, când puteam să fiu model 
pentru fratele mai mic. Nicuşor începuse a 
avea personalitate şi era greu de 
contrazis.”   (Mircea Iordache)  

„Astăzi, când privesc copilăria de la 
o distanţă de peste 40 de ani, mi se pare 
că cea mai prezentă este memoria afectivă 
care în acelaşi timp este şi activă, iar 
evaluările sunt pe măsură. Nu mai sunt 
bătrânii de odinioară, nici la port şi nici la 
vorbă. Preocupările sunt cu totul altele. 
Femeile nu mai lucrează iarna la ţesut în 
război, pentru că economia de piaţă ne 
oferă tot ceea ce avem nevoie. Bărbaţii nu 
mai lucrează care cu roţi de lemn şi 
strânse în şină de fier şi foarte puţini se 
mai preocupă de agricultură. Pământul îl 
exploatează marii proprietari de 
pământuri, sau arendaşii care dispun de 
maşini agricole moderne cu capacitate de 
muncă foarte mare. Un număr tot mai 
mare de tineri au părăsit satul şi ţara, şi 
lucrează prea mult şi pe puţin, în 
străinătate. Casele făcute în această 
perioadă nu mai poartă amprenta 
tradiţională, ci canonul modernităţii. 
Pentru sat nu e bine. Oamenii au început 
să se deosebească după starea materială. 
Deja au apărut categorii sociale şi la ţară. 
În zilele noastre, lucrurile comune prin 
care oamenii erau atraşi la comuniune, au 
dispărut. Transformarea aceasta, este într
-adevăr dramatică. De aceea socotesc că 
această monografie are în primul rând 
menirea de a menţine vie memoria unui 
timp şi a unor oameni a căror viaţă trebuie 
cunoscută şi de cei de astăzi deoarece 
„Cine nu are trecut, nu are nici viitor!”. 
Noi cei trecuţi de vârsta maturităţii, facem 
legătura între ceea ce a fost odinioară şi 
ceea ce este azi, în aşa măsură, încât 
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greşelile din trecut, să nu se mai repete. 
Iar ceea ce este peren şi nepieritor, să se 
transmită din generaţia în generaţie. 

 Această  scurtă evocare se vrea a fi 
o mărturie de conştiinţă a unui copil din 
satul Dâmbroca, care de când se ştie şi-a 
pus întrebări şi a căutat răspunsuri la 
propriile frământări existenţiale, dar şi a 
celor care aveau nevoi multe şi pot spune, 
a tuturor consătenilor. Comunitatea 
oamenilor din acest sat de câmpie îşi 
manifesta comuniunea atât la bucurie, cât 
si la durere.”   (Pr. Costel Ion) 

  
„Sunt şi aspecte foarte urâte, în sat: 
 

Având funcţie în poliţie, pot să 
observ mai bine că sunt mulţi tineri care 
nu fac cinste satului, atentează la bunurile 
altora, de pe câmp. Sunt mulţi. Probabil că 
se va reglementa, că se va face  
reorganizarea poliţiei. Un rol important ar 
trebui să-l joace şi biserica. Ar trebui, 
dar....  

 
• Oamenii, care-i învaţă de bine pe tineri, 

sunt ignoraţi de o manieră murdară. 
Democraţia s-a înţeles greşit. Libera 
exprimare a devenit libera vulgaritate. 
Legile sunt încălcate, 

• Satul, a fost dintre puţinele care au avut 
sistem de irigaţie pe tot câmpul, dar ce 
s-a ales de acel sistem, poate fi 
considerat un dezastru economic, 
pentru sat. 

• Privesc la unele case de prin centrul 
satului: nu mai au gard, buruienile au 
crescut cât casa. 

• În timpul comunismului, când veneau 
sărbătorile de  Paşti, toată lumea 
văruia pomii. Casa lui Bombonaru, 
trebuia să rămână în patrimoniu. Avea 
scris pe ea: „Această casă a fost 
construită în anul 1928” Eu merg 
acasă, la mama, de 2-3 ori pe 
săptămână. Doresc satului să renască”.  

   (Col. Gheorghe Saris) 
 

Fântâna cu apă vie 
 

(dedicația dl ing. Mircea Iordache 
părinților pc protopop Constantin Alecse) 

 
- Fântână, tu, de la şosea, ce-ai adăpat atâta lume, 
Spune-mi te rog povestea ta şi care este al tău nume? 
- Povestea mea e transparentă şi e clădită din lumină, 
Cu o istorie curată, săpată-n Dâmbroca  divină. 
 
Povestea mea e mai adâncă, ca o profundă rugăciune 
Şi-i neclintită ca o stâncă în calea arşiţei păgâne. 
Geneza mea e dintr-un dâmb, de rocă tare, înnobilată, 
Pe care-a răsărit un nimb din setea sfântă, de-altădată. 
 
Izvorul meu este din lacrimi, vărsate-n vremurile grele 
Şi din sudori de frânte inimi, cu chinuri multe şi zăbrele. 
Sunt fericită când se-apleacă la mine câte-un trecător 
Şi răcorindu-se cu apă, mă soarbe dulce, iubitor. 
 
Numele meu e dat de-un om, ce m-a creat, m-a botezat 
Cu sufletu-i curat, bonom şi cu iubire de-al său sat. 
Sunt Puţ la drum, cu apă vie şi lumea să nu mă deoache 
Se-nchină cu evlavie, că sunt  Fântâna lui Enache. 
 
- Te venerez fântână sfântă, pentru izvoru-ţi nesecat 
Şi îmi exprim speranţa multă, să fii sfinţită de-al tău sat, 
Dar mai întâi să fii sleită, în Troiţă, să te prefacă 
Părinţii tăi, mereu să poată,  mândri,  de Sus,  

să te privească!  
 
- Tu, omule, de treci prin sat şi îţi e sete de dreptate, 
Să bei din sufletul curat, de la Fântâna lui Enache! 
Să-i pomeneşti pe acei oameni, fântâna lor de la şosea, 
Anica şi Enache, semeni, care-au ştiut ce-nseamnă setea.  
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C. POPULAŢIA SATULUI DÂMBROCA 

1950 = 1115 locuitori 
2011 = 1132 locuitori 
 

Evoluţia populaţiei în satul Dâmbroca 
 

 
 
Evoluţia populaţiei în satele comunei Săgeata 

 

 
 

    Arhiva Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”  
- Notă: CF= Capul Familiei 

(Registru de evidenţă cu ernoriaşii, intocmit la 24 octombrie 1952) 
 

Anul 1966 1977 1992  2002  2011 

Locuitori 1427 1477 1201  1324 1132 

bărbaţi      607  659  560 

femei       594  665  572 

Anul 1977 1992 2002 2011 

Locuitori - comună 7087 5515 5483 4685 

Satul Săgeata 2100 1713 1576 1423 

Satul Borduşani  555   461  443   411 

Satul Beilic  583   445  448   368 

Satul Găvăneşti 1668 1232 1241 1052 

Satul Baniţa  669   441  429   282 

Satul Moviliţa    35    22    22     17 

Satul Dâmbroca 1477 1201 1324 1132 

Parastas pentru Aurica Bratosin 

Trec zilele ca la paradă, 
Se duc şi, nu se mai  întorc, 
Şi, moartea vine să ia pradă, 
Nu ţine cont de vreun soroc! 
  
Despre cei vii, doar Domnul ştie, 
În doruri după ai lor buni, 
Cum, cu o lacrimă târzie, 
Îi pomenesc în rugăciuni! 
  
Câte furtuni aduce viaţa, 
Şi câte necazuri, mereu, 
Dar, omule, ridică-ţi faţa 
Şi, roagă-te la Dumnezeu! 
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 Albu Elena   fiică 1936 
Albu Gheorghe  fiu  1925 
Albu Maria   soţie  1900 
Albu Maria  soţie  1903 
Albu N Chiriţă CF 1898 
Albu N Niculai  fiu  1928 
Albu T Niculai  CF  1896 
Albu Tănase  fiu  1941 
Alecu Constanţa  fiică  1946 
Alecu Gheorghe CF  1926 
Alecu Luţa   soţie  1928 
Alexandru Cornelia soţie  1928 
Alexandru Dumitru CF 1928 
Alexandru Maria  fiică  1949 
Alexe Ana   soţie  1922 
Alexe Gheorghe  fiu  1936 
Alexe Ioana   CF  1915 
Alexe Maria   fiică  1934 
Alexe Marin   fiu  1940 
Alexe Paulina  fiică  1946 
Alexe V C-tin  fiu  1930 
Alexe V Enache  CF  1922 
Alexe V Smaranda  CF  1902 
Badea Stanca  CF  1893 
Bărăgoiu Aneta fiică  1937 
Bărăgoiu Elena  soţie  1912 
Bărăgoiu Floarea  fiică  1939 
Bărăgoiu Gh. CF 1909 
Bărăgoiu Ion  fiu  1930 
Bărăgoiu Ştefan  fiu  1928 
Baroian  Ion  fiu 1937 
Baroian Alexandra  fiică  1939 
Baroian Alexandru  CF 1907   
Baroian Aneta  soţie  1913 
Baroian C-tin  fiu  1939 
Baroian Ecaterina  soţie  1922 
Baroian Elena  fiică  1934 
Baroian Elena  fiică  1948 
Baroian Georgeta  soţie  1932 
Baroian Gheorghe  fiu  1933 
Baroian I Maria  CF  1905 
Baroian I Nicolae  CF  1920 
Baroian Luxa  fiică  1941 
Baroian Manda  fiică  1931 
Baroian Maria fiică  1929 
Baroian Muşa   soţie 1912 
Baroian N Ion  CF  1930 
Baroian N Vasile  CF  1929 

Baroian Nat  fiu  1937 
Baroian Neculai CF  1901 
Baroian Sandu  CF  1933 
Baroian Smaranda  fiică 1932 
Baroian Sora  soţie  1930 
Baroian Stanca soţie  1925 
Baroian Ştefan fiu  1945 
Baroian Ştefana  soţie  1932 
Baroian T Neacşa  CF  1891 
Baroian T Vasile  CF  1924 
Baroian Valerie  fiu  1942 
Baroian Victor  fiu  1936 
Baroian Zamfira  fiică  1944 
Bârsan Alexandra fiică 1928 
Bârsan Dobriţa  fiică  1933 
Bârsan Elena  fiică  1937 
Bârsan Ioana  fiică  1935 
Bârsan Ioana  soţie  1893 
Bârsan Maria  fiică  1930 
Bârsan Maria  fiică  1948 
Bârsan N Ştefan  CF  1929 
Bârsan Neagu  fiu  1934 
Bârsan Nicolae fiu  1946 
Bârsan Niculai  CF  1888 
Bârsan Petre  CF  1902 
Bârsan Ruxanda  soţie  1907 
Bârsan Stanca  fiică  1945 
Bârsan Veroana  soţie  1930 
Bârsan Victoria  fiică  1940 
Bentaru Ana  soţie  1926 
Bentaru Aneta  soţie  1898 
Bentaru Elena  fiică  1934 
Bentaru I Gh. CF  1924 
Bentaru Nicolae  CF  1896 
Bentaru Polixenia  fiică  1930  
Bentaru Ştefana  fiică  1921 
Berechet Dumitru  fiu  1935 
Berechet Safta CF  1902 
Bocioacă Dumitra  soţie  1902 
Bocioacă Floarea  fiică 1932 
Bocioacă Ion  fiu  1925 
Bocioacă Stoica CF  1900 
Bratosin Aurelia  fiică  1929 
Bratosin Aurelia  soţie  1924 
Bratosin B Gh. CF  1876 
Bratosin Elena  soţie  1908 
Bratosin Gh Radu  CF  1909 
Bratosin Gheorghe  CF 1901 
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 Bratosin Ioana  fiică  1938 
Bratosin Ioana  soţie  1911 
Bratosin Ion   CF  1922 
Bratosin Maria  fiică  1945 
Bratosin Maria  soţie  1878 
Bratosin Maria  soţie  1881 
Bratosin Maria  soţie  1887 
Bratosin Maria  soţie  1927 
Bratosin Neculai  CF  1882 
Bratosin Niculai  fiu  1920 
Bratosin Niculai  fiu  1931 
Bratosin Sanda  CF  1893 
Bratosin Silvia  fiică  1929 
Bratosin Şt Nicolae CF  1919 
Bratosin Şt Stan  CF  1880 
Bratosin Tudora  CF  1888 
Bratosin Vasile  nepot  1936 
Bratu Gh Ioana  CF  1924 
Burlacu Dumitru  CF  1881  
Burlacu Maria  soţie  1882 
Caravan C-tin  fiu  1927 
Caravan Maria  fiică  1930 
Caravan Mihai CF  1902 
Caravan Niculina  soţie  1904 
Caravan Norica  fiică  1933 
Caravan Păuna  fiică  1931 
Catrinoiu B Gheorghe CF  1931 
Catrinoiu B Ion  CF  1912 
Catrinoiu B Niculai  CF  1909 
Catrinoiu Dumitru  fiu  1944 
Catrinoiu Elena  fiică  1943 
Catrinoiu Gh. CF  1933 
Catrinoiu Gh. fiu  1932 
Catrinoiu Gh. fiu  1937 
Catrinoiu Gh. fiu  1931 
Catrinoiu I Benone CF 1882 
Catrinoiu M.     soţie  1912 
Catrinoiu Maria  fiică  1934 
Catrinoiu Neaga soţie  1891 
Catrinoiu Safta  soţie  1913 
Catrinoiu Tudora fiică  1937 
Catrinoiu Viţa  soţie  1932 
Cazan Alexandru  fiu  1949 
Cazan Constantin  fiu  1944 
Cazan I Gheorghe  CF  1923 
Cazan I Ion   CF  1927 
Cazan I Maria  CF  1898 
Cazan Ion   fiu  1929 

Cazan Maria   soţie  1900 
Cazan Maria   soţie  1924 
Cazan Maria   soţie  1929 
Cazan N Gheorghe  CF 1923 
Cazan N Maria  CF  1901 
Cazan R Nae  CF  1898 
Cazan Veroana fiică  1949 
Cazan Veroana soţie  1924 
Chiriţă Ana   fiică  1942 
Chiriţă Ana  CF 1888 
Chiriţă Ana  soţie  1923 
Chiriţă Constantin CF 1895 
Chiriţă Constantin fiu  1944 
Chiriţă Dan  fiu  1933 
Chiriţă Elena  fiică  1937 
Chiriţă Elena  fiică  1945 
Chiriţă Gheorghe  CF 1921 
Chiriţă Ion   fiu  1940 
Chiriţă Maria  fiică  1930 
Chiriţă Maria  fiică  1947 
Chiriţă Niculaiu fiu  1947 
Chiriţă Paul   CF  1925 
Chiriţă Petre  fiu 1932 
Chiriţă Sora   soţie  1902 
Chiriţă Ştefania  soţie  1926 
Chiriţă Vasile fiu  1938  
Chiriţă Voicu  fiu  1933 
Ciobanu Aurel  fiu  1937 
Ciobanu Bratosin  fiu  1931 
Ciobanu Floarea  fiică  1939 
Ciobanu Floarea  soţie  1924 
Ciobanu G Gh.  CF  1892 
Ciobanu Gh Ion  CF 1926 
Ciobanu Gh N. CF  1922 
Ciobanu Gheorghe  fiu  1944 
Ciobanu Ion   fiu  1927 
Ciobanu Maria  fiică  1945 
Ciobanu Ştefana  fiică  1947 
Ciobanu Victoria  soţie  1930 
Ciopec Ana   fiică  1935 
Ciopec Ana   fiică 1939 
Ciopec Ana   soţie  1892 
Ciopec Constantin  CF* 1894 
Ciopec Constantin  fiu 1949 
Ciopec Dobriţa soţie 1898 
Ciopec Dumitru  CF 1916 
Ciopec Dumitru  fiu  1938 
Ciopec Floarea  fiică  1936 
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 Ciopec Gheorghe  fiu  1934 
Ciopec Ion   CF  1910 
Ciopec Ion  fiu  1937 
Ciopec Lina   fiică  1942 
Ciopec Maria  fiică  1945 
Ciopec N Ion  fiu  1936 
Ciopec N Zamfira  CF  1914 
Ciopec Neagu fiu  1942 
Ciopec Niculai  fiu 1927 
Ciopec Ştefan  CF  1890 
Ciopec Ştefana fiică  1925 
Ciopec Tasica  soţie  1910 
Ciopec Valentina soţie  1926 
Ciopec Victoria fiică 1929 
Coclea Aneta  soţie  1901 
Coclea Dumitru  CF 1889 
Coclea Elisabeta soţie 1901 
Coclea P Ion  CF 1899 
Cojocaru Cuna soţie  1903 
Cojocaru I Niculai  CF  1898 
Constantin Dan  CF  1931 
Constantin E.         soţie  1933 
Cosma Alexandra CF 1885 
Cosma Constantin CF 1922 
Cosma Constantin fiu 1935 
Cosma Maria  soţie 1930 
Crăciun Aneta fiică 1938 
Crăciun C Ion  CF  1929 
Crăciun Constantin fiu 1936 
Crăciun Dumitra  soţie  1910 
Crăciun Elena  soţie 1907 
Crăciun Floarea  fiică  1930  
Crăciun Gh Gh.      fiu  1941 
Crăciun Gheorghe  CF 1908  
Crăciun Gheorghe fiu 1934 
Crăciun I Ion  fiu  1949 
Crăciun Ion   fiu  1947 
Crăciun Mihaiu fiu  1946 
Crăciun Nicolae  fiu  1945 
Crăciun Paraschiva soţie  1925 
Crăciun Spiru  CF 1922 
Crăciun Ştefania  soţie  1929 
Crăciun Tudor  fiu  1932 
Crăciun V C-tin  CF 1905 
Creţu Constantin  CF 1914 
Creţu Elisabeta fiică  1949 
Creţu Maria  soţie  1916 
Creţu Niculina  fiică  1947 

Creţu Safta   fiică  1942 
Dârstaru C Ioana  CF  1892 
Dârstaru Gh.  fiu  1947 
Dârstaru Stanca  soţie  1922 
Dârstaru Vasile  CF  1916 
David C Ion   înfiat 1930 
David Chiriţă  CF 1904 
David Gheorghe  CF  1875 
David Ioana   soţie  1873 
David Maria  soţie  1904 
David P Ion   CF  1930 
David Ştefana  soţie  1934 
Dedu Alexandra fiică  1932 
Dedu Aneta   fiică  1938 
Dedu Constantin  fiu  1933 
Dedu Constantin  fiu  1933 
Dedu Dragomir  CF  1900 
Dedu Dumitru  fiu  1943 
Dedu Elisabeta  soţie  1916 
Dedu Enache  fiu  1936 
Dedu Floarea  fiică  1940 
Dedu Gheorghe  fiu  1944 
Dedu I Ion   CF  1911 
Dedu I Niculai  CF  1898 
Dedu I Voicu  CF  1914 
Dedu Ioana   fiică 1944 
Dedu Ion   fiu  1926 
Dedu Ion   fiu  1947 
Dedu Luxa   soţie  1898 
Dedu Maria   fiică  1934 
Dedu Maria   fiică  1940 
Dedu Maria   soţie  1877 
Dedu Mihaiu  CF  1901 
Dedu Nicolae  CF  1928 
Dedu Niculai  fiu  1928 
Dedu Niculina  fiică  1937 
Dedu Rada   soţie  1916 
Dedu Rada  soţie 1901 
Dedu Ruxanda fiică  1931 
Dedu Ruxanda soţie  1923” 
Dedu Stanca  fiică  1939 
Dedu Ştefana  soţie  1914 
Dedu Traian   fiu  1936 
Dedu V Ion   CF  1877 
Dedu Vasile   fiu  1939 
Dinu Alexandra  fiică  1942 
Dinu C Marin  CF  1927 
Dinu D Smaranda CF  1914 
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 Dinu Floarea  fiică  1938 
Dinu Floarea  fiică  1948 
Dinu Floarea  fiică  1940 
Dinu Ilinca   soţie  1884 
Dinu Ioana   soţie  1928 
Dinu Şt C-tin         CF 1917 
Dinu Ştefan   CF  1880 
Dobre Aurelia  soţie  1929 
Dobre M Gheorghe  CF  1929 
Dobre Maria   fiică 1949 
Dobri Anica  CF 1912 
Dobri Dumitru fiu  1930 
Dobri I Neculai  CF  1925 
Dobri Ion   fiu  1928 
Dobri Joiţa   CF  1902 
Dobri M Sanda  CF  1905 
Dobri Maria   fiică  1943 
Dobri Maria   soţie  1926 
Dobri N Constantin CF 1925 
Dobri Preda   fiu  1934 
Dobri Smaranda fiică  1946 
Dobri Stanca  fiică  1931 
Dobri Stanca  soţie  1929 
Dobri Stancu  fiu 1938 
Drăgan Caleopa  fiică  1938 
Drăgan M Maria  CF  1916 
Drăgan Vasile  fiu  1942 
Dragomir Dumitru  fiu  1945 
Dragomir Ion CF  1926 
Dragomir Maria fiu  1948 
Dragomir Ştefana  soţie  1926 
Dumitrache Anica  soţie  1932 
Dumitru  Petre fiu  1931 
Dumitru Alexandra fiică  1944 
Dumitru Alexandra soţie  1911 
Dumitru C Ion  CF  1924 
Dumitru C-tin  CF 1897 
Dumitru C-tin  fiu  1934 
Dumitru Dumitra fiică  1928 
Dumitru Elena  fiică  1947 
Dumitru Elisabeta  fiică 1934 
Dumitru Floarea  fiică  1932 
Dumitru Georgeta  fiică  1940 
Dumitru Gheorghe  fiu  1949 
Dumitru I Ion CF  1927 
Dumitru I Vasile  CF  1912 
Dumitru Ion   fiu  1938 
Dumitru Lilica  fiică  1938 

Dumitru Maria  soţie  1915 
Dumitru Maria  soţie  1928 
Dumitru R Ion  CF  1921 
Dumitru R Tănase CF 1910 
Dumitru Sora soţie  1924 
Dumitru Stanca  fiică  1933 
Dumitru Ştefana  soţie  1924 
Dumitru V Radu  CF  1888 
Dumitru Victoria  fiică  1941 
Dumitru Voica  soţie  1890 
Dumitru Zamfira  soţie  1895 
Enache  Alexandra    CF 1915  
Enache Al  Sanda CF  1883 
Enache Al. Ion  CF  1906  
Enache Alexandru fiu  1930 
Enache Aurelia  soţie  1924 
Enache Constantin  fiu  1925 
Enache Constantin  fiu  1944 
Enache Dumitra soţie  1925 
Enache E Elarie  CF 1886 
Enache E Maria  CF  1876 
Enache E Petre  CF 1910 
Enache E Radu  CF  1922 
Enache Elena  fiică  1936 
Enache Elena  soţie  1928 
Enache Elena  soţie  1934 
Enache Floarea  fiică  1939 
Enache Floarea  fiică  1940 
Enache Floarea  soţie  1910 
Enache Gh C_tin fiu  1941 
Enache Gh D-tru fiu 1938 
Enache Gh Şerban  CF  1910 
Enache Gh Ştefan  CF  1925 
Enache Gh Victor fiu 1940 
Enache Gheorghe  fiu  1941 
Enache Gheorghe  fiu  1946 
Enache Ilinca  soţie  1918 
Enache Ioana  fiică  1947 
Enache Ioana  soţie  1934 
Enache Ion   fiu  1936 
Enache Ion   fiu  1940 
Enache Maria  fiică  1928 
Enache Maria  fiică  1936 
Enache Maria  fiică  1940 
Enache Maria  fiică  1948 
Enache Maria  soţie  1910 
Enache Maria  soţie  1913 
Enache Maria soţie  1892 
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 Enache Marin  CF 1882 
Enache Mihaiu  fiu  1944 
Enache Mircea  fiu  1948 
Enache Nedelea  fiu  1940 
Enache Nicolae  CF  1931 
Enache Niculai  fiu  1930 
Enache Niculai  fiu  1942 
Enache P Dumitru  CF  1920 
Enache P Gh.  CF 1923 
Enache P Valeriu  CF  1931 
Enache Preda  CF  1898 
Enache Rada  soţie  1916 
Enache Smaranda fiică 1944 
Enache Şt Ion  CF 1875 
Enache Şt Neculai  CF  1905 
Enache Şt Stan CF  1914 
Enache Şt Voica CF  1885 
Enache Ştefana  fiică  1930 
Enache Ştefana  soţie  1924 
Enache Ştefana soţie  1900 
Enache T Ion  CF  1923 
Enache T Simzana CF  1887 
Enache Valerie  fiu  1931 
Enache Vasile  CF  1926 
Enache Vasile  fiu  1933 
Enache Vasile  fiu  1948 
Enache Veroana  soţie  1928 
Enache Voica  soţie  1934 
Enache Zamfir  fiu  1938 
Epurescu Ana  fiică  1936 
Epurescu Caleopa  fiică  1931 
Epurescu Elena  fiică  1946 
Epurescu Filofteia  fiică  1932 
Epurescu Gh. fiu  1944 
Epurescu Rada soţie  1918 
Epurescu Ştefan CF  1908 
Epurescu Vasile  fiu  1935 
Filipoiu Ana   fiică  1929 
Filipoiu Benone  fiu  1926 
Filipoiu Floarea fiică  1939 
Filipoiu Gheorghe  CF 1895 
Filipoiu Gheorghe fiu  1936 
Filipoiu Ilinca  soţie  1903 
Filipoiu Ioana soţie  1902 
Filipoiu Manea fiu  1935 
Filipoiu Maria  fiică  1931 
Filipoiu Mihaiu  CF  1904 
Filipoiu Şt Benone  CF  1926 
Filipoiu Ştefan CF  1902 

Florea Alexandru fiu  1933 
Florea Ana   fiică  1940 
Florea Aurel   fiu  1946 
Florea Constantin  fiu  1943 
Florea Constantin  fiu  1949 
Florea Constantina soţie  1931 
Florea Dr. Ioana  CF  1914 
Florea Ecaterina soţie 1920 
Florea Elena   soţie  1910 
Florea Elena   soţie  1918 
Florea Elisabeta fiică  1935 
Florea Elisabeta fiică  1936 
Florea Elisabeta fiică  1937 
Florea I Benone CF 1913 
Florea I Ion   CF 1910 
Florea Ioana  soţie  1912 
Florea Ion   CF  1888 
Florea Ion   fiu  1939 
Florea M Ion  fiu  1933 
Florea Maria   fiică  1942 
Florea Maria   soţie  1892 
Florea Mihaiu  CF  1906 
Florea Mihaiu CF  1930  
Florea Mircea  fiu  1939 
Florea N Ion  fiu  1934 
Florea Neagu  fiu  1940 
Florea Niculai  fiu  1936 
Florea Niculai  fiu  1939 
Florea R C-tin  CF     1912 
Florea R Nicolai  CF  1902 
Florea R Rafira  CF 1920 
Florea Radu   fiu  1945 
Florea Şt Ecaterina CF 1912 
Florea Ştefana  soţie  1902 
Florea Valeri  fiu  1936 
Florea Victoria  fiică  1945 
Gagiu Elena   soţie  1914 
Gagiu Maria   fiică  1935 
Gagiu Niculai  fiu  1932 
Gagiu Rică   CF  1903 
Gagiu Victoria  fiică  1934 
Gavrilă Agapi CF 1905 
Gavrilă Chiriţă fiu  1934 
Gavrilă Constantin CF 1925 
Gavrilă Elena  fiică  1936 
Gavrilă Floarea  fiica 1941 
Gavrilă Gheorghe  fiu  1944 
Gavrilă Ion  fiu  1934 
Gavrilă Nicolae fiu 1928 
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 Gavrilă Paraschiva soţie 1907 
Gavrilă Radu  fiu  1932 
Gavrilă Rafira fiică 1945 
Gavrilă Stana  soţie  1927 
Gavrilă Ştefan fiu  1931 
Ghencia Aurelia  fiică  1943 
Ghencia Maria  CF  1921 
Ghenciu Nicolae  CF  1912  
Ghenciu Olimpia soţie  1920 
Ghiţă Alexandra CF 1885 
Ghiţă Ana   fiică  1933 
Ghiţă Ana   fiică  1944 
Ghiţă Ana   soţie  1932 
Ghiţă Aneta  fiică  1931 
Ghiţă Ecaterina fiică 1933 
Ghiţă Elena  soţie  1910 
Ghiţă Enache  fiu  1930 
Ghiţă Enache CF  1891 
Ghiţă Gheorghe fiu  1935 
Ghiţă I Constantin CF 1912 
Ghiţă I Gheorghe  CF 1907  
Ghiţă I Ion   CF  1930   
Ghiţă I Vasile  CF  1928 
Ghiţă Ioana   fiică  1937 
Ghiţă Ioana   soră 1932 
Ghiţă Ion   fiu  1940 
Ghiţă Maria   soră  1940 
Ghiţă Maria   soţie  1896 
Ghiţă Maria   soţie  1907 
Ghiţă Niculai  fiu  1942 
Ghiţă Pandele fiu 1935 
Ghiţă Tănasi  CF  1920 
Ghiţă Tita  soţie  1925 
Ghiţă Tudora  soţie  1930 
Ghiţă Victoria  soră  1939 
Glineschi Ana  soţie  1918 
Glineschi C-tin   fiu  1938 
Glineschi Natalia  CF  1916 
Glineschi Paul  CF  1916 
Glineski Aurel  fiu  1933 
Glineski Elisabeta  soţie  1898 
Glineski Rudolf CF  1884 
Ilie  Anică   soţie  1934 
Ilie Sandu   CF  1928 
Ion Ana   fiică  1933 
Ion Ana   soţie  1916 
Ion Aurel   fiu  1937 
Ion Constantin  fiu  1950 
Ion Dumitru  fiu  1949 

Ion Elena   soţie  1928 
Ion Gh Dinu   CF  1913 
Ion Gh Radu  CF  1912 
Ion Ghe Ion   fiu  1935 
Ion I Marin   CF  1928 
Ion Ilie   fiu  1939 
Ion Maria  soţie  1903 
Ion Moisi   fiu  1945 
Ion Niculai   fiu  1944 
Ion Niculina   fiică  1936 
Ion Paraschica  fiică  1943 
Ion R Ion   CF 1902 
Ion Smaranda fiică  1934 
Ion Sofia   fiică  1938 
Ion Stanca   soţie  1913 
Ionescu Anca  soţie  1880 
Ionescu C C-tin  CF 1886 
Ionescu C Ion  CF  1923 
Ionescu C Niculai  CF  1929 
Ionescu Coman CF 1914 
Ionescu Dumitra  soţie  1926 
Ionescu Georgeta fiică  1934 
Ionescu Ghiţă CF  1877 
Ionescu Ilinca  soţie  1928 
Ionescu Ion   fiu  1950 
Ionescu Maria  soţie  1890 
Ionescu Maria  soţie  1929 
Ionescu Mihaiu  fiu  1946 
Ionescu Niculai fiu  1939 
Ionescu Riţa  soţie  1920 
Ionescu Vasile  fiu 1929 
Ionescu Veroana  fiică  1950 
Ionescu Victor  CF  1922 
Iordache E Stanca  CF 1898 
Iordache Cătălina CF  1873 
Iordache Gh N.  CF  1914 
Iordache Gheorghe fiu  1924 
Iordache Ioana  fiică  1936 
Iordache Ion  fiu  1929 
Iordache Ion  fiu  1934 
Iordache Mircea  fiu  1939 
Iordache Sanda soţie  1915 
Iosif Axente   frate  1939 
Iosif C Ion   CF  1927   
Iosif C Paul  CF  1924 
Iosif Floarea  fiică  1943 
Iosif Floarea  soră  1931 
Iosif Gheorghe  CF  1922 
Iosif Maria   soră  1936 
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 Iosif Marieta  soţie  1926 
Iosif Stana   soţie  1928 
Iosif Valerie   fiu  1948 
Ireviciu Dumitru  CF 1905  
Ireviciu Elena CF 1923 
Ireviciu Floarea soţie  1908 
Ireviciu Ion   fiu  1931 
Ireviciu Maria  fiică  1944 
Ireviciu Mihaiu fiu  1927 
Irimia Dumitra  soţie  1902 
Irimia Vasile  CF  1900 
Ispas Ana   soţie  1899 
Ispas Dumitru  fiu  1938 
Ispas Ion   CF  1881 
Lalu C Ion   CF  1927 
Lalu Chiriţă  fiu  1932 
Lalu Costache  fiu  1936 
Lalu Cuna  fiică 1936 
Lalu Drăgan  fiu 1945 
Lalu Dragomir CF 1911 
Lalu Dumitra  fiică  1940 
Lalu Elena   fiică  1944 
Lalu Elisabeta  CF  1909 
Lalu Elisabeta  fiică  1933 
Lalu Floarea  fiică 1933 
Lalu Floarea  soţie  1918 
Lalu Florea   fiu  1947 
Lalu Gheorghe  fiu  1939 
Lalu I Maria   soţie  1931 
Lalu Ioana   fiică  1942 
Lalu Ion   fiu 1928 
Lalu Lina   soţie  1920 
Lalu M Constantin CF 1902 
Lalu M Gheorghe CF 1913 
Lalu M Stan   CF  1908 
Lalu Maria   fiică  1929 
Lalu Maria   fiică  1930 
Lalu Maria   fiică  1934     
Lalu Maria   fiică  1940 
Lalu Maria   soţie  1927 
Lalu Maria   soţie 1911 
Lalu N Costea CF 1908 
Lalu Niculai   fiu  1935 
Lalu Niculina  fiică  1938 
Lalu Petre  fiu  1940 
Lalu Radu   fiu  1936 
Lalu smaranda  fiică  1944 
Lalu Smaranda soţie 1912 
Lalu Stanca   fiică  1940 

Lalu Victor   fiu 1938 
Lalu Voica   fiică  1943 
Lalu Voicu   fiu  1937 
Lungu Elisabeta  fiică  1949 
Lungu Ilinca   soţie  1920 
Lungu Nicu   CF  1920 
Luntraru Ana   fiică  1928 
Luntraru Elena  fiică  1929 
Luntraru Maria  fiică  1934 
Luntraru Niculina  fiică 1942 
Luntraru Elisabeta CF  1906 
Marin Ana  fiică  1935 
Marin Elena   fiică  1930 
Marin Ioana  fiică 1932 
Marin N Dumitra CF 1910 
Marin Paraschiva fiică  1937 
Mihăilă Dobriţa  soţie  1891 
Mihăilă Niculai  fiu  1930 
Mihăilă Radu  CF  1889 
Mihăilă Toader  fiu  1923 
Minoiu Constantin  CF  1933 
Minoiu Constantin  fiu  1933 
Minoiu Dumitru  CF  1900 
Minoiu Gheorghe fiu  1936 
Minoiu Ion   fiu 1941 
Minoiu Maria  fiică  1933 
Minoiu Maria  soţie  1933 
Minoiu Nicolai CF  1905 
Minoiu Şerbana soţie  1902 
Minoiu Ştefan  CF  1927 
Minoiu Ştefan  fiu  1928 
Minoiu Ştefan  fiu  1931 
Mirea Constantin  CF 1895 
Mirea Constantin  fiu  1932 
Mirea Costică  CF  1933 
Mirea E Ion   CF 1912 
Mirea Elena   soţie  1912 
Mirea Enache  fiu  1939 
Mirea Fila   fiică  1944 
Mirea Gheorghe fiu 1928 
Mirea Ioana   fiică  1950 
Mirea Ioana   soţie  1920 
Mirea Ioana  soţie 1900 
Mirea M Ion   CF  1904 
Mirea Maria   fiică  1945 
Mirea Maria  fiică 1934 
Mirea N Ion   CF  1925 
Mirea Neculai  fiu  1938 
Mirea Preda   fiu  1937 
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 Mirea Sanda  soţie  1901 
Mirea Stana   fiică  1946 
Mirea Victoria  soţie  1929 
Mirică Alexandra fiică  1939  
Mirică Chiriţă  fiu 1943 
Mirică Constantin  fiu  1930 
Mirică Constantin  fiu  1932 
Mirică Elena   fiică  1942 
Mirică Floarea  fiică  1938 
Mirică Floarea  fiică  1939 
Mirică Gheorghe  fiu  1934 
Mirică I Constantin CF 1908 
Mirică I Gheorghe  CF  1911   
Mirică I Preda  CF  1898 
Mirică Ioana  fiică  1933 
Mirică Ion   fiu  1940 
Mirică Maria   fiică  1937 
Mirică Maria   soţie  1909 
Mirică Maria   soţie  1911 
Mirică Maria  fiică 1933 
Mirică Marin   fiu  1949 
Mirică Neaga  soţie  1908 
Mirică Riţa   soţie  1912 
Mirică Ştefana  fiică 1936 
Mirică Tănase  CF  1906 
Mirică Vasile  fiu  1936 
Mirică Vasile  fiu  1940 
Mirică Victor  fiu  1937 
Mocanu Elena  fiică  1947 
Mocanu Ioana  fiică  1949 
Mocanu Ion   CF  1915 
Mocanu Maria  soţie  1924 
Moisi Alexandra soţie  1908 
Moisi Chiriţă  fiu  1931 
Moisi D Stanca  CF  1883 
Moisi Georgeta  fiică  1943 
Moisi Gheorghe CF 1903  
Moisi Maria   fiică  1937 
Moisi Niculaiu fiu  1940 
Moisi Savu  fiu  1941 
Nedelcu Aneta  fiică  1938 
Nedelcu Anica  soţie  1931 
Nedelcu C Ion  CF  1932 
Nedelcu C Ion  fiu  1932 
Nedelcu C Ştefana  CF  1913 
Nedelcu Elisabeta  fiică  1941 
Nedelcu Floarea  fiică  1940 
Nedelcu Gh Ioana  CF  1878 
Nedelcu Ecaterina  CF 1912 

Nedelcu I ion  CF 1932 
Nedelcu I Ion  fiu  1932 
Nedelcu Ioana  fiică  1935 
Nedelcu Stanca  soţie  1933 
Onea Chiriţă  fiu  1924 
Onea Stanca  soţie  1929 
Onea V Chiriţă CF  1924 
Onea V Maria  CF  1878 
Oprea Constantin  CF 1913 
Oprea Dumitra soţie  1913 
Oprea Dumitru  fiu  1932 
Oprea Dumitru  fiu  1943 
Oprea Elena   fiică  1945 
Oprea Gheorgher  fiu  1934 
Oprea Ioana  fiică  1949 
Oprea Lina   fiică  1938 
Oprea Maria   CF  1862 
Oprea Maria   fiică  1940 
Oprea Maria   fiică 1940 
Oprea Petrache  CF  1906 
Oprea Stanca  soţie  1910 
Pană Alexandra fiică 1929 
Pană Ana   soţie  1916 
Pană C Drăgan CF 1885 
Pană C Gheorghe  CF  1903 
Pană C Iancu  CF  1925 
Pană C Mihai  CF  1925 
Pană C Niculai  CF 1910 
Pană C Rada  CF  1880  
Pană Constantin  fiu  1941 
Pană Constantin  fiu  1945 
Pană Elena   fiică  1949 
Pană Elena   soţie  1926 
Pană Floarea  fiică  1937 
Pană Floarea  fiică  1940 
Pană Gh Ion  CF  1929 
Pană Gheorghe  fiu  1943 
Pană I Stoica  CF 1919 
Pană Ilinca   soţie  1909 
Pană Ioana   fiică  1935 
Pană Ioana   fiică  1941 
Pană Ion   CF  1909 
Pană Lucreţia  soţie  1913 
Pană Maria   fiică  1932 
Pană Maria  soţie  1930 
Pană Neaga   fiică  1937 
Pană Niculai   fiu  1933 
Pană Rafira   fiică  1945 
Pană Safta   soţie  1924 
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 Pană Stanca  fiică  1943 
Pană Stanca  fiică  1949 
Pană Ştefan   fiu  1943 
Pană Ştefan   fiu 1938 
Pană Tudora  soţie  1912 
Pană Valeri   fiu  1938 
Pană Vasile   fiu  1937 
Pană Victoria  fiică  1930 
Panaet Ioana  fiică  1941 
Panaet Maria  soţie  1928 
Panaet Nae   fiu  1946 
Panaet Titi  CF 1927 
Panaet Toader  CF  1900 
Pandele Alexandra soţie  1924 
Pandele Dobriţa  fiică  1933 
Pandele Ioana  fiică  1948 
Pandele Ioana soţie 1928 
Pandele M Ion  CF  1922 
Pandele M Luxa  CF 1902 
Pandele M Niculai  CF  1925 
Pandele Maria  fiică  1946 
Pandele Mihaiu  CF 1893 
Pandele N Ion CF 1927 
Pandele Neaga  soţie  1925 
Pandele Paraschiva soţie  1891 
Pandele Vasile  fiu  1947 
Pandele Voica  fiică  1936 
Petre Dumitru  fiu  1933 
Petre Elisabeta  fiică  1950 
Petre Floarea  fiică  1947 
Petre Ioan   fiu 1925 
Petre Ion   fiu  1945 
Petre Maria   soţie  1927 
Petre Petrea  fiu  1929 
Petre Sora   soţie  1926 
Petre Şt Gheorghe  CF  1921 
Petre Şt Zamfir  CF  1926 
Petre Stan   CF 1890 
Petre Vasile  fiu  1921 
Popa Elena   fiică  1949 
Popa Floarea  fiică  1938 
Popa Floarea  soţie 1922  
Popa Gheorghe  fiu  1943 
Popa Ion   fiu  1941 
Popa N Dică   CF  1922 
Popa N Maria  fiică  1938 
Popa Radu   CF  1912 
Preda Alexandra soţie 1913 
Preda Alexandru fiu  1940 

Preda Ana  fiică 1939 
Preda Benoni fiu  1944 
Preda Constantin  CF  1908  
Preda D Ioana CF 1909 
Preda Elena   soţie  1910 
Preda Elisabeta fiică  1944 
Preda Gheorghe  fiu  1937 
Preda Gheorghe fiu 1943 
Preda I Benone CF 1912 
Preda I Gheorghe CF  1908 
Preda I Ion   CF  1910 
Preda Ion   fiu  1938 
Preda Ion   fiu  1939 
Preda Maria   fiică  1932 
Preda Mircea  fiu  1932 
Preda Niculai  fiu  1936 
Preda Niculai  fiu  1945 
Preda Sanda  fiică  1939 
Preda Smaranda fiică  1936 
Preda Smaranda soţie  1908 
Preda Tatiana soţie 1914  
Preda Vasile   fiu  1948 
Radu Alexandra  fiică  1923 
Radu Ana   fiică  1946 
Radu Ana   soţie  1930 
Radu D Z Ion CF 1924 
Radu Elena   fiică  1949 
Radu Elena   soţie  1912 
Radu Gheorghe  fiu  1941 
Radu Gheorghe fiu  1934 
Radu Ioana  soţie  1897 
Radu Ion   fiu  1942 
Radu Maria   fiică  1937 
Radu Neculai  fiu 1930 
Radu Octavian  CF  1932 
Radu Solonar fiu  1929 
Radu Ştefana  fiică  1932 
Radu Teofil   fiu  1946 
Radu Tinca   soţie  1922 
Radu V Smaranda  CF  1920 
Radu Victoria  fiică  1935 
Radu Z Dragomir CF 1895 
Radu Z Niculai  CF  1903 
Roşca Gheorghe  CF  1925  
Roşca Maria   soră  1928 
Săftoiu Alexandru  fiu  1936 
Săftoiu Constantin  fiu  1949 
Săftoiu Elisabeta soţie  1911 
Săftoiu Florea  fiu  1931 
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 Săftoiu Gh Gheorghe fiu  1934 
Săftoiu Gh Ion  CF  1929 
Săftoiu Gheorghe  CF  1900 
Săftoiu Maria soţie  1929 
Săftoiu Smaranda fiică  1938 
Şerban D Vasile  CF  1906 
Serban Iulia  fiică  1935 
Şerban Maria  soţie  1912 
Şerban Paulina  fiică  1941 
Şerban Tudor  fiu  1938 
Simion  Ioana  fiică  1946 
Simion  Ion   CF  1924 
Simion Alexandra soţie  1918 
Simion Dumitru  CF 1914 
Simion Genu  fiu  1944 
Simion Georgeta  fiică  1937 
Simion Iulia   fiică  1941 
Simion Maria fiică  1939 
Simion Radu  fiu  1950 
Simion Smaranda  soţie  1924 
Şoriga Floarea  soţie  1928 
Şoriga P Vasile  CF  1920 
Stanciu C Gh.  CF  1925 
Stanciu C Ion  CF  1912 
Stanciu C-tin  fiu  1945 
Stanciu Costache CF 1900 
Stanciu Ecaterina  soţie  1912 
Stanciu Floarea  fiică  1940 
Stanciu Floarea  fiică  1945 
Stanciu Floarea  soţie  1913 
Stanciu Gh Tilă  CF  1929 
Stanciu Gheorghe  CF 1906 
Stanciu Gheorghe  fiu  1935 
Stanciu Gheorghe  fiu  1935 
Stanciu Ilinca  fiică  1936 
Stanciu Luxa  soţie  1930 
Stanciu Maria  soţie  1903 
Stanciu Maria  soţie  1908 
Stanciu Marieta  fiică 1939 
Stanciu Natalia  soţie  1925 
Stanciu Neculai  fiu  1930 
Stanciu Nicolae  CF  1906  
Stanciu Niculai  fiu  1931 
Stanciu Niculai  fiu  1941 
Stanciu Stan  fiu  1940 
Stanciu Tănase  fiu  1949 
Stanciu Trandafir  fiu  1935 
Stanciu Valeria  fiică  1935 
Stanciu Vasile  CF  1906 

Stanciu Vasile  fiu  1936 
Stancu Elena  soţie  1920 
Stancu Floarea  fiică  1942 
Stancu Ion   CF  1915 
Stancu Niculai  fiu  1945 
Stănescu C-tin   fiu  1949 
Stănescu Maria soţie  1932 
Stănescu V Ştefan  CF 1930 
Stănilă Constantin  fiu  1932 
Stănilă Constantin  fiu  1949 
Stănilă D Gh. CF  1921 
Stănilă Dumitru CF 1897 
Stănilă Niculina  soţie  1924 
Stănilă Toma fiu  1928 
Stănilă Tudora soţie 1897 
Stănilă Veroana fiică 1937 
Ştefan Alexandra fiică  1924 
Ştefan Ana   fiică  1933 
Ştefan Aneta  soţie  1900 
Ştefan Constantin CF 1895 
Ştefan Elisabeta fiică  1929 
Ştefan Gh Ion  CF  1929 
Ştefan Niculai fiu 1925 
Ştefan Paraschiva fiică  1927 
Ştefan Rada  fiică 1939 
Stoian C Paul  CF  1930 
Stoian Constantin  fiu  1933 
Stoian Constantin  fiu  1945 
Stoian Constantina soţie  1915 
Stoian Elena  fiică  1949 
Stoian Elisabeta soţie  1902 
Stoian Floarea  fiică  1940 
Stoian Floarea  soţie  1912 
Stoian Ioana  fiică  1942 
Stoian Ioana  soţie  1885 
Stoian M Chiriţă CF 1900 
Stoian M C-tin  CF 1910  
Stoian M Niculai  CF 1911 
Stoian M Savu  CF  1922 
Stoian M Stan  CF  1911 
Stoian Maria  soţie  1922 
Stoian Maria  soţie  1922 
Stoian Maria  soţie 1934 
Stoian Marieta  fiică  1934 
Stoian Marin  fiu  1940 
Stoian Mihaiu  CF  1885 
Stoian Mircea  fiu  1940 
Stoian Nicolae  fiu  1936 
Stoian Paul   fiu  1930 
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 Stoian Safta   soţie  1928 
Stoian Smaranda  fiică  1936 
Stoian Smaranda CF  1912 
Stoian Smaranda fiică  1935 
Stoian Ştefana  fiică  1934 
Stoian Ştefana fiică 1950 
Stoian Steliana soţie  1932 
Stoian V C-tin  CF 1930 
Stoian Vasile  fiu  1937 
Stoica Dumitru  CF 1923 
Stoica Ecaterina soţie 1924 
Stoica Nicolae  fiu  1949 
Stroe Ana   soţie  1899 
Stroe Elisabeta  fiică  1934 
Stroe Gh Gh. CF  1889  
Stroe Gh Ursi CF  1897 
Stroe Maria   fiică  1930 
Stroe Maria   fiică  1930 
Stroe Maria   soţie  1903 
Stroe Păuna   fiică  1945 
Stroe Tănase  fiu  1935 
Stroe Traian  fiu  1925 
Suditu Aurelia  soţie  1914 
Suditu Dumitru  fiu  1934 
Suditu Nicolae  CF 1909 
Tăbăcaru C-tin  CF 1895 
Tăbăcaru Ştefana soţie  1897 
Tănase Ana   fiică  1931 
Tănase Elena soţie  1882 
Tănase Gheorghe  fiu  1929 
Tănase R Dumitru CF 1882 
Toader Costescu  fiu  1938 
Toader Dumitru  fiu 1943  
Toader Floarea  fiică  1946 
Toader Floarea  soţie  1927 
Toader Gheorghe  fiu  1949 
Toader Ioana  fiică  1934 
Toader Ion   fiu  1945 
Toader L Ion  CF 1916 
Toader L Maria  CF  1880 
Toader L Vasile  CF  1905 
Toader Lina  soţie  1914 
Toader Luxa  fiică  1943 
Toader Maria  soţie  1905 
Toader Rafira  soţie  1919 
Toader Ştefana  fiică  1932 
Toader V Neculai  CF  1906 
Toader V Preda  CF  1927 
Toader Vasile  fiu  1936 

Toaderr Niculai fiu  1944 
Toma Alexandru  CF 1914 
Toma D Dumitru CF 1886 
Toma D Vasile  CF  1924 
Toma Dumitra  fiică  1932 
Toma Elisabeta  fică 1933 
Toma Floarea  fiică  1939 
Toma Floarea  soţie  1934 
Toma Georgeta  fiică  1938 
Toma Ioana   fiică  1946 
Toma Ioana  fiică  1937 
Toma Ion   fiu  1931 
Toma Ion  fiu  1935 
Toma Maria   fiică  1936 
Toma Maria   soţie  1894 
Toma Maria   soţie  1915 
Toma Neculai  fiu  1950 
Toma Radu  fiu  1942 
Toma Rafira   fiică  1927 
Toma Stanca  soţie  1914 
Toma V Elena  CF  1868 
Toma V Ion   CF  1909 
Toma Vasile   fiu  1939 
Traian Niculai  fiu  1947 
Traian Safta   soţie  1927 
Traian Tudor  CF  1917 
Tudorache Ana fiică  1934 
Tudorache Floarea fiică  1938 
Tudorache G-geta fiică  1944 
Tudorache Ion  CF  1910 
Tudorache S-da soţie  1910 
Tudorache Vasile  CF  1899 
Ungureanu Agapie  fiu 1944 
Ungureanu Al-dra soţie  1928 
Ungureanu Ana  fiică  1934 
Ungureanu Ana  soţie  1912 
Ungureanu Bălaşa  soţie  1913 
Ungureanu C-tin  fiu  1936 
Ungureanu Dobriţa soţie  1906 
Ungureanu Floarea fiică  1934 
Ungureanu Frusina soţie  1927 
Ungureanu G-geta fiică  1945 
Ungureanu Radu  CF  1927 
Ungureanu Maria  CF  1898 
Ungureanu Maria  CF  1912 
Ungureanu Maria  fiică  1950 
Ungureanu N N. CF  1910 
Ungureanu N N. CF  1926 
Ungureanu Neaga  soţie  1882 
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 Ungureanu Nicu  CF  1902 
Ungureanu Niculai  CF 1912 
Ungureanu Niţă  CF  1885 
Ungureanu Oprşan CF  1879 
Ungureanu P-chiva fiică  1938 
Ungureanu Preda  fiu  1947 
Ungureanu Stana  fiică  1939 
Ungureanu Tasica  fiică  1933 
Ungureanu Valerie  fiu  1929 
Ungureanu Vasile  fiu  1943 
Vasile Ion   fiu  1938 
Vasile Maria   fiică 1935 
Vasile Maria   soţie 1910 
Vasile Nedelea  soţie  1900 
Vasile Niculai  fiu 1929 
Vasile P Chiriţă CF 1908 
Vasile P Ştefan CF  1901 
Vasile Rada  fiică 1925 
Vasile Smaranda fiică  1927 
Vasile Voica  fiică  1941 
Voinea Constanţa  fiică  1949 
Voinea Elena  fiică  1926 
Voinea Floarea  fiică  1939 
Voinea Gheorghe  fiu  1937 
Voinea I Maria CF  1912 
Voinea Maria  soţie  1925 
Voinea Smaranda  fiică  1946 
Voinea Şt Neagu  CF  1922 
Voinea Stan   CF  1883 
Voinea Tudora  fiică  1935 
Zaharia A Enache  fiu 1932 
Zaharia A Ion fiu 1935 
Zaharia Alexandra soţie 1915 
Zaharia Costel  fiu  1940 
Zaharia I A-dru CF 1905 
Zaharia I Nicolae  CF  1910 
Zaharia Ilie   CF  1880 
Zaharia Ilie  fiu 1941 
Zaharia Ioana  soţie  1882 
Zaharia Lucia  fiică  1943 
Zaharia Maria        fiică 1946 
Zaharia P-schiva  soţie  1912 
Zaharia Ştefan fiu  1938 
Zaharia Valentin  fiu  1936 
 

Nădăjduim ca satul Dâmbroca 

să fie în continuă creștere, și să 

ofere înaintașilor lor acte de 

vitejie și mândrie legitimă. 

NOTĂ 
 

Cu toate că aceste statistici sunt înregistrate în 
analele oficiale ale satului, pe ani, de la ființarea 
satului până în 1952, totuși am găsit de cuviință, 
pentru o ușurare a cercetării, să  oferim aceste 
statistici în ordine alfabetică, marcând în coloana 
ultimă a statisticii, anul nașterii fiecărei persoane 
prezentate. Desigur că, pică în grija fiecărui 
cercetător să identifice familia persoanelor 
prezentate, potrivit informațiilor personale de care  
dispun. Documentele de la primărie, și de la 
biserica locală vă pot fi ghid de informare.  

Viitorul: Agricultura mecanizată 

Trecutul: Carul cu boi 
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Nunta satului meu  
 

MIOR  
 
S-au adunat, în pâlpâirea vieţii, 
Toţi consătenii apţi de trai şi joc, 
La nunta care spulberă nămeţii, 
La nunta care-adună satul, la un loc. 
 
Am mers şi eu să-mi legăn amintirea 
Şi, ochii mei, păienjeniţi de dor, 
Au contemplat adânc orânduirea, 
Din ce au fost sătenii şi ce-i dor. 
  
Mă doare şi pe mine despărţirea, 
De cel ce-am fost copil în sat odată, 
Mă doare gândul că mi-ar fi menirea, 
De-a deveni o glumă demodată. 
  
Unde mai eşti salcâmul meu de ieri, 
Ce mă primeai la tine-n prepeleac, 
Iar eu îţi dăruiam a mele veri 
Şi, îngânai din frunze al inimii tic–tac? 
  
Mă înălţai peste-al câmpiei rod, 
De-acolo pepeni galbeni număram, 
Terazul pregătea stafidele din pod, 
Cântam cu cerul, în braţe cu-al tău 
ram! 

 
Sub noi fântâna-şi legăna  găleata, 
Cu scârţâit mă transpunea-n visare, 
Ades la umbra ta se legăna Smaranda  
Cu fructul copt al ei, de fată mare! 
  
Copiii care mă strigau pe nume, 
Au ochii încercănaţi de laba gâştei, 
Din oamenii care se răcoreau sub tine,  
Puţini au mai rămas, cu greul vârstei. 
  
Părinţii mei s-au dus şi au dat ortul,  
Dospit cu multe lacrimi de tristeţe. 
O, Doamne! De ce-ai mai creat totul,  
Ca pe o simplă lume de comete!? 

Cu ochii aş mai vrea să pipăi câmpul,  
Cu verdele lui, cald, de tinereţe! 
Of, Doamne, cum te joci cu timpul,  
Făcând din veacuri, clipe de tristeţe! 
 
O, satul meu, cu ochi frumoşi 
Şi rădăcini de neuitat, 
Păstrezi în suflet, luminoşi, 
Pe cei ce te-au iubit curat! 
 
Aduni, adesea, pe la porţi, 
Bătrâni şi tineri şi nepoţi. 
Priveşte-i Doamne, dacă poţi, 
Că-s lacrimi din străbunii toţi! 
 
Păstrează-i ca pe tot ce-i sfânt, 
Tradiţii, obiceiuri, grai, 
Credinţă, faptă şi cuvânt, 
Pe oamenii acestui plai! 
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A. VIAŢA SOCIALĂ 

Viaţa socială a satului, poate fi 
analizată tot pe anumite perioade, de la 
formare , până în prezent: 

a. Perioada 1881-1940. 

Începând de la formarea satului 
oamenii au căutat să se ajute la: 
construirea caselor, la muncile câmpului, 
se împrumutau cu uneltele agricole, căci 
fiind proaspeţi însurăţei nu dispuneau de 
la început de toate dotările necesare unei 
gospodării. Acest aspect se poate lesne 
intui. 

Însurăţeii erau proveniţi din zonele 
de deal şi de munte ale Buzăului: Goideşti 
(actuala comună Brăieşti), Cernăteşti, 
Aldeni, Chilii şi mulţi se cunoşteau între ei, 
din zonele de provenienţă şi erau chiar cu 
diverse grade de rudenie. În satul nou 
format şi-au mai făcut rude şi prieteni, aşa 
încât trăiau într-o perfectă armonie. Unele 
familii au devenit tot mai numeroase: 
Codarii (familia Voinea, zisă Coadă), 
Pănarii (familia Pană), Dedarii (familia 
Dedu), Puşcoii (familia Dumitru şi familia 
Toma), Miricii (familia Mirică), Frizii 
(familia Săftoiu, zisă Frizu), Bratosinii 
(pornind de la Stan Munteanu), Lălarii 
(familia Lalu), Ciopecii (familia Ciopec), 
Baroienii (familia Baroian), Podarii (familia 
Stanciu), Pandelii.  

Însurăţeii au adus cu ei tradiţiile din 
zona de provenienţă şi satul a căpătat 
obiceiuri şi tradiţii din toate zonele 
respective, având astfel o mai bogată 
zestre etnografică faţă de satele din jur. 
Frumuseţea tradiţiilor şi noutăţile care şi le 
împărtăşeau reciproc i-a legat tot mai 
mult pe săteni, prinzându-se în acţiuni 
comune de întrajutorare, distracţie şi 
credinţă (clăci, hore, tradiţii bisericeşti...)  

Adevărat este şi faptul că oamenii 
nu puteau fi toţi la fel. Unii erau mai 

gospodari şi strângători, alţii mai puţin 
gospodari şi risipitori, aşa încât s-a făcut o 
stratificare socială: ţărani săraci, mijlocaşi 
şi chiaburi. 

Oamenii săraci erau prin familia 
Ciopec, familia Călinescu, unii din familia 
Lalu şi din familia Filipoiu; 

Gospodarii care s-au ridicat la o 
avere mai mărişoară erau:  

Dedarii, Baroienii, Pandelii (Vasile 
Pandele, zis Bombonaru, Mihai Pandele), 
şi alţii.  

Unele moşii au fost cumpărate şi 
date în arendă, arendaşul din sat  

fiind Dârlea. 

Chiar şi în aceste condiţii de 
departajare a nivelului de avere, oamenii 
au rămas sociabili, dar nu erau organizaţi 
pe diferite asociaţii lucrative, cultural-
artistice sau de alt tip. 

b. Perioada 1940–1948,  

A fost o perioadă nefastă, în care 
mulţi bărbaţi au fost  

concentraţi şi trimişi pe front, apoi a 
urmat războiul şi foametea din 1946–
1947. Toate astea au condus la oarecare 
slăbire a relaţiilor de apropiere între 
oameni. Fiecare îşi ştia durerea lui, fiecare 
se străduia să asigure pentru ai lui hrana 
de zi cu zi. Femeile văduve şi copiii orfani, 
aveau cel mai mult de suferit. Nimeni nu 
mai avea chef de relaţii de asociere sau de 
prietenie, de acţiuni comune, sau de 
altele, dar mila îi făcea să intervină în 
ajutorul celor care erau la greu necaz, mai 
ales în caz de îmbolnăviri, când tifosul 
făcea ravagii. Pe timpul foametei se 
constituiau în grupuri şi mergeau cu trenul 
foamei în Vlaşca, să poată aduce câte o 
traistă de mălai. Erau importante acele 
asocieri, căci se puteau sprijini reciproc 
împotriva hoţilor care bântuiau prin gări şi 
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pe trenuri. Foarte importante erau relaţiile 
de respect reciproc şi cinstea pe care toţi 
sătenii şi-au păstrat-o neştirbită. 

Numai, pe ici, pe colo era câte un 
răufăcător,  care umbla prin curţile 
oamenilor şi le fura bruma de hrană ce o 
mai aveau. 

c.- Perioada 1949–1990. 

La începutul acestei perioade, 
oamenii erau speriaţi şi supuşi noilor 
reguli, comuniste. Instituţiile statului se 
impuneau tot mai riguros, în afară de 
biserică, care era marginalizată şi 
considerată de comuniştii săteni ca pericol 
social. Majoritatea oamenilor a rămas 
credincioasă şi frecventa biserica. Chiar şi 
elevii mergeau la biserică, mai ales de 
Sfintele Paşti şi făceau ca balconul bisericii 
să clopoţească deşteptarea oamenilor, că 
Hristos nu-i va părăsi. 

Culmea culmilor era că cei mai 
prăpădiţi oameni, ca pregătire şi stare 
materială, au devenit, peste noapte, cei 
care conduceau satul şi dădeau sfaturi. 
Comunismul avea acea obsesie, că cei 
care trebuie să conducă oamenii, să fie de 
origine sănătoasă, adică să fie săraci lipiţi 
pământului. De sus până jos erau la 
conducere oameni săraci şi lipsiţi de carte. 
De ce erau săraci şi de ce n-aveau carte? 
Veţi spune că părinţii lor nu au putut să le 
facă altă stare. Dar de ce? Cred că a fost o 
tradiţie la unele familii să meargă din 
trântor în trântor şi din hoţ în hoţ, tradiţie 
care se păstrează şi în ziua de azi. A mai 
fost o categorie de oameni care a ajuns în 
fruntea satului, aşa zişii şmecheri şi 
tupeişti, care în timpul legionarilor, se 
făleau că pot intra oricând în curţile şi 
casele sătenilor, purtând banderolă verde, 
iar când a venit comunismul au devenit cei 
mai fanatici comunişti. Sătenii nu i-au luat 
în seamă şi nu i-au deferit justiţiei. 

 E de prisos să-i nominalizez, căci 
sunt duşi de mult, cu păcatele lor cu tot şi 
apoi în cartea noastră nu abordăm 

justiţiar, ci numai Dumnezeu să judece 
după bunele şi „nebunele” fiecăruia. 

Nu prea erau mijloace de informare 
în sat, doar câte un ziar care era citit la 
marginea drumului, la acele adunări 
numite şi „radio – şanţ”. 

„Radio – şanţul” poate fi considerat 
principala metodă de comunicare şi 
socializare, căci era ţinut cu regularitate 
seara şi de sărbători. Oricât de grele erau 
zilele omului, acolo tot avea simţul 
umorului şi se remonta după necazurile de 
peste zi. 

Serbările de la şcoală erau de 
asemeni prilejul sătenilor de a se aduna, a
-şi admira odraslele şi a comunica între ei, 
chiar dacă în acele serbări era, cu 
prioritate, slăvit comunismul şi se scanda: 
„Ana, Luca şi cu Dej, au băgat spaima-n 
burgheji!”, sau „ Stalin şi poporul rus, 
libertate ne-au adus. Stalin, Stalin, 
Stalin!”. Pe şuşotite, să nu fie auziţi de, 
ştiau ei cine (turnătorii), făceau glume pe 
seama regizărilor politice. 

Nu ştiau ei de Păstorel Teodoreanu. Auzise 
şi ei, cine ştie de unde: 

„Pe drumeagul din cătun 
Venea ieri un rus şi-un tun; 
Tunul rus  şi rusul, tun. 

Armistiţiul ne-a impus 
Să dăm boii pentru rus! 
Ca să completam noi doza, 
L-am trimis pe Petru Groza!”  

dar le potriveau din rimă sau din noimă, în 
stil ţărănesc, cam astfel:  

 „Copaie peste copaie 
     Ce ministru-i fără ’oaie?” 
Sau un bocet comic:  

   „Of, Ioane, ce-ai păţit,  
   Colectiv ţi-a trebuit? 
   Stai în ladă ’nghemuit!” 

şi altele..... 

Ştiau oamenii să facă glume din 
dureri, sau cum s-ar zice – haz de necaz. 
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Importantele asocieri în acea 
perioadă au fost:  

1. Întovărăşirea agricolă, 
începută de prin anii ’55 şi a durat până în 
1962, când s-a transformat în Cooperativă 
Agricolă de Producţie, în care puţini 
oameni (dintre cei mai gospodari) s-au 
opus să intre şi au avut mult de suferit din 
această cauză. 

2. Brigăzi artistice (de elevi şi de 
tineret), care au funcţionat în timpul când 
director de şcoală era profesorul 
Constantin Enuş (1957–1972), 

3.  Ansamblu de dansuri (de 
copii, de tineret şi de căsătoriţi), tot în 
perioada directoratului domnului 
Constantin Enuş, având ca animator 
principal pe doamna Maria Enuş, soţia 
directorului.    

4.   Echipă de handbal, în aceeaşi 
perioadă, având ca antrenor, pe sufletistul 
profesor Radu Enuş, fratele directorului.
 Se vede treaba că era o conspiraţie 
a familiei Enuş, pentru dinamizarea vieţii 
sociale a satului. Satul a primit această 
familie cu braţele deschise şi ea şi-a sfinţit 
locul. Şi astăzi cei care i-au cunoscut îi 
regretă că au plecat din sat şi au numai 
cuvinte de laudă. Oamenii spun: 

Era grea şcoala pe timpul domnului 
Enuş, dar era disciplină şi se învăţa carte. 
Familia Enuş era trup şi suflet pentru 
şcoală! După cele auzite şi cunoscute 
personal, consider că aceea a fost 
perioada de aur a învăţământului 
dâmbrocean şi aş îndrăzni să-l consider pe 
fostul director Enuş ca omul cel mai de 
seamă al învăţământului din Dâmbroca şi 
chiar unul dintre cei mai de seamă oameni 
care au contribuit cu ceva la viaţa satului 
nostru. 

d.- Perioada post-comunistă  

Nu prea se poate vorbi de bine 
despre viaţa socială, despre sociabilitatea 
oamenilor în această perioadă. Prin anii 

’90-’95 sătenii au fost foarte preocupaţi de 
redobândirea proprietăţilor, fiecare cu 
grijile lui. Au început apoi să le găsească 
soluţii de cultivare, căci nu aveau mijloace 
suficiente pentru lucrul pământului. Unii 
săteni, mai isteţi, au tot acumulat, ba un 
hectar de pământ, ba un tractor, ba un 
animal şi din aproape în aproape au ajuns 
fermieri. E drept că nu aveau experienţă şi 
nu întruneau standarde corespunzătoare şi 
poate că nici acum nu le îndeplinesc, dar 
au mişcat ceva şi au o orientare bună, 
către realizarea unor ferme de calitate. 
Invidioşii ar putea spune: „Ce alea sunt 
ferme? Aşa zisele ferme de animale sunt 
conduse de văcari!” Am intrat în ele şi am 
constatat o bună organizare şi chiar dacă 
sunt unele lipsuri, datorită cărora nu sunt 
îndeplinite standardele europene, este un 
pas mare înainte. Pământul satului este 
lucrat, nu este lăsat pârloagă. Aceşti 
fermieri au capacitatea şi o folosesc, ca, 
pe lângă proprietăţile ce le au, să  ia în 
arendă pământurile celor care nu şi le pot 
lucra singuri. Pământurile respective sunt 
lucrate tot cu oameni din sat, deci aceste 
implicări seamănă oarecum cu asocierile 
agricole. 

Mari păcate comite satul, prin edilii 
comunei şi prin instituţiile satului (şcoala 
şi biserica), că nu se implică în viaţa social
–culturală, prin stimularea de asocieri de 
tot felul, care i-ar putea trezi pe săteni la 
o viaţă socială activă, participativă. Există 
o blazare şi lipsă de responsabilitate, fiind 
cam greşit înţeleasă democraţia, cam un 
fel de  „lasă-mă să te las”, şi tineretul are 
singura asociere cu internetul, cu toate 
fantasmagoriile de pe el şi cu schimburi de 
mesaje cât mai groteşti. Părinţii, săracii, 
nici nu ştiu cât porno au văzut băieţii şi 
fetiţele lor şi că îşi însuşesc multe 
comportamente, pe care şi le reţin acasă, 
dar le dau drumul în societate.  

Din discuţiile cu oamenii şi copiii, în 
perioada documentării pentru monografie, 
am putut constata regretul lor că nu mai 
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este o comunicare între ei ca  altă dată, că 
nu se organizează nimic şi fiecare e cu 
legea lui. Doar serbările copiilor la sfârşitul 
de an şcolar, nunţile, înmormântările şi 
câte un parastas îi mai adună pe oameni, 
dar aceste adunări au cu totul alte 
semnificaţii decât asocierile pentru cultura, 
artă, sport. 

Am lăsat la urmă o asociere 
frumoasă, care m-a impresionat foarte 
plăcut. Este vorba de Asociaţia Sportivă 
ASC Săgeata. Trei crai ai satului 
Dâmbroca, au pus bazele acestei asociaţii: 
Marian Jinga, Dragoş Stanciu şi Bogdan 
Enache. Ei au moştenit de la părinţii lor, 
sau de la rude apropiate, acest „microb”  
al fotbalului. Aproape toţi componenţii 
echipelor, de juniori şi seniori, sunt 
dâmbroceni şi au convins Consiliul 
Comunal să le construiască un teren de 
fotbal, la marginea satului Săgeata. Nu 
mai puţin merit în această construcţie 
asociativă o are fermierul de primă 
mărime, al satului, Nicolae Crăciun, un fel 
de Copos al echipei ASC Săgeata.  

Primarul comunei Săgeata, tânărul 
de doar 33 ani – Ing. Sorin Tănase, abia 
uns pe post, la alegerile din iunie 2012, 
este foarte ataşat acestei asociaţii şi se 
străduieşte să-i asigure sprijinul necesar 
pentru întreţinerea terenului.  

Înainte de alegerile locale, am cerut 
părerea edilului de atunci, doamna Ing. 
Adina Bădescu, dâmbroceancă prin 
adopţie şi care a condus primăria timp de 
18 ani, punându-şi amprenta pe multe 
facilităţi create pentru sat. 

„– Este un sat viu şi mă înţeleg 
bine, aproape cu toată lumea. Este satul 
cu cea mai puternică dezvoltare 
economică. Se vede şi din modul de 
comportare al copiilor la şcoală, că sunt 
bine educaţi şi învaţă bine. Părinţii 
manifestă interes pentru şcoală, se 
preocupă de copii, îi dă la meditaţii.    

Gheorghe Ţiţei era un gospodar 
deosebit. Pe vremea CAP-ului, curtea şi 
casa lui, arătau ca nişte icoane – le 
simţeam ca pe visul copilăriei mele. 
Gheorghe Ţiţei era consilier parohial şi 
avea relaţii de lucru cu tatăl meu Pr. Emil 
Stanciu. Ioana Florea, care trăieşte, încă, 
la cei 98 ani ai săi, o cunosc bine şi o reţin 
ca pe „puritatea ţăranului român”. Radu 
Buricea, fost epitrop, de asemenea a fost 
un om gospodar. 

Ion Nedelcu, a fost fierarul CAP-
ului, construia şi căruţe, curăţa fântâni. 
Meseria lui a dat-o fiilor. De 20 de ani este 
epitrop. 

Nicolae Iordache – a fost doctorul 
satului. Chiar dacă avea o figură 
impunătoare, te primea şi te asculta cu 
căldură. Acorda ajutorul medical necesar, 
cu devotament. Sala, în care acorda  
tratamentele, era totdeauna încălzită şi 
plină de flori (cu cerdac). Avem în plan 
stabilirea numelor pentru străzile 
principale ale satului şi urmează să fie 
aprobate: 

1. Strada Neculai Iordache, 
2. Strada  Pr. Emil Stanciu, 
3. Strada Ioan G. Coman 
 
- Alţi oameni de seamă ai satului: 

Mihai Florea (Tătaru), Enache Dedu, 
oameni gospodari, cinstiţi şi evlavioşi”. 
(Adina Bădescu)   

„Mi-aţi răscolit amintirile despre 
oameni pe care i-am cunoscut, sau îi 
cunosc bine şi pentru care am aceleaşi 
cuvinte frumoase. Cred că ar trebui să vă 
gândiţi la un nume şi pentru şosea şi aş 
sugera numele de Şoseaua „Protopop Pr. 
Constantin Alecse”. Dacă veţi face o 
investigare pe internet, veţi observa cât 
de multă imagine, frumoasă, aduce satului 
Dâmbroca acest mare OM.” 

(Mircea Iordache la interviul cu Ing. 
Adina Bădescu)  
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„Astăzi, când privesc copilăria, de la 

o distanţă de peste 40 de ani, mi se pare 
că cea mai prezentă este memoria afectivă 
care în acelaşi timp este şi activă, iar 
evaluările sunt pe măsură. Nu mai sunt 
bătrânii de odinioară, nici la port şi nici la 
vorbă. Preocupările sunt cu totul altele. 
Femeile nu mai lucrează iarna la ţesut în 
război, pentru că economia de piaţă ne 
oferă tot ceea ce avem nevoie. Bărbaţii nu 
mai lucrează care cu roţi de lemn şi 
strânse în şină de fier şi foarte puţini se 
mai preocupă de agricultură. Pământul îl 
exploatează marii proprietari de 
pământuri, sau arendaşii care dispun de 
maşini agricole moderne cu capacitate de 
muncă foarte mare. Un număr tot mai 
mare de tineri au părăsit satul şi ţara, şi 
lucrează prea mult şi pe puţin, în 
străinătate. Casele făcute în această 
perioadă nu mai poartă amprenta 
tradiţională, ci canonul modernităţii. 
Pentru sat nu e bine. Oamenii au început 
să se deosebească după starea materială. 
Deja au apărut categorii sociale şi la ţară. 
În zilele noastre, lucrurile comune prin 
care oamenii erau atraşi la comuniune, au 
dispărut. Transformarea aceasta, este într
-adevăr dramatică. De aceea socotesc că 
această monografie are în primul rând 
menirea de a menţine vie memoria unui 
timp şi a unor oameni a căror viaţă trebuie 
cunoscută şi de cei de astăzi deoarece 
„Cine nu are trecut, nu are nici viitor!”. 
Noi cei trecuţi de vârsta maturităţii, facem 
legătura între ceea ce a fost odinioară şi 
ceea ce este azi, în aşa măsură, încât 
greşelile din trecut, să nu se mai repete. 
Iar ceea ce este peren şi nepieritor, să se 
transmită din generaţia în generaţie. 

De satul Dâmbroca mă leagă cele 
mai sincere şi vii amintiri, amintirile 
copilăriei, pot spune altfel de amintiri 
decât cele trăite şi scrise de Ion Creangă. 
În loc de Ozana „cea limpede ca cristalul”  
este apa Buzăului, în loc de Humuleşti, 
Dâmbroca, iar în loc de Nică şi ai lui, 
subsemnatul cu toţi copiii vremurilor 

apuse. Spun apuse, deoarece în timpul de 
astăzi sunt alţi copii cu alte preocupări : 
calculator, internet, facebook, telefoane 
mobile. Nu mă îndoiesc că şi ei se bucură 
de copilărie, ca orice copil, dar tehnica le 
fură cea mai mare parte din timpul 
acordat activităţilor ludice şi creative in 
acelaşi timp.  

Copilăria mea a fost un privilegiu şi 
pentru aceasta le mulţumesc părinţilor mei 
Constantin şi Maria că au avut 
discernământul să ne gestioneze timpul 
atât pentru şcoală cât şi pentru treabă şi 
joacă. Oamenii maturi, din acele timpuri, 
erau foarte preocupaţi  să asigure 
familiilor lor „pâinea cea de toate zilele”. 
Dacă mai rămânea timp sub seară, se  
întâlneau doi vecini sau vecine, să-şi 
povestească ale lor griji. Fiind copil, 
doream să cresc mai repede şi să am şi eu 
preocupările lor. Nici nu intuiam că de fapt 
copilăria este timpul în care omul matur 
de mai târziu trebuie sa se dezvolte 
armonios şi la trup şi la suflet.  

Copilăria este perioada în care 
fiecare din noi achiziţionăm cât mai mult şi 
mai temeinic.  Am fost preocupat tot 
timpul de ceea ce caută omul când se află 
la grea încercare. Spijinul lui vine de sus 
de la Dumnezeu, de aceea gestul ridicării 
privirii spre cer, mă făcea să înţeleg că 
ţăranul autentic, chiar dacă a fost 
dezrădăcinat de glia sa, luându-i-se 
pământul, el nu s-a înstrăinat de credinţa 
strămoşilor lui. 

Dacă  e să mă refer la o zi de vară 
din copilăria mea,  pot spune că atunci 
timpul parcă încremenea în loc. O zi de 
vară reprezenta tot atâtea posibilităţi de 
joacă, pe cât de numeroşi eram cei ce ne 
„adunam” la un loc. Până la ora 12:00, 
fiecare ne făceam treburile rânduite de 
părinţi sau de fraţii mai mari. După amiază 
urmau peregrinările: la scăldat, la cercetat 
malurile abrupte ale Buzăului după lăstuni, 
căutatul de fructe pârguite pentru 
potolirea foamei, şi în cel mai bun caz, 
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procurarea unei felii de pâine de la cineva 
darnic, pâine care reprezenta „mană 
cerească” în „concertul” intestinal.  

Spre orele 17:00 după amiază, ne 
retrăgeam fiecare la casa lui. Urma să se 
întoarcă părinţii acasă. Hrăneam animalele 
şi păsările, măturam curtea, şi aşteptam. 
Eram copii zglobii, neastâmpăraţi şi, 
totuşi, nu făceam nebunii. Aveam respect 
şi ruşine faţă de părinţi, şi atunci, dar şi 
acum. Respectul acesta ţine de caracterul 
fiecăruia, caracter ce se cultivă şi se 
educă. Educaţia şi cultura, sunt temelia 
unui caracter ce nu se lasă niciodată 
influenţat de conjunctură şi oportunităţi 
pentru a abdica de la principii virtuţi.  

   Părinţii   mei aveau faţă de noi 
copiii o autoritate ce ţinea de însăşi 
menirea lor de tată şi mamă. „Puterea” lor 
venea direct de la Dumnezeu, Cel prin 
care fiecare din noi am venit în această 
lume. Când am crescut mai mare, mi-a 
fost dat să înţeleg ceea ce vedeam adesea 
atât în ochii părinţilor, cât şi în ochii 
bătrânilor din sat. Dar nu-mi puteam 
explica. Vorbeau despre vremuri când 
pământul era al lor, când fiecare trăgea 
căruţa cu boi la capătul locului. Acolo îi 
duceau şi pe copiii lor, şi cu toţii munceau 
într-o armonie şi ascultare perfectă, glia 
moştenită din moşi strămoşi. Erau 
mulţumiţi şi fericiţi, şi în acelaşi timp, 
munca era un izvor de sănătate. 
Mulţumirea aceasta le dădea o adâncă şi 
statornică linişte, lucru care lipseşte astăzi 
multor părinţi.” (Pr. Costel Ion) 

„Aş începe cu viaţa satului. Oamenii 
au fost totdeauna gospodari şi săritori, 
când a fost vorba de sprijinirea bisericii. 
Când s-a dezmembrat CAP –ul, am vorbit 
cu lumea să vindem grajdurile şi cu banii 
să reparăm biserica, căci avea pereţii 
crăpaţi de la cutremur. Toată lumea a fost 
de acord şi am luat materiale, le-am ţinut 
un an de zile în magazia fostului CAP şi 
apoi am reuşit să reparăm biserica. Acum 
urmează reparaţiile interioare. S-a făcut 

proiect, s-au strâns bani şi aşteptăm 
aprobare de la Episcopie pentru meşterii 
iconografi. Oamenii sunt şi astăzi foarte de 
treabă, dar tineretul cam pleacă pe la oraş 
şi nu-i prea mai interesează de sat.”    

(Ion Nedelcu) 
 

„Nu prea am timp să ies în sat, dar 
ştiu că totdeauna, la noi, au fost oameni 
harnici şi buni. Apreciez în mod deosebit 
pe doamna Adina Bădescu, care conduce 
de mulţi ani destinele comunei şi este 
mereu angajată în acţiuni foarte grele. Mă 
întreb, de unde are atâta energie să facă 
faţă. 

Îl apreciez mult şi pe Floştănică, ca 
om foarte harnic şi cu suflet bun. A ajutat 
satul în momente grele. 

Sunt nedumerită şi impresionată 
neplăcut de unii săteni care preferă să 
facă naveta câte trei ore pe zi, în loc să 
lucreze în sat. Unii oameni merg la oraş să 
cumpere produse, când aici avem, poate 
mai bune ca la oraş. 

Mai am o supărare, pe concepţia 
unora că ar trebui să li se dea marfă pe 
datorie, cu înscriere într-un caiet. Nu sunt 
de acord cu aşa ceva. Eu dacă mă duc să 
iau marfă pentru fabrică, trebuie să dau 
banii sau CEC cu acoperire. Cine vrea să 
cumpere să vină cu banii, altfel ori nu-i 
aduce la timp, ori nu-i mai aduce deloc. 
Am şi păţit-o că am rămas fără 57 
milioane. Sunt nedumerită că unii 
comercianţi ai satului folosesc metoda „pe 
datorie”. Eu sunt cu datoriile la zi, îmi 
plătesc, la timp,  datoriile la stat şi 
oamenii.” (Olimpia Pavel) 

NOTĂ -  Satul avea familii harnice şi cu 
stare relativ bună, dar mai erau şi discipoli 
ai lenei. Majoritatea familiilor aveau 
oarecari încrengături în sat şi în satele 
învecinate. Familia mea nu avea în sat 
prea multe nume de Iordache, căci după 
tata mare, doar tăticu i-a moştenit 
numele, iar noi, nepoţii lui, am părăsit 
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 satul, împrăştiindu-ne în lume. Cred că am 
avut o familie apreciată, având în vedere 
că tata a fost şi dascăl bisericesc şi 
sanitar, iar noi am fost umblaţi pe la şcoli. 
Glumeam adesea pe seama lui tăticu, că 
mănâncă banii oamenilor atât pentru a-i 
ţine în viaţă, cât şi pentru a-i duce la 
groapă.  

 Dintre familiile mai extinse şi 
importante în sat, cu scuze pentru 
eventualele omisiuni şi pentru folosirea 
mai mult a poreclelor, reţin familiile: 
Neculai Tănase, Coadă,  Frizu,  Puşcoi, 
Luntraru, Pană, Mirică, Bratosin, Lalu, 
Bârsan, Florea, Mitoi, Pleaşcă, Zangopu, 
Dedu, Tăbăcaru, Enache, Ion Stan, 
Panduru, Baroian, Geambaşu, Căţoi, 
Bordei, Biju, Ciopec, Cosoroabă, Lăudatu, 
Ciungu, Potcovaru, Urse, Bardă, Cazan, 
Ghioc, Chioibaşu, Rotacu, Bâdâră, 
Spirachi, Covrig, Gecu, Cocoşatu, Barosu, 
Beţivaru, Baroian, Mitachi, Ocheşel, Bau, 
Boarna, Celu, Bocioacă, Penciu, Burducea, 
Tătaru, Filicaru, Şchiopu, Caravan, Ilari, 
Brebeanu, Melcu, Şişu, Pleaşcă, Zainea, 
Bombonaru, Urleanu, Mionici, Mişculanţă, 
Podaru, Precautu, Mâzgă, Iordache, 
Voinea, Saris ... Să zicem că aceste nume 
şi porecle au constituit familiile de bază de 
prin deceniul şase al secolului XX . Familii-
le menţionate s-au ramificat şi au apărut 
locuinţe noi, ale fiilor, nepoţilor şi străne-
poţilor.  

Cea mai gospodăroasă familie  până 
la venirea comunismului a fost a lui 
Neculai Tănase. Era un adevărat fermier, 
cu suprafeţe agricole mari şi cu utilaje la 
nivelul tehnicii acelor vremi. Era foarte 
harnic şi priceput, dar a fost dat peste cap 
de ordinea comunistă. Familia i s-a 
dezbinat şi s-a ajuns până acolo că a fost 
bătut de copiii.  Avea o casă respectabilă 
şi o clădire alăturată care a devenit 
căminul cultural al satului, în care se 
ţineau nunţile şi balurile. Ţinea o  
îngrijitoare la casă, Joiţa, despre care aflu 
abia acum că i-ar fi fost cam intimă şi 
chiar s-a căsătorit cu ea.  

O altă familie importantă a satului a 
fost cea a lui Daly, poreclit şi neamţul, dar 
de fapt era de origine poloneză. Familia lui 
Daly şi cele ale rudelor lui au fost cele mai 
dotate în probleme de mecanică. Daly 
avea batoză, tractoare, atelier mecanic de 
reparaţii, iar fiul lui au fost buni meseriaşi 
mecanici şi cam tot satul apela pentru  
diverse reparatii la roţile căruţelor, la 
pluguri si la tot ce ţinea de reparaţii 
mecanice şi de sudură. 

Prin anii 50,  s-a instalat în sat o 
familie de greci, venită de prin satul 
Scurteşti, din apropierea oraşului Buzău,  
Saris Fanaki, formată prin căsătoria cu o 
fată a lui Tăbăcaru, o familie de oameni 
foarte gospodari, care a ştiut să se 
adapteze vremurilor comuniste şi să 
conducă fermele de legume cu mult 
succes şi multe avantaje pentru sat si 
pentru ea. 

Magazine comerciale 
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B. ECONOMIA 
 

REPERE ALE DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE 

„Din Lucrarea lui Basil Iorgulescu se 
poate deduce că resursele şi situaţia 
economică sunt reduse în zonă. Se poate 
vorbi de stâne, fierărie, comerţ cu cereale, 
creşterea vitelor, cârciumi. Produsele care 
prisosesc sunt valorificate la târgul 
Drăgaica, care se desfăşoară, anual, în 
perioada 18–24 iunie.  Era târg de vite, de 
cereale. Comerţul a fost aprobat de 
autorităţi după 1711, taxele de intrare în 
perimetrul său fiind percepute de 
Episcopie. Au existat şi excepţii: între 
1802–1823, târgul nu s-a organizat în 
fiecare an, ba chiar şi-a schimbat în 
fiecare an locul de desfăşurare, atât în 
oraş, cât şi în Bănceasca, moşie în 
Simileasca, unde s-a organizat activitatea 
Drăgăicii până în 1864. La târg veneau 
mereu aproape toţi locuitorii de la 
Scurteşti, Stănceşti, Băjani, Focşenei, 
Dâmbroca, Vadu Paşii, Gura Câlnăului, 
Ciocârlia. 

Locuitorii se deplasau spre a-şi 
vinde produsele ori a-şi procura mărfuri 
industriale şi de alte utilităţi în gospodărie, 
la târgurile din Valea Teancului – Săpoca, 
ce aveau loc săptămânal, ori în localitatea 
Carol I, unde târgul se desfăşura vinerea 
şi sâmbăta, în perioada septembrie – 
noiembrie. Alte târguri : Mizil(în Duminica 
Tomii, iar în luna iunie, săptămânal) şi 
Pogoanele (martie – aprilie) 

Între 1927–1937, în satele comunei 
Scurteşti (din care făcea parte şi satul 
Dâmbroca – n.a.), erau 326 proprietari, 
care deţineau suprafeţe între 10 – 15 ha.  

Pentru islazul din Dâmbroca, în anul 
1929, s-au înscris 93 cetăţeni, contractele 
vizând 317 oi, 38 boi, 34 vaci, 37 cai şi 18 
mânzaţi. În 1931, Dâmbroca dispunea de 
un islaz în suprafaţă de 37 ha. Media de oi 
deţinute de o familie era de 3–5 oi, dar 

erau persoane care deţineau 13–18 oi. 

În 1938, primar al comunei 
Scurteşti era N. Dabija. In acel an, 
Dâmbroca deţinea 59 ha de păşune. 

Dintre culturile prioritare în 
perioada 1931 - 1943,  erau: orzul, grâul 
de toamnă, grâul de primăvară, porumb, 
mei, orz de primăvară, lucernă, dughie, 
fasole, ceapă, cartofi, pepeni, vie. 
Producţiile au fost: 

 

la orz – 1000 kg/ha 
grâu de toamnă.............700 kg/ha 
grâu de primăvară........1300 kg/ha 
orz de primăvară............960 kg/ha 
 

Dosarul 6/1942 de la Filiala Buzău a 
Arhivelor Statului, cuprinde măsurile prin 
care se acţiona, în perioada respectivă, 
împotriva epidemiilor şi epizootiilor, dar 
menţionează şi datele seci ale 
recensământului animalelor. Dintre 
animalele şi păsările în număr mai mare 
sunt prinse: cabaline,  vaci, oi, găini, raţe, 
câini.  

Tot în anul 1942 , se stabilesc 
măsuri pentru paza terenurilor agricole. 

La recensământul din 1943 al 
animalelor se constată scăderea drastică a 
numărului acestora din cauza celui de al 
doilea război mondial. 

Instabilitatea şi incompetenţa 
conducerii ţării după 1945, seceta din anii 
1946–1947 şi măsurile greşite luate în 
plan economico – social, au adus 
numeroase familii la sapă de lemn. Astfel 
începe cartelarea: în 1947 se distribuia, pe 
lună, câte 250 grame zahăr pentru fiecare 
persoană. 

A început acţiunea naţională, în 
mare parte formală, de alfabetizarea şi 
culturalizarea populaţiei rurale, în care, pe 
baze stricte, cu urmărire foarte atentă, 
toţi funcţionarii publici aveau 
obligativitatea să conducă astfel de cursuri 
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de alfabetizare.  

Alte măsuri ale administraţiei 
comuniste au fost: 

• impunerea de aprobări pentru orice 
construcţie, în concordanţă cu schiţele 
de sistematizare; 

• decorarea mamelor cu mai mulţi copii; 
• construirea de dispensare umane; 
• înfiinţarea de biblioteci locale; 

întocmirea de planuri de campanie 
pentru însămânţări, întreţinerea culturilor, 
seceriş, recoltare, etc. 

 În conformitate cu Hotărârea 
Conferinţei Naţionale a PCR, din 
septembrie 1967, s-a procedat la 
stabilirea noii configuraţii administrativ – 
teritoriale a judeţului, fiecare viitoare 
comună întocmind o fişă cu date esenţiale 
despre localităţile componente, ca 
argument al înfiinţării acestora.” 

Dispunând doar de o câmpie întinsă 
şi mănoasă, asigurată de compoziţia ei în 
cernoziom ciocolatiu şi loess, era firesc ca, 
dea-lungul vremii, sătenii să-şi lege 
existenţa de exploatarea pământului, 
creşterea animalelor şi creşterea 
păsărilor.” (Extras, din ”Un spaţiu în 
competiţie cu timpul – Vadu Paşii”) 

 

„Fiind amplasat pe zonă de câmpie, 
satul Dâmbroca s-a îndeletnicit mereu cu : 
agricultura, cultivând pământul, crescând 
animale şi păsări. În dicţionarul său, Basil 
Iorgulescu a afirmat că, „având un subsol 
sărac în zăcăminte, singurul mijloc de trai 
al locuitorilor comunelor Săgeata şi 
Găvăneşti era  agricultura, respectiv 
cultivând cereale, tutun, legume, viţă de 
vie, pomi fructiferi, iar din furaje şi 
păşunarea fâneţelor şi izlazurilor, s-a 
născut a doua ocupaţie – creşterea 
animalelor. Vitele păşunau, inclusiv, pe 
suprafeţele ocoalelor silvice existente în 
1892, respectiv Dâmbroca, Găvăneşti, 
Săgeata.” 

Surplusul de produse îl valorificau în  
renumitul târg Drăgaica, în cel de la Buzău 

şi la Cilibia. Pentru a ajunge acolo trebuiau 
să treacă fie pe pod de pontoane, fie prin 
vad.  Banii obţinuţi erau folosiţi la 
cumpărarea unor  articole de uz casnic. În 
vremuri mai vechi se folosea barter-ul, 
mijloc de schimb aflat la îndemâna 
colectivităţilor sclavagiste, sau feudale, 
căci nu apăruse valuta.  

Primele documente de atestare 
despre satele comunelor Săgeata şi 
Găvăneşti – ne referim din nou la 
Dicţionarul lui Basil Iorgulescu şi la 
Monografia judeţului, editată în 1943 de 
Prefectură, vorbesc despre o dezvoltare a 
acestor aşezări din plasa Câmpului. În 
anul 1892, judeţul avea trei plase : 
Sărata, Câmpului şi Tohani, precum şi trei 
plaiuri : Buzău, Pârscov şi Slănic. În plasa 
Câmpului intrau comunele : Săgeata, 
Găvăneşti, Nisipurile, Moşeşti, Beilicu, 
Stănceşti, Mărăcineni, Căpăţâneşti, 
Băbeni, Pleşcoi, Slănic, Aldeni, Băeşti, 
Blăjani, Clociţi, Vadu Soreştilor, 
Racoviţeni, Zărneştii de Câlnău, Slobozia, 
Grecii Buzău, Mărăcineni al Doilea, 
Zărneşti şi Ghizdita. 

Până prin anul 1970, se practica o 
agricultură rudimentară, cu unelete şi 
agregate rudimentare. Se păstra, încă, 
imaginea plugului de lemn tractat de boi, 
cai sau vaci. Semănatul se făcea manual, 
nu se foloseau  îngrăşăminte chimice, er-
bicide, insecticide, instalaţii de irigat. Roa-
dele toamnei erau la întâmplare, depin-
zând şi de secetă, îngheţ, ploi cu gheaţă,  
atac de dăunători, etc.  

 Dijma şi arenda erau cazuri rare. 
Doar preoţii, biserica fiind împroprietărită 
cu 5 ha. de teren, dădeau pământul în 
arendă, iar şcoala îl lucra cu părinţii 
elevilor şi chiar cu unii elevi mai răsărăţi. 
Legea rurală a lui A.I.Cuza, a 
împroprietărit ţăranii cu câte 50 ari, iar o a 
doua împroprietărire a făcut-o regele Carol 
I, când s-au dat câte 10 pogoane.  

 Începând cu anul 1921 se 
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organizau, anual, licitaţii pentru arendarea 
celor trei cârciumi din Dâmbroca. Pentru 
asigurarea băuturilor alcoolice, cârciumarii 
au arendat  suprafeţe de teren, pe termen 
de 10-15 ani, pe care le-au plantat cu viţă 
de vie. Au apărut şi cazanele de ţuică, prin 
anul 1923. ” .   

(Extras din „În căutarea unei noi şanse - 
Săgeata”) 

 
1. AGRICULTURA 

Ca oricare dintre componentele 
vieţii social - economice, agricultura poate 
fi „fotografiată” pe câteva etape ale 
existenţei satului Dâmbroca: 

a - Perioada 1881–1940, 

De pe atunci, au rămas doar unele 
aspecte consemnate în Dicţionarul lui Basil 
Iorgulescu şi preluate de monografiile 
comunelor: Săgeata şi Vadu Paşii. În 
investigaţiile făcute în satul Dâmbroca, din 
povestirile transmise de strămoşi, prin viu 
grai, a reieşit că ţăranul dâmbrocean a 
fost foarte ataşat de pământul lui, chiar 
dacă era nevoit să lucreze cu mijloace 
rudimentare. Tot timpul a căutat să-şi 
perfecţioneze munca, să şi-o uşureze. Din 
gospodăriile sătenilor nu lipseau: Carul cu 
boi, plugul, grapa, secera, grebla şi altele. 
Dâmbrocenii au ştiut tot timpul să-şi 
cultive, după nevoile gospodăreşti: 
porumbul, grâul, nutreţurile pentru 
animale (orzul, ovăzul, dughia, lucerna, 
trifoiul...), fructele (în mod deosebit, 
pepenii şi strugurii), legumele şi 
zarzavaturile. Când dijmele sau cotele tot 
creşteau, ţăranul se străduia să le facă 
faţă şi să-i rămână şi lui pentru gurile 
familiei.  

În afară de arendaşul Dârlea, 
despre care sunt amintiri mai mult sau 
mai puţin pozitive, au rămas în amintirile 
satului ca oameni gospodari, harnici şi utili 
vieţii satului: Neculai Albu (Tănase), 
Rudolf Daly, Ion Nicolau, Costică 
Tăbăcaru, Ion Ion (Cosoroabă), Vasile 

Pandele (Bombonaru), Neculai Bratosin, 
Vasile Dragomir (Geambaşu), Neculai 
Baroian şi alţii. Ce păcat că tocmai cei mai 
gospodari oameni ai satului au fost 
categorisiţi drept chiaburi (erau etichetaţi 
că „au supt sângele poporului” şi trebuiau 
stârpiţi). Neculai Tănase şi Rudolf Daly, 
aveau batoze şi vara, activitatea de 
treierat era foarte bine organizată. Ţăranii 
veneau pe rând, ca la moară şi participau 
efectiv la treierat, cu membri ai familiei, 
cu rude (întrajutorare).              

Gospodarii declaraţi chiaburi, în 1950 

• Neculai Albu (Tănase) 
• Daly Glineschi 
• Neculai Baroian, 
• Vasile Dragomir (Geambaşu) 
• Vasile Pandele (Bombonaru) 
• Constantin Tăbăcaru 
• Mihai Pandele   
   

„Mai târziu, pe la vârsta de 5-6 ani, 
părinţii mei mergeau la câmp, la munci 
agricole, deşi tatăl meu era logofăt pe o 
moşie, numită Moşia lui Dârlea, totuşi o 
ajuta şi pe mama la muncile în 
câmp”  (Neculai Iordache) 

„Tata a fost trecut la chiaburi, în 
timpul comunismului, pentru că a deţinut 
12 ha de teren arabil, împreună cu noi. O 
situaţie hilară a fost aceea că Mihai 
Pandele a fost trecut la chiaburi deşi  era 
sărac şi avea o capră, dar avea şi o 
cameră de cârciumă, nerentabilă.”                    

(Smaranda Sares) 
 

„Singurul boier al satului a fost un 
anume Dârlea, care avea conacul la 
răzorul care delimita satul nostru de satul 
vecin, Borduşani. Avea circa 100 ha. de 
teren arabil, care i-a fost confiscat pentru 
împroprietărirea  participanţilor la cel de-al 
doilea război mondial.”  

(Ec. Constantin Glineschi)            
 

„Şi atunci ca şi acum, unii aveau 
pământ, îl munceau şi trăiau relativ bine 
(şi pe lângă ei mai trăiau şi alţii, fără 
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pământ, dar care munceau), iar alţii, 
săraci şi leneşi, stăteau pe şanţ şi îi 
bârfeau pe cei care munceau.  

Toamna, tata, ca ţăran mijlocaş – 
cu 10 ha. de pământ, încărca, căruţa cu 
scoarţe, cu saci de grâu şi porumb şi-i 
ducea la silozul din Buzău, ca dări la stat, 
dar mergea şi la moara din localitatea 
Costeşti, unde măcina grâu şi presa 
seminţe de floarea soarelui pentru uleiul 
casei. În paralel, cei săraci şi leneşi ( nu 
dau nume) se mulţumeau cu ceapă şi 
mămăligă întinse în oţet.                                        

(Dr. Constantin Zaharia) 

 

„Ştiu despre moşia Orasca, care a 
fost arendată de Dârlea, iar dintre 
chiaburii care au fost luaţi în evidenţă de 
statul comunist,  menţionez: 

01. Neculai  Albu, 
02. Mihai Pandele, 
03. Vasile Dragomir (Geambaşu), 
04. Neculai Baroian. 

        Aceştia şi mulţi alţii, care au fost 
oameni foarte gospodari şi cu care satul se 
poate mândri şi azi,  au avut foarte mult 
de suferit, din intenţia dictaturii comuniste 
de a-i aduce la sapă de lemn.” 

(Stan Bârsan) 
 

„Eram mică şi m-a trimis tata cu 
treburi prim zona lui Neculai Baroian. Am 
observat că la marginea satului era zarvă 
şi am fost curioasă. Am văzut un ţăran 
care stătea pe o grămadă de porumb-
ştiuleţi şi un domn care-l certa. Se răstea 
tare la ţăran şi apoi a început să-l 
lovească cu biciul. M-am speriat şi am 
fugit. Acolo se făcea dijmuiala şi boierul 
era Dârlea.” (Maria Bunea) 

În perioada aceea, ţăranii erau 
categorisiţi în: ţărani săraci, care aveau 
până la 1 – 2 ha de teren agricol, ţărani 
mijlocaşi, cu 2 -5 ha, chiaburi, cu 5 -10 ha 
şi peste 

Majoritatea sătenilor intra în 
categoria ţăranilor mijlocaşi. 

Elogiu pentru gospodari 
 
Satul meu drag, tu ai avut 
Şi sărăcie, dar şi boieri 
Şi ţi-ai dus viaţa cum ai putut 
Fără ca milă cuiva să ceri. 

 

Boierii care te-au peţit, 
Poate n-au fost oameni răi, 
Dar s-au tot dus spre infinit 
Alungaţi de vremuri „noi”.  
 
S-a zis că, chiaburii-s răi, 
Dar, ştiu, Neculai Tănase 
Era  bun şi toţi ai săi, 
Aveau hărnicia-n oase. 
 
Fost-au gospodari destui, 
Care au ridicat satul, 
Fără să ceară nimănui, 
Corvoada şi oftatul. 
 
De: Marin Preda, Baroian 
Geambaşu, Bombonaru,  
Daly, cu calul său troian, 
Doar laude cu caru’.  

 

 

Neculai Albu        Neculai Baroian 
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CULTURILE AGRICOLE 

Despre culturi am spus câte ceva, 
mai sus, dar voi insista pe volumul şi 
importanţa fiecărei tip în parte: 

Porumbul, Cultura lui poate fi 
considerată cea mai importantă cultură şi 
acoperea cam 40 %, din suprafeţele 

cultivate. Prin el se asigura baza 
alimentară (la rugăciunea  „Tatăl Nostru” 
în care se spune: „....pâinea noastră, cea 
de toate zilele”, cred că ţăranul, când se 
ruga, se gândea la: „...mămăliga noastră, 
cea de toate zilele”. Lucrările 
agricole, specifice pentru 
această plantă, erau: arătura 
de primăvară, boronatul, 
grăpatul, semănatul, prăşitul, 
culesul porumbului şi 
deşfăcatul de foi 
(depănuşatul, cum se zice în 
Moldova), tăierea ciocanilor. 
Se făceau şi arături de 
toamna, ca gerul să distrugă 
buruienile şi zăpada să fie mai 
bine reţinută de pământ. 

Boronatul avea rolul de 
a fărâma, cât de cât, bolovanii 
şi de a scoate buruienile din 
pământul arat. Grăpatul nivela şi mai 
aduna buruienile care erau scoase, prin 
boronare, la suprafaţă.  

Semănatul se făcea manual, 

mergându-se pe şanţurile lăsate de plug. 
Întreţinerea culturii presupunea 2–3 
praşile, care erau efectuate manual, cu 
sapa. Cam pe la a treia praşilă, deja erau 
ştiuleţii de porumb în lapte şi atunci nu 
prea mai aveam nevoie să luăm mâncare 
de acasă, căci coceam porumbi şi-i 
simţeam ca pe cea mai bună mâncare. 

În anul 1938, 
agricultura 
României 
dispunea doar 
de 4039 de 
tractoare fizice 
de diferite mărci 
şi tipuri. 
Producţia 
tractoarelor a 
început la 
Braşov, în fosta 
uzină de 

avioane IAR, înfiinţată în anul 1925, unde 
s-au realizat până în anul 1945, 19 tipuri 
de avioane, dintre care şase de concepţie 
proprie. Uzina, fiind reconstituită şi utilată 
ulterior, a realizat în anul 1946 primul 
tractor românesc IAR-22. Era un tractor 

pe roţi metalice cu pinteni sau (opţional) 
cu pneuri,    echipat cu motor diesel în 
patru timpi, cu patru cilindri, cu puterea 
de 27,9 kW (38 CP), la turaţia de 1100 
rot/min.     

Boroană (Enache Dedu)          Plug şi rotile (Enache Dedu)   

Încărcarea ciocanilor 
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 În satul Dâmbroca, au fost 
procurate tractoare abia după 1950, de 
către Neculai Tănase şi Ioan Nicolau. 

La culesul porumbului avea 
prioritate culesul ştiuleţilor. Boii, căruţa cu 
scoarţe (panouri mari din scândură, cărora 
li se mai spunea şi dulapi şi care formau 
coşul mare al căruţei) şi târnele (coşuri 
mari confecţionate din nuiele), constituiau 
dotările materiale necesare culegerii. Erau 
rupţi ştiuleţii, puşi în coşuri, cu care erau 
duşi la căruţă şi apoi cu căruţa erau 
transportaţi la gospodărie şi depozitaţi sub 
un şopron. Ciocanii rămâneau pe loc şi 
primeau atenţia culesului abia după 
terminarea celorlalte treburi ale câmpului. 
Se ajungea, chiar, pe la începutul lunii 
decembrie. Noaptea, luna participa adesea 
la culesul ciocanilor. Secera era unealta 
principală. Ciocanii erau puşi în snopi şi 
căraţi cu căruţa, pe care se puneau drugi, 
pentru a se crea o platformă pe căruţă, pe 
care snopii să fie stivuiţi. 

* Căruţa avea roţile şi spiţele din 
lemn şi numai obada era din fier (de fapt, 
corect spus,  din oţel). Osiile şi lagărele 
erau tot din lemn, iar frânele erau sub 
forma unor mecanisme de frânare, prin 
care o bară de lemn apăsa pe roţi.  

   Porumbul se punea în leasă (pătul, 
porumbar), pentru uscare, apoi se ducea 
la moară şi se obţineau mălaiul şi tărâţa 
de porumb. Mălaiul s-a folosit şi se 
foloseşte pentru mămăliga cea de toate 
zilele, dar, din surplus se mai dă şi la 
animale şi păsări. Tărâţa se dă exclusiv la 
animale (porci, vaci de lapte, cai, oi...). 
Foile rezultate de la deşfăcarea 
porumbului, constituie un furaj foarte 
apreciat de animale (bovine, cabaline, 
ovine), în mod deosebit iarna. Ciocanii 
sunt depozitaţi în grădina mare, sub formă 
de cluci (snopii sunt sprijiniţi între ei, 
formându-se o construcţie conică, înaltă 
de cca 3 m.). În mijlocul clucii se lasă un 
spaţiu, în care sunt introduse foile de 
porumb, obţinute la deşfăcat. De pe 

ciocanii de porumb sunt consumate, de 
animale, foile şi rămân beţele, care sunt 
folosite ca material de foc. 

Ciucălăii de porumb, după ce a fost 
curăţaţi manual de boabe, sunt foloşiţi 
pentru foc şi în mod deosebi pentru jarul 
pe care se frige carnea, pentru jarul folosit 
în maşina de călcat rufe, pentru tămâie, 
etc. 

Măcinarea porumbului se făcea la 
moara cu pietre (două pietre mari, care se 
roteau în sensuri inverse şi printre care 
treceau boabele de porumb sau de grâu). 
Două mori funcţionau în acele vremuri, în 
apropierea satului: a lui Fani de la 
Stănceşti şi a lui Daly, de la Borduşani. 

 Grâul – a doua cultură ca 
importanţă, acoperea cam 20 % din 
suprafeţele agricole. E drept că 
randamentul producţiei era scăzut, din 
cauza buruienilor care-l năpădeau (rapiţa, 
neghina, mohorul, pirul) şi nu exista o 
metodă de eliminare a lor. Pe de altă 
parte, grâul era căutat mult la oraş şi 
ţăranii consumau mai puţină pâine, în 
hambarul lui rămânând foarte puţin, fie 
datorită cotelor, fie că era valorificat ca 
produs de schimb  cu oraşul. Semănatul 
grâului se făcea toamna, manual, ca la 
toate plantele păioase (cu seminţe mici), 
aruncându-se seminţele cu mâna, cât mai 
uniform posibil, peste arătura proaspătă şi 
venindu-se apoi cu grapa. 

Grapa era ca o mătură mare din 
cătină, lată cam de 1,5 m. Pentru a se 
lucra mai eficient cu ea, se îngreuna cu 
obiecte grele puse pe ea. 

Pe la mijlocul verii, grâul era tocmai 
bun de secerat. Pe o căldură înăbuşitoare 
a lunii lui Cuptor, se mergea cu secera, se 
făceau snopi, aceştia fiind legaţi cu paie 
de grâu, se puneau în carul pregătit cu 
drugi, ca la transportul porumbului şi 
transportaţi direct la arioi (loc special 
destinat pentru depozitarea grâului în 
vederea treieratului). Prin anii 1930–1940, 
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 au început să apară coasele, care făceau 
să scadă mult timpul de culegere. A fost 
nevoie şi de greble şi au apărut şi ele.  

Pe arioi se întindea pologul(un covor 
mare ţesut din cânepă)  se desfăceau 
snopii pe el  şi ţine-te bătaie pe grâu, cu 
bâte, cu furci.  

Cei care aveau un volum mai mare 
de lucru au găsit o metodă de a folosi 
animalul la această muncă. În mijlocul 
arioiului era un ţăruş bine înfipt în 
pământ. Calul era înhămat la tăvălug (un 
tambur lung, cu diametru de cca 30 – 40 
cm şi greu, care se învârtea ca o roată). 
Pe măsură ce se învârtea în jurul 
ţăruşului, sfoara, cu care era legat calul de 
ţăruş, se scurta până când tăvălugul 
ajungea  la ţăruş, apoi calul era întors 
pentru rotirea în sens invers. 

După ce operaţia de treierat era 
gata, paiele erau îndepărtate, pleava de 
pe deasupra era şi ea luată şi depozitată, 
şi se trecea la vânturarea grâului. 
Vânturarea presupunea punerea grâului, 
prin scurgere de la o înălţime (de 
deasupra capului), în bătaia vântului, încât 
să fie înlăturate impurităţile (fiind mai 
uşoare decât boabele de grâu sănătos). 

Grâul se depozita apoi în hambare 
speciale sau în vase mari de lemn şi-şi 
aştepta, cuminte, rândul la moară. Mai 
erau şi cote, care erau percepute de stat, 
mai era şi uiumul de la moară şi „cota” 
pretinsă de şoareci. Paiele de grâu erau 
depozitate sub formă de şuri. Pleava era 
depozitată, de obicei, în locaşuri 
amenajate la baza şurilor. 

Paiele de grâu erau folosite, în 
principal ca aşternut în grajdul de animale 
(coşar, cum i se mai spunea), în coteţul 
porcului, dar şi pentru foc iute (în soba 
oarbă pentru pregătit vatra în vederea 
coacerii pâinii, sau ca simplu combustibil, 
dar si pentru cuptorul de vară, amenajat 
în curte şi pentru făcut floricele). Când 
iernile erau grele, paiele de grâu serveau 

şi ca nutreţ, mai greţos, dar de foame, 
animalele suportau. 

Pleava şi tărâţele erau delicatese 
pentru animale, mai ales dacă erau în 
amestec. 

Floarea soarelui - cam 10 %.  

          Era o cultură 
importantă pentru 
gospodării. Fiecare 
cultivator mergea la 
o făbricuţă de ulei şi 
obţinea cantitatea de 
ulei cuvenită (din 
produsul realizat se 
scădea uiumul şi mai 
târziu s-a adăugat şi 
cota către stat). Se 
mai realiza uleiul şi 
cu prese acţionate 
manual, uneori chiar 

improvizate.  Ce frumos arăta câmpul, cu 
lanuri de floarea soarelui, cu florile care 
urmăreau poziţia soarelui, iar bâzâitul de 
albine crea, alături de trilurile ciocârliei, o 
simfonie de sunete şi lumini! Când începea 
să se coacă seminţele, floarea soarelui îşi 
pleca fruntea a rugăciune către Divinitate, 
drept respect şi semn de mulţumire că, în 
viaţa ei de o vară, a primit toată seva de 
culoare, lumină şi sunet. Îşi aştepta 
fericită sfârşitul, dar păsărelele o mai 
ciuguleau câte un pic, parcă vrând să o 
redeştepte. De când am citit „Floarea 
soarelui”, din romanul „ Erezii pioase” de 
scriitorul Radu Voinescu, am căpătat o 
privire nostalgică asupra acestei plante. 
Parcă ar fi vie (altfel, cum s-ar roti ea 
după soare). Petalele-i, fluturate de vânt, 
sunt precum clapele unui pian, seminţele 
sunt pajisti cu flori, pe care le sorb 
albinele şi imaginaţia mă duce tot mai 
departe în căutarea raiului pe o paleaşcă 
de floarea soarelui.  

După ce se coc, paleştile sunt tăiate 
cu secera şi duse în gospodărie. Sunt 
lăsate sub şopron sau prin curte să se 
usuce mai bine, după care se pune pologul 
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şi deasupra lui, fiecare paleaşcă în parte 
este bătută, până cedează toate 
seminţele. După terminarea de bătut se 
face vânturatul. Gospodarul pune în saci 
seminţele nevânturate, aşteaptă să vină o 
vreme cu vânt potrivit vânturării, apoi 
amenajează pologul pe un loc de 
vânturare, în curte sau După Oboare. Se 
pun seminţe într-o copaie mică (de cele în 
care se frământă aluatul pentru pâine), 
sau o găleată. Vasul respectiv este ridicat 
deasupra capului şi se lasă ca seminţele să 
se scurgă pe polog, astfel ca vântul să 
înlăture praful, petalele uscate şi alte 
impurităţi.  

Impurităţile fiind mai uşoare, sunt 
duse de vânt la oarecare distanţă de locul 
în care cad seminţele sănătoase. Se 
repetă operaţia până la terminarea 
vânturatului. Seminţele astfel curăţate de 
impurităţi sunt puse în saci şi duse la 
hambar, unde sunt păstrate până le vine 
rândul la transformarea în ulei. Ele sunt 
considerate şi ca „bomboane” agricole, 
încât tot omul când are timp liber şi se 
adună la şanţ cu vecinii, trebuie să aibă 
suficiente şi „piu, piu, piu” se „stuchesc” 
unii pe alţii, cu plăcere. 

Paleştile şi cotoarele sunt foarte 
bune materiale de foc, constituind, în 
mare măsură, lemnele de foc ale 
ţăranului. 

Plantele furajere: trifoiul, lucerna, 
dughia, porumbul furajer, erau uşor de 
cultivat, nu aveau nevoie de lucrări de 
întreţinere şi erau uşor de recoltat. Trifoiul 
şi lucerna sunt plante perene, deci erau 
foarte avantajoase. Plantele acestea erau 
delicioase ca hrană pentru animale. 

La culesul acestor nutreţuri, ţăranul 
pregătea un loc în grădina mare şi acolo le 
stivuia sub formă de căpiţe sau şuri, cu 
coperişul sub formă de cupolă, respectiv 
cu forma în două ape, în aşa fel încât să 
nu pătrundă prea multă apă în ele, căci le-
ar mucegăi. 

Plantele legumicole, cca 5 % din 
suprafeţele avute  în posesii: roşii, 
castraveţi, ceapă, ardei, vinete, varză, 
morcov, pătrunjel, usturoi, cartofi, erau 
cultivate în grădinile de pe lângă case. Nu 
este cazul să mai spun care erau cultivate 
prin semănare şi care prin sădire, căci şi 
azi metodele sunt aceleaşi, doar 
tehnologiile sunt perfecţionate. Fasolea şi 
dovlecii se cultivau la câmp, printre 
rândurile de porumb.  

În satul Dâmbroca cele mai 
cultivate legume erau roşiile, ceapa, ardeii 
şi vinetele. Acestea asigurau hrana de 
bază pe timp de vară şi o parte din 
toamnă. Pentru ceapă se semăna arpagic, 
iar pentru roşii, ardei şi vinete erau 
plantate răsaduri.  



128     Dâmbroca - Curcubeu peste timp                                                                                                                              

 

 
* Roşiile, în afară de consumarea 

ca atare sau în mâcăruri (ciorbe, 
mâncăruri şi tocăniţe de tot felul, erau 
conservate pentru iarnă sub formă de 
bulion sau la zacuscă).  Roşiile şi ceapa 
sunt legumele care trebuie să se 
regăsească în majoritatea mâncărurilor, 
căci asigură  vitamine şi fibre importante 
şi dau savoare alimentelor. Roşiile, de 
obicei necoapte, se conservă ca gogonele 
murate.   

* Ardeii şi gogoşarii, au gustul lor 
plăcut şi conţinut important de nutrienţi şi 
vitamine. În afară de consumarea lor în 
salate, în mâncăruri gătite şi ca ardei 
copţi, ei pot fi conservaţi ca ardei în oţet 
sau în zacuscă (de legume, de vinete) 

* Fasolea este gătită, vara, ca 
mâncărică de păstăi, iar pentru iarna e 
considerată ca fiind mâncarea de bază a 
săracului, mai ales pe timp de post. Se 
găteşte ca mâncărică de fasole sau ca 
fasole bătută (iahnie în care usturoiul are 
un rol important),  

* Dovlecii pot fi consideraţi ca 
fructele animalelor. Ei erau daţi la animale 
nefierţi sau fierţi. Porcii gemeau de plăcere 
când mâncau amestecătură de tărâţe cu 
dovleac fiert sau cu cartofi fierţi. Mai 
consumau şi oamenii, câte un dovleac 
copt sau fiert, peste care se mai presăra 
câte un pic de zahăr, iar seminţele de 
dovleac erau coapte şi aveau mai multă 
căutare ca cele de floarea soarelui 

 * Dintre legume, am lăsat cartoful 
la urmă (în sat se folosea denumirea 
„cartoafe”), dar asta nu înseamnă că nu 
aveau importanţă, ba dimpotrivă, ei îşi 
aveau un rol în alimentaţie, chiar, mai 
mult decât fasolea, ca aliment mai uşor 
suportat de stomac şi  de ficat. Oamenii 
bolnavi, aveau reţinere faţă de fasole, dar 
nu exista nici-o oprelişte faţă de cartof. 
Mâncărurile cu cartofi erau într-o varietate 
mare (copţi, fierţi, mâncărică, piure, 
ghiveci...) 

Cartofii erau cultivaţi de obicei în 
grădina mare, sau pe un lot apropiat de 
casă (spre exemplu După Oboare). Se ara 
terenul făcându-se brazde suficient de 
adânci şi pe acele brazde la distanţe egale 
se puneau câte 2 -3 tuberculi din cartofii 
păstraţi ca sămânţă (vorba românului era: 
„pui două, ies nouă, pui trei, ies 33, pui 
nouă, ies 99”). Când tulpina se ridica, se 
aplica o praşilă, la care pământul era tras 
şi înălţat pe lângă tulpină, făcându-se 
cuiburile şi de fapt rândul de cartofi 
apărea o ridicătură continuă. Se aplica şi a 
doua praşilă, iar de insecticide nici vorbă 
în acea perioadă, căci gândacul de 
Colorado nu ajunsese la noi. 

Fructele: prunele, vişinele, nucile, 
caisele (zarzărele), corcoduşele, strugurii, 
pepenii. Cam astea au fost şi sunt fructele  
cultivate în Dâmbroca.  

* Prunii, caişii şi corcoduşii, 
vişinele, se găseau în aproape toate 
curţile de oameni gospodari, dar copiii 
mâncau fructele aproape din floare. Foarte 
puţine fructe ajungeau să se coacă, aşa că 
nu putem vorbi despre produse din aceste 
fructe, decât doar de compoturi cu fructe 
crude (aşa zisa chisăliţă de prune sau 
corcoduşe) sau de utilizarea prunelor sau 
corcoduşelor pentru acrit ciorba (era 
delicioasă ciorba de fasole acrită cu 
prune), 

  * Strugurii: fiecare ţăran avea, 
acolo, cel puţin 0,2 ha de vie, plantată la 
câmp. Via se planta primăvara, prin 
butăşire, folosind coarde de viţă, cu 4 – 5  
ochi şi lungi de 30 – 40 cm. (coardele sunt 
luate din coardă tânără de 1 an, înainte de 
pornirea vegetaţiei, prin februarie – 
martie. Butaşii sunt plantaţi la distanţe de 
cca 40 cm. între ei, sunt acoperiţi aproape 
în întregime cu pământ (parţial prin 
efectuarea unui muşuroi)  şi li se toarnă 
câte o găleată de apă la fiecare cuib. În 
funcţie lipsa precipitaţiilor este asigurat cu 
apa necesară prin udare.  
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Întreţinerea culturii presupunea 2-3 

praşile. Primăvara via trebuia curăţată, 
coardele fiind lăsate scurte cu doar 2–3 
ochiuri, sau unele coarde, eliminate. Dacă 
vreunul dintre butuci era uscat, atunci era 
trasă o coardă de la butul alăturat şi 
îngropată prin locul unde era butul care s-
a uscat. 

Strugurii aveau mai multe utilizări: 
când erau cruzi (aguridă), puteau fi folosiţi 
pentru acrit ciorba; strugurii copţi puteau 
fi serviţi ca atare, în calitate de desert, 
puteau fi transformaţi în must şi apoi în 
vin, dar şi   puşi în pod pentru stafidizare 
şi consumarea pe timp de iarnă. 

Mustirea se făcea în hârdaie (un fel 
de putini joase, care aveau toarte), cu 
mustitoare (realizate din crengi cu 
grosimea de 4 – 5 cm şi care se terminau 
cu o trifurcaţie. După o bună sfărâmare în 
hârdău, erau turnaţi în tocitoare (putină 
mare, de 300 – 500 litri). Tocitoarea era 
umplută cam pe trei sferturi, ca după 
separarea mustului, boasca să nu dea pe 
afară. În partea de jos a tocitoarei era 
instalată o canea şi prin ea curgea mustul 
limpede, de o culoare dăruită de 
Dumnezeu şi care era trecut în butoaie 
aşezate sub şopron. Nici butoaiele nu erau 
umplute complet ci se lăsa un 15 %, 
pentru fermentare. Un timp se lăsa butoiul 
descoperit să poată ieşi o spumă rezultată 
din fermentaţie, apoi era folosit un dop 
găurit în care era montat un furtun, al 
cărui capăt liber era menţinut în apă. 
Vasul cu apă era poziţionat ceva mai sus 
ca butoiul, încât gazele rezultate din 
fermentaţie să iasă mai uşor. Oxidul de 
carbon este foarte periculos pentru viaţă, 
aşa încât, dacă butoaiele sunt în beci 
trebuie mare precauţie la intrarea în beci, 
căci oxidul de carbon se combină cu 
sângele producând carboxihemoglobina şi 
duce la moarte sigură. Ca măsură de 
precauţie se lua o lumânare şi dacă aceea 
se stingea, trebuia de urgenţă să fie 
părăsit locul. 

Boasca rămasă, după scoaterea 
mustului era lăsată acoperită până 
fermenta. Terminarea fermentaţiei putea fi 
observată cu o flacără. Atunci când nu se 
mai stingea flacăra, fermentaţia era 
terminată. Frigul putea să sisteze 
fermentaţia în continuare, dar dacă 
perioada de căldură dura după 
fermentarea corespunzătoare, boasca se 
oţeţea, aşa că mersul la cazanul de ţuică 
trebuia făcut la momentul potrivit.  

În sat se afla un cazan de ţuică,  la 
Neculai Tănase.  

* Pepenii erau cultivaţi pe 
suprafeţe de 0,2–0,3 ha sau chiar mai 
mult, dar nu de către toţi sătenii. 
Seminţele erau semănate în cuiburi pe un 
teren arat, fiind acoperite de 3–4 cm de 
pământ. Pepenii roşii, de regulă nu erau 
amestecaţi cu cei galbeni ci separaţi în 
cadrul lotului de pepeni. Cultura pepenilor 
necesita 2-3 praşile. Coacerea pepenilor 
verzi putea fi constatată prin uşoara 
ciocănire, cu degetul mijlociu îndoit. Dacă 
suna mai a gol, însemna că nu era copt. 
Mai putea fi observată coacerea şi prin 
cum arăta codiţa pepenelui. La cei copţi, 
codiţa nu mai avea acei perişori şi avea o 
culoare schimbată. Pepenii galbeni erau 
foarte uşor de observat când erau copţi, 
căci se îngălbeneau şi unii din ei chiar se 
crăpau.  
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La vie şi la pepeni trebuia asigurată 

şi paza pe timpul coacerii, căci  unii 
hoţomani, care să vină la de-a gata, erau 
şi pe atunci. Pepenii erau cultivaţi de 
ţărani pe lângă viile proprii şi se putea 
asigura paza în acelaşi timp, la pepeni şi la 
vie. De obicei copiii păzeau viile şi cum nu 
era totdeauna ce să li se dea de mâncare, 
li se punea o bucăţică de mămăligă în 
traistă şi aia era. Mămăliga cu struguri sau 
cu pepeni, asigurau hrana de toate zilele, 
pe perioada pazei. Pepenii galbeni erau 
delicioşi şi consistenţi. Bananele pe care 
sătenii le-au „descoperit” abia în post-
comunism, sunt nimicuri pe lângă 
„bananele” noastre de Dâmbroca. 

Pepenii verzi erau păstraţi în grâu şi 
rezistau ca şi strugurii stafidizaţi, până  pe 
la Crăciun. 

 Plantele industriale: sfecla de zahăr, 
tutunul. 

*Sfecla de zahăr deşi este 
încadrată în categoria plante industriale, 
căci constituie materia primă pentru 
zahăr, în perioada la care ne referim, nu a 

avut această menire. Se cultiva pe loturi 
foarte mici şi numai pentru casă. Era 
folosită pentru animale, dar şi ca desert al 
oamenilor (coaptă sau fiartă), căci avea 
un conţinut ridicat de zahăr şi fiind dulce, 
devenea atracţia copiilor, pe timp de 
iarnă. 

 A fost foarte greu în anii de 
foamete datorate secetei din 1946–1947, 
foamete care a durat până prin 1950 şi a 
fost prelungită prin cotele „genocide”, 
impuse de ordinea „bolşevică” a 
guvernului Groza. 

*Tutunul a fost cultivat de mulţi 
săteni, pe cca 5–6 % din suprafeţele 
avute. Era planta aducătoare de bani, căci 
se făceau contracte cu fabrici de ţigări. 
Trebuie să ne amintim de un achizitor, 
căruia i se spunea „domnul Gheorghe cu 
tutunul şi cu mămăliga în traistă”, care, 
„săracul” umbla cu mămăliga în traistă, 
alături de foile cu contracte. 

Seminţele de tutun erau semănate ca şi 
porumbul sau floarea soarelui. Ieşeau 
nişte plante sănătoase, cu tulpini mai 
groase decât cotoarele de floarea soarelui 
(că aşa a fost să fie ca  iarba „răului” să le 
domine pe ale binelui). Frunzele de tutun, 
mari (cam de 10 – 15 cm în diametru)  şi 
aproape rotunde, reprezentau materia 
primă pentru fabricarea ţigărilor.  Culesul 
lor se făcea în mai multe etape, pe 
măsură ce atingeau dimensiunile stabilite 
de contract. Ele erau înşirate pe sfori şi 
puse la uscat pe garduri. După finalizarea 
recoltării şi uscării, erau încărcate în 
căruţe şi duse la baza de recepţie de la 
Buzău. Sătenii fumători, păstrau câteva 
frunze uscate şi pentru „sufletele” lor şi îşi 
făceau trabucuri din foi, sau frământau 
câte o foaie de tutun, între palme şi din 
acel tutun mărunţit (zis mahoarcă), cu 
foiţă de ziar îşi rulau ţigările şi nu mai 
aveau nevoie să cumpere. 
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Plantele tehnice: cânepa, inul, 
bumbacul.    

 * Cânepa a fost cultivată 
cam pe 3-4 % din suprafeţele agricole. 
Seminţele erau împrăştiate cu mâna. 
Plantele ieşeau cu tulpinile, de grosimea 
unor nuiele şi creşteau până la cca 1,5 m. 
După coacere (când seminţele începeau să 

se scuture), cânepa era smulsă, făcută 
snopi şi dusă la topit. Topirea se făcea la 
apa Buzăului, în câte o baltă ferită de 
viituri. Se aşezau snopii legaţi unii de alţii 
şi pe câteva straturi, peste ei se aşezau 
greutăţi ( lemne, pietre mari) încât cânepa 
să fie ţinută pe fundul apei. Era lăsată 
acolo până ce tulpinile se puteau sfărâma 
uşor şi fibrele de cânepă (coaja de pe 

tulpini) se desprindeau uşor. După această 
operaţie cânepa era dusă în ograda 
gospodarului şi snopii erau puşi la uscat, 
în picioare, pe lângă garduri.  

Operaţia următoare era meliţarea, 
prin care sunt separate fibrele de bucăţile 
lemnoase ale tulpinii. În sfârşit, ţesălarea 
cu pieptenii, care aveau dinţii tari din oţel, 
finaliza crearea fibrelor de cânepă, bune 
de pus în caiere şi de dat la tors. Cânepa 
urma să fie toarsă în fire mai subţiri sau 
mai groase, după  utilitatea lor (saci, 

poloage, sfori, 
etc.). 

Sforile de cânepă 
erau folosite şi 
pentru împletirea 
în funii groase şi 
rezistente la 
tracţiune, foarte 
utile în 
gospodărie. Din 
ele erau împletite 
şi bicele pentru 
pluguşor.  

* Inul, era 
cultivat în mică măsură, cam 1 %, din 
suprafeţele cultivate. Fiind o cultură 
păioasă era semănat şi secerat ca şi grâul, 
dar operaţiile de transformare în fibre era 
asemănător cu ale cânepei. 

Inul era folosit ca fire pentru 
urzeală, urzeală pe care erau ţesute fire: 
bumbac, lână, cânepă. Cămăşile de in 
100% erau frumoase, dar cam aspre 

Uscarea cânepei                Topirea 

M
eliţă
 
 
 

Lan de cânepă 

            Meliţă   Torsul 



132     Dâmbroca - Curcubeu peste timp                                                                                                                              

 

 
pentru piele. Izmenele, pentru a fi 
suficient de rezistente erau făcute din 
bumbac, ţesut pe urzeală de in şi erau 
cam incomode la purtat. 

* Bumbacul, era cultivat în foarte 
mică măsură şi numai de unii oameni. În 
grădina mare, în anumiţi ani, seminţele 
erau semănate în cuiburi mici şi la distanţe 
de 15–20 cm. Din florile rozalii ieşeau 
gogoşile de bumbac, de mărimea unor 
gogonele şi care la coacere se deschideau 
scoţând la iveală conţinutul alb, care era 
de fapt vată comprimată. Gogoşile coapte 
erau culese, scoase din învelitorile lor iar 
vata era scămoşată. Vata astfel obţinută 
era păstrată în casă, ca pentru unele nevoi 
şi mai rar era toarsă şi transformată în 
ţesături. 

Oamenii, lucrând pe câmp aveau 
nevoie de apă, atât pentru ei cât şi pentru 
animale. În acele vremuri, pe câmp erau 
fântâni cu cumpănă, ca cea din imaginea 
de mai jos. Fântânile erau destul de dese, 
cam la 0,5 Km. una de alta şi nu se 
întâmpla să sece, oricât era seceta de 
mare. Pe căldurile de 40°, ale lui cuptor, 
oamenii se răcoreau, turnându-şi apa cu 
găleata pe cap. 

b - Perioada 1941–1962  

Nu vom mai prezenta fiecare cultură 
în parte şi modul ei de cultivare, ci numai 
noutăţile legate de agricultura din această 
perioadă.  

Satul a fost  prins între anii 1941–
1946, de problemele războiului, cu mulţi fii 
pe front. A urmat seceta, foametea, 
epidemia de tifos. Agricultura a rămas 
rudimentară şi totuşi în această perioadă 
au fost făcuţi paşi mici, dar importanţi, în 
agricultură. Se vedeau roadele alierii cu 
nemţii, căci tehnica lor începuse să fie 
preluată de oamenii mai cu stare:  

Dacă până atunci porumbul era 
curăţat de boabe, manual, a  apărut 
machina, care a uşurat foarte mult 
curăţarea şi a crescut randamentul; 

Coasa a luat, aproape în totalitate, 
locul  secerei la culesul păioaselor; 

A apărut maşina cu aburi şi batoza 
(la Neculai Tănase şi la Rudolf Daly). Cu 
batoza a fost uşurat foarte mult treieratul 
grâului. E drept că şi uiumul era mare. 
Copiii erau fascinaţi de priveliştea oferită 
de ansamblul de maşini care contribuiau la 
treierat. Era aşa, ca şi cum sunt de 
admirat azi sateliţii artificiali. Maşina 
semăna cu o locomotivă cu aburi (cu 
combustie externă) 

Din câte ţin minte, focul se făcea cu 
paie. Avea un coş de fum, înalt, pentru a 
feri zona din jur de pericolul foarte mare 
de incendiu. Maşina avea şi o roată mare 

Fântâna cu cumpănă, pe câmp 

Fântâna cu scripete, pe câmp  



Capitolul III - Dezvoltarea socio-economică    133      

 

 
(care ţinea şi rol de volantă), cu diametrul 
de cca 1,5 m. Transmisia de la maşina cu 
aburi la batoză se făcea cu o curea lată, 
din piele. Distanţa dintre cele două roţi de 
transmisie era de aproximativ 10 m., 
pentru a se reduce la maxim pericolul de 
incendiu. Era întronată o disciplină severă 
în privinţa prevenirii incendiilor. Carul cu 
snopi era apropiat de batoză şi snopii erau 
aruncaţi pe batoză de unde erau preluaţi 
imediat de oamenii care îi introduceau (pe 
deasupra), între nişte valţuri care îi 
introduceau în interiorul batozei. Batoza 
bătea grâul, îl vântura şi elimina paiele 
prin spatele ei. Boabele de grâu cădeau 
printr-un jgheab, iar pleava pe altul. Când, 
la spatele maşinii, paiele aruncate, formau 
o claie, aproape de nivelul gurii de 
evacuare, se venea cu boii înjugaţi, care 
trăgeau o oişte după ei şi două lanţuri 
lungi, încât să cuprindă claia. Un copil de 
10-12 ani, dădea lanţurile pe după claie şi 
le fixa cu un ţăruş din lemn. Se suia pe 
ţăruş şi striga: „gataaaa!”, iar ţăranul care 
conducea boii, pornea şi ducea căpiţa la 
un loc stabilit, pe arioi.  

Deşi în ţară au apărut tractoarele 
prin anul 1938, fiind de producţie străină, 
iar industria românească de tractoare a 
început din 1951, la noi în sat doar Neculai 
Tănase a adus primul tractor. 
Era un tractor pe şenile, marca 
Kirov, după care au fost 
realizate apoi la Braşov, 
tractoarele KD-35. 

Comunismul a pus accent 
pe dezvoltarea agriculturii, prin 
mecanizare, astfel că 
întreprinderi din Craiova, 
Miercurea Ciuc, Codlea, Oradea, 
Timişoara, în cooperare cu 
Uzinele Tractorul din Braşov, au 
trecut la fabricarea de tractoare 
româneşti. 

Procesul de colectivizare 
s-a desfăşurat în două valuri 
principale, 1949-1953 şi 1953-

1962. La nivel naţional, SMT-urile au fost 
înfiinţate în 7 oct 1948, dar „braţul” lor a 
atins agricultura din satul Dâmbroca abia 
după ce au apărut întovărăşirile agricole, 
care au fost înfiinţate la începutul anului 
1952. Se făceau contracte între 
întovărăşire şi SMT şi lucrările efectuate 
erau plătite. 

Condiţiile pentru o agricultură 
mecanizată, au apărut în satul nostru, pe 
la sfârşitul perioadei despre care vorbim, 
dar gospodăriile individuale nu aveau 
acces la mecanizare şi lucrau pământul tot 
în mod rudimentar: cu tracţiune animală şi 
cu unelte specifice lucrărilor. Doar Neculai 
Tănase şi Rudolf Daly, dispuneau de 
mecanizare şi efectuau unele lucrări, 
contra cost, pentru gospodarii care-i 
solicitau. 

 „ În 1957, a început formarea 
întovărăşirii agricole, mai întâi cu 15–20 
familii şi a tot crescut, astfel că în 1962 
numai cca 20 familii nu erau prinse. La 
colectivizare au mai rămas ne-asociate 7–
8 familii.  

Pentru sectorul legumicol s-a 
înfiinţat AESS (Asociaţia Economică de 
Sere si Solarii), cu 131 ha. Participarea 
statului la această asociere era de 50%.  
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c - Perioada 1962 – 1990 

După cum, se ştie, perioada a 
început prin crearea Cooperativei Agricole 
de Producţie. 

 În satul Dâmbroca, finalizarea 
colectivizării 

(înfiinţarea C.A.P. – ului) s-a făcut 
pe 24 martie 1962.  

S-a înfiinţat C.A.P. „ Libertatea” 
Dâmbroca: 

- suprafaţa   – 1.481 ha; 
- braţe de muncă  – 1.349; 
- fond de bază  – 3.700.000 lei; 
- avere obştească  – 5.700.000 lei; 

Producţii medii: grâu - 2.500 kg/ha;  
  -  porumb  – 3.200 kg/ha;  
  - floarea-soarelui  – 2.100 kg/ha;        
  -   sfeclă de zahăr – 21.000 kg/ha. 

În sectorul zootehnic:  
- bovine – 326 capete;  
- porcine – 246 capete;  
- păsări – 9.243. 

Parcul tehnic:    
autocamioane  – 3;  

       autoturisme   – 1;  
motopompe   – 5;  

motoare 25 cp  – 2;  

În anul 1962, deşi producţia agricolă a                                              
fost satisfăcătoare, ţăranii colectivişti s-au 
ales cu foarte puţine bucate, întrucât 
dările către stat au fost foarte mari. 
Ţăranii s-au revoltat, considerând că au 
fost încălcate promisiunile făcute de 
autorităţi la înfiinţarea CAP-ului. 

„Tot ce se realizează e al vostru” – 
li s-a spus şi s-a apreciat că vor primi 8 kg 
porumb boabe, la ziua de muncă. Nu s-au 
ţinut de cuvânt şi le-au oferit 4 kg ştiuleţi 
la ziua de muncă. 

Având în vedere cele întâmplate, 
satul a avut de suferit, dar pe parcurs 
treburile s-au mai îndreptat. 

Datele prezentate mai sus, în legătură cu 
formarea CAP-ului au fost redate în cartea 
monografică „ În căutarea unei noi şanse . 
Săgeata”. 

 Din discuţiile cu Constantin Stănilă, 
cel mai longeviv preşedinte de C.A.P.
(1962-1983) şi apoi primar al comunei 
Săgeata( 1983-1988), datele apar cam 
diferite: 

COMUNA SĂGEATA SUPRAFAŢA  IRIGATĂ – 1203 ha  

Hectare cultivate pe diferite produse 

 

Producţii medii la hectar: 
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- CAP-ul s-a format cu 1350 ha, 

dintre care 910 din  

partea satului Dâmbroca şi 440 din 
partea satului Borduşani. Terenul de până 
la 1481 ( adică 131 ha), aparţineau AESS, 
societate care avea 50 procente ale 
statului şi 50 ale comunei. 

- unele sectoare ale  CAP-ului s-au 
dezvoltat treptat, astfel: 

La bovine s-a pornit de la 17 vaci şi 
s-a ajuns la 400 capete, dintre care vacile 
erau în număr de 370, iar tineretul  în 
număr de 30; 

La ovine s-a pornit cu efectiv redus 
şi abia în 1970 s-a ajuns la 300 oi; 

La avicol, s-a pornit cu două cuiburi 
(hale) şi s-a ajuns la trei hale. Erau două 
categorii de păsări: ouătoare şi pentru 
carne.  

Viticultura nu a fost ca ramură a 
CAP-ului. S-a repartizat o suprafaţă de 
teren la marginea satului, spre Borduşani 
şi acolo au primit unii săteni câte 10-15 ari 
pentru vie. Aceste loturi, de 10-15 ari, 
făceau parte din cei câte 30 ari lăsaţi în 
folosinţă fiecărui gospodar. 

Sectorul irigaţii a început prin 
irigarea cu motopompe a sectorului 
legumicol, pe 15-20 ha şi s-a extins tot cu 
motopompe şi în regim propriu al CAP-
ului, la terenul de După Oboare(pe Suhat). 
La iniţiativa preşedintelui CAP, Constantin 
Stănilă, în 1972 s-a trecut la un sistem de 
irigaţii extins la o suprafaţă de 500 ha. 
Pentru o bună cunoaştere a sistemului, 
Constantin Stănilă a fost trimis la 
specializare în China. Sistemul a fost 
proiectat şi realizat de către IELIF 
(Întreprinderea de Executare a Lucrărilor 
de Îmbunătăţiri Funciare). CAP-ul a 
contribuit cu executarea canalelor 
secundare, pe 5 artere. Sistemul de irigaţii 
a fost finalizat în 1980.  

- În ce priveşte sectorul de maşini 
agricole, acesta nu aparţinea CAP-ului, ci  

era constituit ca SMA-uri de stat, care 
deserveau CAP-urile. Un asemenea SMA 
se afla la nivelul comunei Săgeata şi avea 
secţii la nivelul CAP-urilor, deci şi la CAP 
„Libertatea” din Dâmbroca.  

- CAP-ul a fost organizat pe 5 
brigăzi, dintre care trei ale satului 
Dâmbroca (brigadieri: Stanciu Neculai, 
Dedu Voicu şi Oprea Dumitru) şi 2 ale 
satului Borduşani(cu brigadierii: Ion Ilie şi 
Mihai Gheorghe). Fiecare brigadă avea 
câte un efectiv de 50-60 lucrători, 
organizaţi în 3-4 echipe. 

La conducerea CAP-ului, pe diferite 
perioade de 
timp, au fost:  

Şerban Preda, din martie 1962, 
până în octombrie 1962; 

Constantin Stănilă: 1962-1983; 
Ing. Andronache Cornel: 1983-

1990; 
Ing. Bădescu Adina: 1990-1992, 
Menţionăm că din 1977, CAP 

„Libertatea” Dâmbroca a fost încorporată 
la nivelul comunei, în CAP „11 Iulie” 
Săgeata. 

Sectorul legumicol a fost organizat 
sub directa coordonare a AESS Săgeata, 
ca fermă de stat, în care 50% din afacere 
aparţinea CAP-ului. Această fermă era 
condusă, cu mare competenţă de 
brigadierul Sares Ştefan şi avea circa 120 
lucrători, organizaţi pe 5 echipe.  
 
Producţiile realizate la CAP, au fost, 
cu aproximaţie: 
 

la porumb ~ 10 tone ştiuleţi/ha; 
la grâu ~ 4 tone/ha; 
la floarea soarelui ~ 3 tone/ha. 
În afară de culturile de bază, doar 

plante furajere mai erau cultivate, atât cât 
erau necesare pentru zootehnia CAP-ului. 

Producţia realizată de CAP, era pe 
baza unui Plan de Producţie, întocmit de 
CAP, sub directa îndrumare şi coordonare 
a Direcţiei Agricole Judeţene. Se stabilea 
un Contract în care erau prevăzute:  
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Tipurile de culturi, 
Producţia la hectar pentru fiecare 

cultură în parte, 
Cantitatea de produse pentru zilele 

de muncă, 
Cantitatea de produse pentru 

Fondul de Stat, 
Datoriile pentru diverşi prestatori de 

servicii. 
Avantajele aduse de CAP, în 

perioada 1962-1990, au fost menţionate 
la subcapitolul „Istoricul Satului 
Dâmbroca” 

CAP-ul „Libertatea Dâmbroca”, 
constituit de satele Dâmbroca şi 
Borduşani, deţinea 1350 ha, teren agricol. 

Putem concluziona că în comunism 
au existat şi aspecte pozitive, printre care 
acela că s-a creat oportunitatea pentru o 
agricultură corespunzătoare, prin 
exploataţii întinse, care permiteau 
asolamentul, respectarea verigilor 
tehnologice, iar fertilizarea, chimizarea, 
erbicidarea şi folosirea  pesticidelor erau 
bine puse la punct de către cadre tehnico 
– inginereşti, foarte capabile. Toate 
acestea au condus la producţii de 4-5 ori 
mai mari decât cele înregistrate după 
1990.  
 Organizarea terenurilor agricole, pe 
loturi, planificarea lucrărilor agricole cu un 
grafic bine stabilit, introducerea sistemelor 
de irigare, darea în folosinţă pentru 
agricultură a unor terenuri necultivate 
până atunci (o mare parte din islazul 
satului), au creat de asemeni posibilitatea 
de creştere a producţiei agricole. 

„Ticluirea de “pui de ţăran”, mi se 
potriveşte, pentru perioada de înaintea 
colectivizării, adică până în 1962, când 
comuniştii ne-au tâlhărit de moştenirea 
din moşi-strămoşi. Deşi perioada cât am 
fot ţărănuş, a fost scurtă, cam de patru 
ani(atunci când aveam între 7 şi 11 ani), 
pot spune că am cunoscut şi ţin minte 
multe treburi ţărăneşti. Părinţii aveau mai 
multe loturi arabile pe câmp şi  tătica era 
unul dintre gospodarii apreciaţi ai satului. 

Avea tot ce trebuie pentru munca 
pământului: căruţă, plug, boroană, 
discuitor, semănătoare, sape, greble, furci 
şi altele, dar mai ales acei doi cai 
minunaţi, de care nu-mi pot dezlipi 
gândul. Nu este cazul să detaliez, cum 
arată, la ce şi cum sunt folosite toate 
uneltele, căci despre ele se poate afla uşor 
din „dicţionarul” ţăranului individual de 
azi. Uneltele şi utilajele agricole, evoluate, 
se găsesc pe la câţiva fermieri ai satului. 
Şi cartea monografică a satului Dâmbroca, 
poate fi consultată, căci sunt şi câteva 
poze ale uneltelor de lucru individual. 
Unde mai pui că cei care le au, pot fi 
consideraţi oameni gospodari.  

 Nu prea am mers la arat şi semănat 
cu tătica, deoarece lucrările astea se 
efectuau primăvara şi toamna, când eu 
eram prins cu şcoala. Mergeam cam pe la 
sfârşitul primăverii şi în timpul verii, la 
unele munci: praşila porumbului, la cositul 
grâului, cositul furajelor( ovăz, lucernă, 
dughie). Mai eram prins şi toamna cu câte 
ceva: la culesul porumbului, culesul viei. 
Erau zile când la muncile agricole participa 
toată familia: mămica, tătica, surorile şi 
eu, dar greul apăsa pe tătica.  

 În zilele de vară, pleca tătica de luni 
de cu zori şi se întorcea vinerea seara. 
Avea cu el căruţa cu cai, aşternuturi şi 
acolo (la distanţă de 5-6 Km de sat), lucra 
câte 14-15 ore pe zi, cu o pauză când 
măicuţa(sau noi, copiii), ajungea cu 
mâncare şi încă una cam de o jumătate de 
ceas pe la conacul jumate, când soarele 
topea şi pietrele. Tot timpul avea grijă de 
hrana şi adăparea cailor, cu care vorbea 
adeseori, le înţelegea păsurile şi ei îl 
ascultau cu supunere la solicitări. 

 Când măicuţa îi aducea mâncarea, 
lua tătica un ţol(pătură ţărănească, ţesută 
la război de mămica), o întindea la umbra 
căruţei şi împreună mâncau, gândind în 
acelaşi timp că Domnul le-a dat să aibă ce 
lucra, ce pune pe masă şi mai ales că le-a 
dat patru copii frumoşi şi ascultători. 
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Poate se mai gândeau şi la sufletele lor, la 
faptul că se pierdeau, de drag, unul în 
ochii celuilalt. Toate împlinirile lor i-au 
apropiat şi mai târziu aveau să împartă 
împreună greutăţi de neimaginat, din 
cauza sistemului comunist, dar steagul lor, 
pe care nu-l lăsau jos niciodată, erau copiii 
şi credinţa creştină. Copiii au fost rodul 
dragostei lor şi al credinţei în Dumnezeu şi 
pentru ei aveau să sacrifice totul. Tăceau 
şi mâncau şi se înţelegeau din ochi şi cred 
că nu era masă mai sfântă ca aceea când 
viteazul bărbat, pe frontul luptei lui(fie 
chiar şi aceea cu arşiţa şi cu duritatea 
muncii), primeşte răsfăţul mâncării, gătite 
şi adusă acolo de iubita lui şi prânzitul 
împreună. Dar mămica, câtă mândrie 
trebuia să aibă în suflet cu un aşa bărbat! 
Eu, când mergeam cu mâncare şi mâncam 
împreună, parcă privea prin mine, mă 
străpungea cu dragostea lui. 

 De regulă, ca mâncare de început, 
era ciorba „cea de toate zilele”, cu 
zarzavaturi şi mai ales cu fasole verde din 
grădina noastră şi acrită cu borş, sau cu 
prune verzi, şi din care avea o porţie şi 
pentru masa de seara, înainte de asfinţit. 

Mămăliga era şi ea la loc de cinste, şi mai 
aduceam în traistă: gogoşari, roşii, un 
borcănaş cu lapte proaspăt, câte un ou, 
ceva brânzucă de oaie, un borcănaş cu 
miere. Uneori ca desert era mămăliguţa cu 
struguri. Toate produsele erau proaspete 
şi din gospodăria noastră. Chiar şi mierea, 
căci aveam vreo cinci stupi, în fundul 
grădinii. Mă feream să merg pe la stupi, 
căci albinele îşi apărau, cu preţul vieţii, 
casa lor şi nu lăsau să te apropii de ele. 
Doar tătica le ştia bine rostul. Totul era 
plănuit ca după un ceas elveţian. 

 Uneori când întârzia cu mâncarea pe foc, 
măicuţa ne silea să mergem repede cu ea 
la tătica, că-i ora două (14,00). O 
întrebam, de unde ştie cât e ora, că noi nu 
aveam ceas. Măicuţa zicea ”Vino să-ţi 
arăt!” Mă ducea în grădină şi-mi arăta un 
par din grădină care servea şi ca arac 

pentru fasole şi jos era umbra lui, care se 
rotea ca limba ceasului, după cum era 
soarele pe cer. ”Vezi, îmi zicea, când 
depăşeşte poarta mică înseamnă că e ora 
două!” Ingenios era ceasul ţăranului, fără 
maşinării mecanice, electrice, sau sisteme 
electronice. 

Îmi imaginez că în timp ce prăşea, 
era atent, cât era, la treaba lui, da-i mai 
fugea gândul la cum să facă mai mult bine 
pentru ai lui, vorbea în gând cu fiecare şi 
sunt sigur că pe mine mă vedea de pe 
atunci ca preot al satului. 

Uneori pornea gura să-i urmeze gândurile: 
„A, preot îl fac, să-l văd cum iese din altar 
şi începe să citească din Evanghelie. Când 
va anunţa: „Veniţi să ascultaţi Sfânta 
Evanghelie,......!” toată lumea se va aşeza 
în genunchi şi va asculta cu pioşenie ce le 
citeşte Costel al meu şi va cânta... frumos. 
Va fi duhovnicul sătenilor şi-i vor săruta 
măna, dar eu... eu cum voi face că nu pot 
să mă spovedesc lui şi nici nu cred că-i 
normal. A, da, desigur, voi merge la 
părintele Stratoni , la Stănceşti, că el mi-a 
mai fost duhovnic pe când păstorea la 
biserica noastră! Au, am tăiat un porumb 
şi ce păcat , începuse să-i crească patru 
pănuşi, cam atât câţi copii am eu! Hai că 
buruienile trebuie tăiate şi chiar porumbii 
care sunt în plus şi-i parazitează pe cei 
buni, că şi Domnul ne învaţă că buruienile 
pământului, care creează greutăţi celor din 
jur, trebuie îndepărtate şi se înţelege că se 
referea în principal la oamenii-buruieni!”  

 Enache, adică tătica, avea o 
rezistenţă şi o dârzenie fără margini. Păi 
ce mai conta la el să dea cu sapa de 
dimineaţa până seara, faţă de marşul ăla, 
prin ploaia de gloanţe, până în Munţii 
Tatra!? Seara, după ce se asigura că totul 
este în regulă, chiar şi adormirea în 
picioare a cailor, aşeza iarbă pe coşul 
căruţei şi peste ea ţolul, punea la cap un 
braţ de iarbă, lua plapuma pe el, după caz 
şi cu ochi-n stele şi gândurile duse, 
începea să viseze înainte de a adormi. Şi 
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cum se crăpa de zori, zâmbea soarelui cu 
un ochi întredeschis şi apoi „Ia-o Enache 
de la început!” 

În concluzie pot spune că cele mai 
frumoase amintiri de la câmp, dinaintea 
colectivizării le am din vremurile în care 
mergeam cu tata la cositul lucernei, la 
prăşit, la secerişul grâului, la culesul 
strugurilor şi mai apoi la culesul 
porumbului.  

Eram meseriaş, nu glumă, în 
calitate de conductor de greblă şi la 
zdrobitul strugurilor, la cărat apă pentru 
udatul legumelor şi altele. 

Cine n-a trecut pe la câmp şi n-a 
participat la astfel de îndeletniciri, 
înseamnă că e rupt de legătura 
extraordinară cu natura. Căci natura dacă-
i dai, ea îţi dă însutit, atât în plan 
material, cât şi spiritual. Natura este de la 
Dumnezeu şi are în ea substanţă 
dumnezeiască.  Se poate spune că cel ce 
nu lucrează la ajutarea naturii, care nu a 
trăit la ţară, ţărăneşte, acela este demn 
de milă, căci nu a cunoscut o parte 
însemnată a frumuseţilor dumnezeieşti. 

Au venit acele vremuri anticriste, 
când ne-au luat tot, da, tot ce putea 
însemna un ţăran gospodar, până şi 
demnitatea de om, şi mândria de a fi 
patriot, de fost luptător activ pentru 
păstrarea pământului strămoşesc.”  

(Pr Protopop Constantin Alecse) 
 
Ştefan Saris 

 
Născut: 1916  - Teleorman – Vlaşca 
Decedat: 1996.  
Mărturisirea Măndiţei Sares:  „Bunicul, 
aflându-se în insula Hios, sub stăpânirea 
turcilor şi aceştia capturau femeile 
frumoase pentru sultan, a părăsit ţara şi a 
ajuns în România, în Teleorman, apoi la 
Brăila. Era un om bogat, se numea 
Sariologur Nicolas. Avea vapor, căra marfă 
pe Dunăre. Nu prea a mers treaba şi a 

venit la Scurteşti, judeţul Buzău. Avea 8 
copii (4 băieţi şi 4 
fete): Vanghelie 
(Vanghelis), Vasilis, 
Dimitris, Fanachis, 
Eugenia, Ecaterina, 
Elena şi Olga. La 
Scurteşti, pe moşia lui 
Şuţu, ca administrator 
a făcut o crescătorie 
de porci, florărie, 
fermă legumicolă.  
A decedat în 1946, 
cam la 66 ani. 

 
Realizările deosebite ale lui Ştefan 
Saris (Fanachi):  
• a realizat solarii frumoase la ferma CAP

-ului, 
• a realizat proiectul cu solariile de la apa 

Buzăului, 
• a deturnat cursul apei Buzăului şi cu 

motopompe  
• aducea apa la solarii 
• a devenit şef de fermă în 1962 şi  a 

activat pe funcţie până în 1990. 
 
Constantin Stănilă 

 
Născut: în anul 1931 
În satul Dâmbroca, comuna Scurteşti  
Din părinţii Dumitru şi Tudora Stănilă 
De profesie: Agricultor 

 
Cu domiciliul în 
Dâmbroca, comuna 
Săgeata, Judeţul 
Buzău.  
Tel: 0238.581.227 
Căsătorit: 1955, cu 
Aurica Nistor, din 
Pârscov. Judeţul 
Buzău,  
 2 copii: - Enache, 
56 ani – comisar, 
poliția București, are 

un copil - Maria, cu 2 copii gemeni, cls a 
XI-a. 
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Studii şi activităţi: 
 
 1938–1942 –Şcoala elementară, la 
Dâmbroca, com. Scurteşti, 

1964–1968 – gimnaziul, la 
Pogoanele, jud. Buzău, 

1968–1973 – Liceul, la Râmnicu 
Sărat, 

1950–1962 – agricultor, 
1962–1983 –Preşedinte CAP „ 

Libertatea” Dâmbroca, perioadă în care a 
mers şi la perfecţionare în China, 

1964– Academia „Ştefan 
Gheorghiu” Bucureşti 

1983–1988 – Primar, comuna 
Săgeata, 

1988–1990 – Preşedinte 
Cooperativa de Consum. 

 
„M-am născut în 1931, luna 

decembrie. Am stat la părinţi până am 
plecat militar. După trei ani de armată m-
am reîntors în sat, m-am căsătorit cu 
Aurica şi am creat 3 copii, care acum sunt 
căsătoriţi, la casele lor şi avem trei nepoţi. 
Unul din ei este ofiţer la poliţia capitalei şi 
doi sunt liceeni în Buzău. 

Am avut 5 ha de pământ, cu care, 
la momentul corespunzător am intrat în 
Colectiv. După un timp am fost ales 
preşedinte de CAP, unde am funcţionat 21 
ani. 

A trebuit să-mi completez studiile, 
cu liceul şi studiile academice. Am avut şi 
onoarea de a fi delegat în China, în schimb 
de experienţă. 

Astăzi mă bucur de o pensie şi mă 
ocup de propria gospodărie, alături de 
soţie.”  (Constantin Stănilă) 

 
„Domnule Constantin Stănilă, vă 

apreciez activitatea, aşa cum mi-aţi 
prezentat-o şi cred că, din câte mi-aţi spus 
şi din faptul că aveţi credinţă în 
Dumnezeu,  nu aţi comis cu bună ştiinţă 
greşeli specific comuniste. Logica 
expunerilor dumneavoastră în acest 

interviu, mă face să cred că aţi avut 
totdeauna intenţii bune şi credinţă în 
Dumnezeu, dar, din câte ştiu, aceste 
calităţi nu prea se puteau pune în valoare 
în timpul comunismului. Din faptul că 
mulţi oameni ai satului, vă apreciază şi 
azi, ca un om de seamă  iar alţii, care mai 
ţin minte şi câte ceva cu care s-au simţit 
nedreptăţiţi, sau şuguiesc despre unele 
aspecte ale vremurilor comuniste, au 
totuşi reţineri în a vă găsi vinovăţii 
personale şi că vă apreciază în continuare 
ca pe un bun gospodar, mă impresionează 
în mod plăcut. V-am căutat, pentru acest 
interviu, în mai multe rânduri şi de fiecare 
dată eraţi foarte prins cu treburile la 
câmp, la oraş, la îngrijirea animalelor. Vă 
felicit pentru faptul că la vârsta ce o aveţi, 
de 81 ani, sunteţi atât de activ, atât de 
harnic! Vă felicit şi pentru faptul că nu aţi 
uitat niciodată de Dumnezeu, că aţi 
sprijinit biserica şi mergeţi în mod 
sistematic să vă plecaţi în faţa lui 
Dumnezeu şi să vă rugaţi!  Vă doresc o 
împăcare cu Dumnezeu, viaţă lungă, în 
sănătate şi noi împliniri!”  

(Mircea Iordache) 
 

d – Perioada 1990-2012 

 Această perioadă a început sub 
semnul destrămării structurilor comuniste. 
CAP-ul „11 Iulie” Săgeata şi-a mai 
continuat activitatea cca 1,5 ani, având ca 
preşedinte pe doamna Ing. Bădescu 
Adina.   Treptat s-a mers către falimentare 
şi oamenii au fost puşi în posesii, cu 
terenurile cuvenite prin actele de 
moştenire.  Lipsa unor legi clare de 
trecere de la munca în colectiv, la 
proprietatea particulară, a condus la o 
destrămare, forţată de presiunea 
sătenilor. Nici nu mai putea continua căci 
se fura prea mult. 

Cea mai dureroasă acţiune, comisă 
de săteni, a fost aceea că au distrus total 
sistemul de irigaţii.   
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Animalele au fost date la oameni, 

care cum a putut să apuce. Aşa s-a 
întâmplat şi cu activul imobil. Despre 
grajduri, se spune că au fost 
dezmembrate, materialele provenite din 
dezmembrări au fost vândute şi sătenii au 
votat ca acei bani să fie daţi bisericii 
pentru renovare.  

„După revoluţie s-au repezit toţi să 
apuce câte ceva şi s-a ajuns la ce se vede: 
împroprietăriri abuzive a unora care nu au 
avut terenuri în Dâmbroca; distrugerea 
tuturor înstalaţiilor de irigare, construite 
din banii comuni; lipsa mijloacelor de 
efectuare a lucrărilor agricole; neaplicarea 
măsurilor de combatere a dăunătorilor.   

Dimensiunile satului sunt de 
460x1470 m. Satul este înconjurat de 
teren arabil. În partea spre Stănceşti se 
află linia Obştea, mărginită în capăt de 
lotul Cernăteşti; înspre Borduşani este 
linia Murgeasca, mărginită în capăt de 
lotul Chiliile; în capul satului înspre Boboc, 
este linia Pogoane, mărginită de  lotul 
Aldeni. Lunca satului, de lângă apa 
Buzăului a fost vândută lui Ion Dincă, din 
Săgeata. Suprafaţa arabilă a satului 
însumează 900 ha.”  (Nedelcu Ion)  

 „După  1989, când a fost detronat 
comunismul în România, primii care au 
primit pământul înapoi, au fost familiile 
celor deposedaţi forţat. Tatăl meu se 
mutase la cer cu 6 luni înainte, unchiul 
plecase în America la fiul său, părintele 
Constantin Alexe, iar Lalu Gheorghe şi-a 
cumpărat cât a putut de repede căruţă cu 
cai. Trăiau o a doua tinereţe, chiar dacă 
trecuseră de 50 de ani. Toată aşteptarea 
aceasta (1962-1989) nu a fost zadarnică, 
cu toate că  au trebuit să treacă 27 de ani.  
Adesea tatăl  meu o întreba pe mama :  

- Mariţă, dacă ăştia ne-ar da 
pământul înapoi, noi ce-am face? 

- Fugi măi omule, că nu au cum să 
ni-l mai dea înapoi! 

- Şi totuşi? insista tatăl meu. 
- Nu ştiu. Cine o să-l mai 

muncească? Noi am îmbătrânit, iar copiii 
au plecat toţi la oraş şi au serviciu.”   

(Pr. Costel Ion) 
 

„Treptat, treptat, câţiva oameni şi-
au creat ferme: Crăciun Nicolae, Lalu 
Aurel, Lalu Marcel, familia Bădescu Nicolae 

S-a dat prioritate unor plante, 
astfel:  

- Grâul          25 % 
- Floarea soarelui    25 % 
- Porumb                30 %, 
- Plante furajere           8 %, 
- Legume, pepeni         8 % 

   - Vii         2 % 
   - Plante industriale           2 %  
 
Satul detine cca 910 ha, teren agricol. 
 

Recolta 2012–a fost diminuata cu 
75%, din cauza secetei 
Prestaţiile se fac cu următoarele tarife: 
arat - 300 lei, înfiinţat cultura – 300 lei, 
întreţinere (ierbicizare, praşilă) – 200 
lei” (ing. Nicolae Bădescu) 

 
Fermierii de azi. 
 

Nicolae Crăciun, - fermă agricolă, 
fermă de animale, procesare lapte, 

Aurel Lalu – fermă agricolă 
Adrian Bădescu, fermă agricolă şi 

de animale 
Marcel Lalu – fermă de animale 
Ion Oprea – fermă agricolă 
Constantin Mirea (Epeco), ferma 

Agricola Constantin Constantin 
 
„Eu ţin evidenţe contabile la 10 -15 

societăţi comerciale. Am cochetat şi cu 
ideea unei ferme, dar nu am timp şi apoi 
îmi place şi să mă culturalizez, să văd un 
spectacol, o piesă de teatru.....  

 
Mulţi fermieri îmi cer sfaturile. Îi ţin 

evidenţa şi lui Nicolae Crăciun.  Anul ăsta 
a fost secetos,dar tot s-a făcut câte ceva 
şi oamenii au animale, grădini cu legume, 
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irigate. Sunt oameni care scot din te miri 
ce câte o afacere”.  (Ion Stanciu) 
  
 „Dintre fermierii satului pot numi pe: 
-   Nicolae Crăciun  fermă mixtă : 200 
vaci, 450 oi, 200 ha teren agricol, 5-6 
tractoare, combină, cositoare, etc 
-  Aurel Lalu: 150 ha, 25–30 tăuraşi, 30 
porci; 
-  Nicolae Bădescu şi fiul Adrian; 50 ha 
teren legumicol. 
-   Marcel Lalu: fermă de animale (vaci şi 
oi); 
-   Eusebiu Mirea: utilaje agricole, vaci.” 

(ing. Nicolae Bădescu)  
 
Nicolae Crăciun 

 

Născut: la 18 
nov. 1967 

În satul 
Dâmbroca, 

comuna Săgeata, 
jud. Buzău. 
Din părinţii: 

Tudor şi Ilinca 
Crăciun 

(Călinescu), 
Domiciliat în 

Dâmbroca, 
Săgeata, Buzău. 

Copii: - Virgil, 
stud. Anul IV la 

Med. Veterinară, 
  - Alexandru, elev la Lic. Sportiv  Buzău. 

Ocupaţia: Fermier zootehnic. 
 

Studii şi ocupaţii: 
 

1974–1982 – Şcoala Generală Dâmbroca, 
1982–1984 –Liceul IU Tehn. Buzău, 
specialist, Maşini şi Utilaje, 
1984–1986–Şcoala Profesională Electro-
mecanici Auto, Constanţa., 
1986–1988 - şofer ITA Buzău- transport 
marfă, 
1988–1989 – stagiul militar ( 16 luni), 

1990–1994 – şofer la ITA Buzău, 
1994 – privatizat, fermier zootehnic. 
 

Mircea Iordache, despre Crăciun 
Nicolae: 

Auzeam prin sat despre Floştănică, 
dar nu la modul desconsiderator, ci la 
modul admirativ. Mă întrebam, cum, un 
nume, care apare a batjocură, a devenit a 
elogiu. Mi s-a spus, de către unii 
consăteni, că Floştănică e cel mai mare 
fermier al satului, că deţine în jur de 500 
oi şi cca 200 vaci, plus magazin de 
desfacere. Mi s-a mai spus că e cel mai de 
treabă fermier, că pe timpul înzăpezirii, a 
ieşit cu mijloacele proprii şi a făcut 
deszăpezirea, scoţând din necaz pe unii 
dintre cei care au fost afectaţi.  

Cu aceste informaţii, am mers cu 
oarecare emoţie şi neîncredere că-l pot 
aborda. Consideram că e prea ocupat şi nu 
are timp pentru stat de vorbă. Am găsit 
un om tânăr, calm, cu bunăvoinţă şi am 
reuşit să-i fac o înregistrare video.  Pe 
chipul lui se văd: apăsarea 
responsabilităţilor, seriozitatea, privirea 
către următorii paşi care urmează să-i 
facă în bunul mers al fermei, dar şi 
bunătatea, înţelepciunea şi modestia.  M-a 
impresionat că aproape toată familia  este 
trup şi suflet pentru fermă.  Fiul cel mare 
studiază medicina veterinară şi va fi omul 
de bază pentru punerea în aplicare a 
tehnologiilor cele mai bune în vederea  
asigurării  sănătăţii animalelor, creşterii şi 
valorificării producţiei. Am putut vedea 
cele trei instalaţii de răcire a laptelui, baza 
tehnico – materială şi am constatat o bună 
gospodărire.  Am aflat şi de faptul că este 
un factor activ în viaţa sportivă a satului. 
Echipa de fotbal a comunei Săgeata, 
constituită din dâmbroceni, este susţinută 
moral şi material de către dumnealui. 

Domnul Crăciun nu  a uitat că 
provine dintr-o familie de oameni cu o 
stare materială precară, că tatăl său a fost 
ciobanul satului, ba chiar se mândreşte cu 
originea sa şi mulţumeşte lui Dumnezeu 
pentru soarta ce i-a dăruit de a ajunge la 
situaţia bună din prezent. Pentru cele 
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constatate şi prezentate mai sus, consider 
că domnul Crăciun Nicolae este cel mai de 
seamă gospodar al satului. 

Ca fermier, povesteşte: 

„– Ferma este axată pe cultura 
mare. De asemeni deţin şi un sector de 
creşterea animalelor, maşinile şi utilajele 
agricole necesare pentru realizarea 
mecanizată a activităţilor fermei. 

În perioada 1986–1994, am fost 
şofer la ITA Buzău. Văzând că pot avea o 
afacere proprie şi având experienţă din 
familie, căci şi pe vremea comunismului 
aveam oi, am trecut la dezvoltarea unei 
ferme. Am cumpărat câte 1-2 vaci, am 
investit tot ce puteam în ele, le-am 
înmulţit, apoi am luat pământ, căci trebuia 
să am nutreţ pentru animale. Am început 
să-mi cumpăr şi utilaje. 

Acum deţin:  70 ha., în proprietate; 
150 ha, în arendă; 100 vaci cu lapte; 70 
bovine, tineret; 550 oi.  

Am avut 1000 oi, dar nu aveam 
personal şi am mai vândut. 

Laptele obţinut este răcit în cele trei 
răcitoare ce le deţin şi apoi este trimis la 
beneficiar în Târgovişte. Se plăteşte cu 0,9 
lei/litru. 

În privinţa copiilor, sunt mulţumit. 
Fiul cel mare urmează medicina veterinară 
şi va fi om de bază al fermei. Fiul cel mic e 
în anul IV la Liceu şi vom vedea cum va 
completa schema fermei. 

N-am uitat de sat. Mă înţeleg cu 
sătenii, i-am ajutat cu utilajele la 
deszăpezire şi aprovizionare, fără să le cer 
plată.”(Nicolae Crăciun) 

 
Aurel Lalu 
 

Născut: 19. oct. 1971, 
În satul Dâmbroca, comuna Săgeata, 

Buzău,  

Din părinţii: Smaranda şi Nicolae Lalu 
Căsătorit: cu Florica Mihai, din Săgeata. 

Copii: - Mihăiţă, 18 ani, elev clasa  a XI-a, 
la Liceul    Agricol 

din Buzău; Dragoş, 
cls. V, în 

Dâmbroca. 
Studii şi ocupaţii:   

1978–1986 – 
Şcoala Generală 

Dâmbroca, 
1986 – 1988 –

Liceul de Petrol – 
Berca, 

1989 (2 luni) – angajat la Barajul Siriu, ca 
mecanic, apoi şofer, pentru 4 luni.  
1989–1991 – şofer la IJTL (Intr. 
Judeţeană de Transport Local), Bz.  
1991–1992 – stagiul militar, ca şofer la 
poliţie, 
1992–1995 – Şofer la IJTL Buzău, 
1995– patron de magazin, în satul 
Dâmbroca - a cumpărat pământ – şi s-a 
ocupat de grădinărit, apoi a cumpărat şi 
arabil şi a luat pământ în arendă.  
2004– a cumpărat ferma agricolă. 

 

Povestea fermierului Aurel Lalu 

„Povestea a început din 1995, când 
împreună cu soţia ne-am deschis un 
magazin cu produse alimentare, în sat, 
apoi am cumpărat pământ pentru o 
grădină de legume, întâi 3 ha, apoi 6 ha, 
şi am cultivat: roşii, ceapă, ardei şi varză.  
Am început să cumpărăm şi pământ arabil 
şi apoi să luăm în arendă şi de la alţi 
oameni. În 2004, am cumpărat ferma, 
care fusese a SCSS (Societatea 
Cooperatistă de Sere şi Solarii), dar a fost 
vândută unui irakian. Am luat totul de la 
început. Am cumpărat primul tractor, apoi 
alte şi alte utilaje, încât ne-am format o 
staţiune de maşini agricole cu care să 
facem faţă la cele 200 ha teren arabil, 
dintre care 170 sunt arendate.             
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Mai creştem şi câteva animale: 20-25 
tăuraşi şi 30–40 porci. 

Ca utilaje, am început cu un tractor 
şi astăzi am  toate maşinile şi utilajele 
agricole, necesare pentru lucrarea 
pământului şi pentru valorificarea 
produselor (6 tractoare, semănători 
pentru toate tipurile de seminţe, pluguri, 
maşini de transport şi altele). De 
asemenea, m-am asigurat de depozite, de 
adăposturi pentru animale şi dormitoare 
pentru lucrători. 

Familia e total implicată şi am 
câţiva lucrători, încadraţi: 

- eu, efectuez în câmp  tot felul de 
lucrări agricole, 

- soţia se ocupă de magazin, de 
gospodărie şi ţine evidenţa contabilă, 

- fiul cel mare, Mihăiţă, se pregăteşte 
pentru fermă, la Liceul Agricol şi apoi 
îl voi da la Facultatea de Agronomie. 
În vacanţe şi în zilele libere de la 
şcoală, participă activ la muncile ce le 
avem, 

- fiul cel mic, Dragoş, se urcă pe 
tractor de la 7 ani. De obicei lucrează 
pe iun tractor mic, dar se bagă şi la 
cele mari. Are acum 11 ani şi tot nu 
ajunge bine la pedalele tractorului, 
încât e nevoit să conducă stând în 
picioare. Este foarte pasionat de 
cositoare, de arat, de transportat 
cereale.”  (Aurel Lalu) 

Domnica Lalu 

„Suntem mândri de ceea ce am 
făcut şi, în mod deosebit, de cei doi 
băieţi. Treburile se împart şi fiecare 
ştie ce are de făcut:  
- Soţul e cu câmpul şi utilajele,  
- copiii, cu şcoala şi, când sunt 
liberi, mă ajută foarte mult.  
Astăzi băiatul cel mare s-a ocupat 

de spălatul 
utilajelor, căci 

soţul ţine foarte 
mult la ele şi vrea 
să fie îmbăiate în 
fiecare sâmbătă, ca 
pe copii. 

La noi, seara 
după masă se face 
programul pentru a 
doua zi. Eu îi aduc 
aminte soţului ce 
lucrare urmează, 
căci el e tare prins                                                     

Pluguri 

      Semănătoare                      Cositoare  

Utilaj de balotat paie 

Unele dintre utilajele agricole  ale lui 
Aurel Lalu 
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cu câmpul şi poate uita câte ceva. Azi i-
am adus aminte că trebuie să ierbicideze 
la lotul de la Săgeata. Acum e timpul de 
lucru şi răspunderea e mare atât pentru 
noi, cât şi pentru cei care ne-au dat 
terenuri în arendă. Soţul are mare grijă şi 
mult stres, că toată răspunderea e asupra 
lui. 

Copiii ne ajută foarte mult: băiatul 
cel mare, în vacanţa de sărbători a lucrat 
pe tractorul mare; băiatul cel mic 
lucrează: Cu tractorul mic, cu cisterna, 
duce oamenii la câmp. Când e nevoie de 
tractor mai mare, stă în picioare, să poată 
ajunge la pedale, dar merge după tată – si 
cu tractorul duce cisterna, coseşte, deşi 
are numai 11 ani. A învăţat să conducă 
tractorul de la vârsta de 7 ani.”  (Domnica 
Lalu) 

Dragoş Lalu 

E copil sau e adult? Greu de înţeles. 
Are 11 ani, este în clasa a V-a la şcoala 
generală din sat, dar nu numai. Când avea 
7 anişori a învăţat să conducă tractorul. 
Întrucât nu ajungea la pedale, trebuia să 

conducă ridicat în 
picioare. La început 
a primit un tractor 
mai mic, un U-445 
şi munci mai 
uşoare (transport, 
cosit). Băieţelul a 
crescut şi acum la 
cei 11 ani, conduce 
tractoare mari şi 
efectuează tot felul 
de lucrări agricole. 

Pe chipul lui  se 
poate citi 
seriozitate şi o 
maturitate 

precoce. În timpul liber, după orele de 
şcoală, se joacă. Se joacă de-a 
tractoristul. Dacă la 7 ani a învăţat să 
conducă tractorul, iar la terminarea celor 
patru clase conduce toate maşinile şi 
utilajele din fermă, le cunoaşte 

caracteristicile şi parametrii funcţionali, 
poate fi apreciat ca un copil minune. În 
ritmul ăsta de acumulare a cunoştinţelor şi 
deprinderilor, nu ar mira ca la terminarea 
gimnaziului să deţină pregătire de inginer 
agronom. Desigur că studiile şi le va duce 
până la capăt, dar putem să-l admirăm, că 
prin perfecţionare la locul de muncă, 
băiatul face „facultatea, înaintea liceului”. 

Constantin Constantin 

 

„M-am născut la 21 
nov. 1963, în satul 
Dâmbroca. 
Cursurile şcolii 
elementare (1-8) le-
am urmat în 
Dâmbroca, apoi 
treapta I-a de liceu 
am urmat-o la 
Săgeata, 
Am urmat şi 

cursurile şcolii profesionale, în domeniul 
mecanic. 

Servicii am avut la CF şi la OELIF, 
ca mecanic de utilaje grele. Am lucrat mai 
mult pe buldozer. 

După 1989 s-au făcut restructurări 
şi am trecut pe agricultură, cu legume şi 

Dragoş, fiul lui    Aurel 
Lalu  

Dragoş, la arat  
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fructe. Am luat în arendă 
pământ, iar utilajele le-am plătit. 

Sunt căsătorit cu Elena 
Radu, avem împreună o fată, 
care e în clasa a XII – a. 

Am întremat această 
gospodărie pe locul lui nea 
Enache. Locul era liber şi 
construibil. Am avut şi un 
magazin, în clădirea alăturată, 
dar nu a rentat şi acum folosesc 
clădirea ca depozit de produse. 

În ferma noastră familială 
lucrez împreună cu soţia, cu 
fetiţa şi mama mea, Constantin 
Dobra. 

Din legumicultură, câştigul 
anual, net, e cam de 30.000 lei. 
Produsele le ducem în „angro” la Braşov.” 

 

 
Marin Mirică – legumicultor individual 

 

M-am născut în 26 
iulie,  1949. 

Am făcut şcoala 
primară în sat, iar 

gimnaziul la 
Căpăţâneşti, din 

comuna Mărăcineni. 
Tata a lucrat la CAP, 

ca îngrijitor de 
animale.  

Am fost 9 copii la 
părinţi, din care trei 

au murit (singura fată şi doi băieţi).  
Ca pregătire profesională şunt 

şofer, cu şcoala de şoferi, absolvită la 
Roman. Am lucrat ca şofer la IRTA Buzău.  

De legume m-am ocupat după 
ieşirea la pensie, în 1989. Produsele la 
valorificăm pe piaţă, dar e greu, că nu 
prea găsim tarabe libere şi le dăm la preţ 
scăzut angrosiştilor. 

Despre oamenii din sat, pot spune 
că sunt gospodari, cresc animale, legume 
şi sunt comunicativi. În ce priveşte revolta 
din 1962, nu prea ştiu, eram copil de 13 
ani. 
 

 
Mirică Aneta 

 

„Am crescut 3 copii. Am muncit la 
CAP, de la 17 ani şi până în 1989. 
Colectiva s-a desfiinţat şi totul a fost 
vândut.”               

   
Apicultura 
 
 Despre apicultură se  poate vorbi 
puţin, dar este interesant.  
 

În Dâmbroca se cunoaşte această 
preocupare cam din anii 1920-1930, de pe 
vremea lui Ilie Zaharia (zis Coadă), apoi 
fiul lui, întors din Rusia prin 1970 a fost 
pasionat de albinărit. Prin perioada 1970-
1990. părintele Emil Stanciu, Traian Stroe
(dascălul), familia Maria Voinea, Ion Mitoi, 
au avut preocupări de creştere a albinelor. 
Cu timpul preocupările sătenilor s-au 
îndepărtat de apicultură. Numai inginerul 
electrotehnist Valeriu Florea, a pus 
pasiune şi inteligenţă, încât a ţinut între 
50-100 stupi. 

 L-am vizitat la stupina lui din 
grădina casei, la Dâmbroca şi am rămas 
impresionat de atmosfera paradisiacă şi de 
mândria cu care domnul inginer îmi 
prezenta comoara dumnealui.  

Mirică Aneta - Diplomă pentru agricultură 
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Despre apicultură se  poate vorbi puţin, 
dar este interesant.  

În Dâmbroca se cunoaşte această 
preocupare cam din anii 1920-1930, de pe 
vremea lui Ilie Zaharia (zis Coadă), apoi 
fiul lui, întors din Rusia prin 1970 a fost 
pasionat de albinărit. Prin perioada 1970-
1990. părintele Emil Stanciu, Traian Stroe
(dascălul), familia Maria Voinea, Ion Mitoi, 
au avut preocupări de creştere a albinelor. 
Cu timpul preocupările sătenilor s-au 
îndepărtat de apicultură. Numai inginerul 
electrotehnist Valeriu Florea, a pus 
pasiune şi inteligenţă, încât a ţinut între 
50-100 stupi. 

Acum are 50 stupi, căci au mai 
pierit din cauza gerului din februarie 2012. 
A asigurat toate condiţiile ca albinele să se 
simtă bine, în liniştea grădinii, printre 
pomii înfloriţi şi având foarte aproape 
lanurile de floarea soarelui ale câmpului. 

Prezint mai jos mărturia domnului 
ing. Valeriu Florea: 

„De 30 ani, mă ocup cu apicultura şi am 
19 ani de când m-am pensionat şi de când 
mă dărui mai mult acestui hobi. Două zile 
pe săptămână le petrec aici, cu albinele, 
mă relaxez, ascult şi muzică. Suntem în 
plin sezon de înflorirea salcâmului şi încă 
nu am verificat dacă au băgat miere de 
salcâm, aşa că voi încerca să văd ce este. 

Săptămâna trecută, când am pus magazii 
la toţi stupii, a fost o vreme nefavorabilă. 
Albinele au fost agitate şi mi-au dat vreo 
30 de înţepături. În prezent am 50 stupi şi 
voi mai face pe săptămâna viitoare 10 
stupi noi. Aici îi ţin permanent, nu fac 
pastoral. Mai am unele probleme cu 
insecticidele, mai ales la rapiţă. Iarna de 
la începutul anului 2012 a fost grea şi s-a 
simţit asupra stupilor mai mult ca în alţi 
ani.” (Ing. Valeriu Florea) 

Protecţia animalelor 

În satul Dâmbroca, protecţia 
animalelor, constă în ţinerea pe lângă casă 
a animalelor domestice necesare şi care 
sunt tratate în general bine, cu grijă şi 
respect. Poate că în unele gospodării, nu 
toate animalele sunt îngrijite cum trebuie. 
Viaţa de câine, e tot viaţă de câine, atât 
ca alimentaţie cât şi cu o libertate 
înlănţuită. Viaţa de porc e tot la teică şi 
fiecare animal e tratat conform tradiţiilor, 
care însă lasă de dorit.  

Numai la doamna Elisabeta Popp, 
este o protecţie reală a pisicilor. Doamna 
biolog, asigură condiţii, de îngrijire, 
deosebite, cu alimentaţie preparată în 
mod special, cu prevenirea îmbolnăvirilor 
şi asigurarea unui habitat corespunzător. 
Problema delicată este că vecinii nu 
agreează numărul mare de pisici din 
grădina învecinată. Unii copii răutăcioşi, 
până la obrăznicie, aduc pisoi mici de la 
casele lor şi-i dau peste gard la doamna 
Elisabeta, ştiind că la dânsa găsesc ajutor, 
dar cu tot mai multe pisici e din ce în ce 
mai greu. 

Grădina albinelor, la Ing. Valeriu Florea  

Ing. Valeriu Florea, în acţiune  
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           UN ŢĂRAN MODEL        

Ar fi multe de vorbit despre familia 
Enache Dedu, o familie pe care ţin să o 
dau ca model. Familia este cunoscută şi 
foarte respectată de săteni, aşa cum am 
desprins din discuţiile cu mulţi oameni ai 
satului. 

Familia este extrem de harnică şi 
chivernisită şi ca stare materială are tot ce
-i trebuie. Pot spune că din gospodăria 
familiei nu lipseşte nimic şi nimic nu 
prisoseşte. Am avut prilejul şi plăcerea să 
fiu găzduit de familia Dedu şi nu am 
cuvinte cu care să mulţumesc pentru 
omenia ce mi-au dovedit, dar să nu se 
înţeleagă că din astă cauză scriu cuvintele 
de laudă, căci m-aş dezice de jurământul 
ce mi l-am făcut cu mine, de a fi 
echidistant faţă de lume, de a nu mă 

Postamentele pisicilor 

Raiul pisicilor, în grădina doamnei 
Elisabeta Popp 

Doamna Popp, dă mâna cu lăbuţa unei 
pisici, care s-a aşezat alături de bibelouri 

Casa familiei Enache Dedu 

Enache Dedu, hărnicia întruchipată 
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implica partinic, nici chiar în ce mă 
priveşte. Familia asta mi-a dăruit, prin 
trăirile ei, o mare parte din vremurile 
copilăriei mele. Mi-am dat seama că nu 
totdeauna oamenii care vorbesc mult, pot 
fi asemuiţi cu câinii care latră degeaba. 

Au vorbit foarte mult şi interesant, 
iar eu le-am ţinut isonul cu multă plăcere. 
Nu am să înşir aici toate realizările familiei 
Enache Dedu, dar am fost impresionat de 
toate lucrurile gospodăreşti ale lui Enache 
şi de lada de zestre realizată personal de 
nana Măria ( covoare şi carpete, ţesute la 
război, mileuri şi altele), o adevărată 
comoară de artă populară. 

         Familia are realizări frumoase şi în 
aranjarea copiilor şi nepoţilor, dar are şi 
necazuri care le-au fost date de Dumnezeu, probabil pentru a-i pune la 

încercare credinţa. 

        Îmi sună adesea în minte spusele 
nanei Măria:  

„ Domnul Gigi, avem tot ce ne 
trebuie, pentru care mulţumim lui 
Dumnezeu. Avem trei fete. Cea mare şi 
cea mijlocie sunt la casele lor, bine 
aranjate şi ţin legătura cu noi, ne aduc tot 
ce ne trebuie, iar noi, de aici din bătătură, 
le aprovizionăm cu carne, ouă, brânză, 
lapte. Creştem, în mod special, câte un 
porc pentru fiecare, tăiem în fiecare an 
câte un mânzat, avem păsări.  

Greul nostru e cu a n′ică, care  pe la 
vârsta de 4 ani a avut un accident la cap. 
De atunci o îngrijesc ca pe un copil n′ic şi 
are 43 ani. E mare de statură şi nu prea 
pot să o îngrijesc aşa cum aş vrea. Uneori 
mă ajută Titi (Enache). 

Mă culc cu ea în pat, îi dau mâncare 
în gură ca la copiii n’ici, o pun la oală, 
dar.....domnul Gigi(eu – n.a.), plâng 
aproape în fiecare zi şi mă gândesc ce 
urmează, dacă eu n-oi mai fi. Când a avut 
accidentul şi a rămas fără memorie, 
doctorii m-au îndemnat să o dau la un 
sanatoriu, dar cum să fac eu asta? Toată 

Enache strânge lucernă pentru animale  

O contopire artistică a lui Enache cu 
natura, parcă ar fi un tablou de 
Grigorescu 

O parte din familia Enache Dedu: Enache, 
nepoata, fata cea mare, fata cea mijlocie 
şi nana Măria 
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 viaţa nu mi-aş fi iertat dacă îmi părăseam 
fetiţa.” 

O problemă care-i complică viaţa 
nanei Maria este şi aceea că a suferit o 
fractură de femur şi de mulţi ani îşi târăşte 
un picior cu greutatea metalelor de la 
brăţările şi tija cu care-i sunt prinse 
oasele. Ar fi trebuit să le scoată de mult, 
dar se teme. 

Mai au câte un of cu un vecin, 
dezamăgiţi că, după ce au ţinut ca la 
copilul lor, la un moment dat s-a purtat 
foarte urât cu ei.  

Despre Titi (Enache), cu bonomia 
lui, ce să mai spun, am învăţat mult de la 
el ce înseamnă omenia.  

Nu am crezut că le voi cere 
găzduire, căci vorbisem cu Nelu, băiatul 
căruia i-a donat, tăticul meu, casa. 
Vorbisem mai de mult şi fusese de acord 
să stau cu el în casa părintească, dar s-a 
sucit la 180 grade, când i-am telefonat şi l
-am întrebat din nou. M-a refuzat, ca pe 
unul care vrea să fie intrus în casa lui şi 
când oamenii din sat l-au întrebat de ce 
nu m-a primit le-a spus: „da ce bre, io am 
timp să am grija lui?” Mare tristeţe am 
avut, văzându-mă refuzat de a fi găzduit 
în casa părintească. Am mers la nenea 
Stan Bârsan, om bine informat al satului şi 
m-a sfătuit să merg la vărul Titi. El nu era 
acasă şi am apelat la nana Mărioara, care 
nu prea mă mai ţinea minte şi a oscilat în 
a mă primi, fiindu-i oarecum ruşine că are 
fata mică cu handicap. Era cât pe ce să 
plec, ca un căţel cu coada între picioare, 
dar noroc că a venit vărul Titi de la câmp, 
căruia i-am prezentat doleanţa şi scuzele 
pentru deranj. Numai din câteva şoapte şi 
din priviri, treaba s-a aranjat şi am avut 
marea onoare şi plăcere să convieţuiesc cu 
ei cca 34 zile, în trei etape de 10-12 zile. 
Mi-au făcut mie un mare bine, dar pot să 
spun că au merite deosebite în realizarea 
monografiei satului. 

Familia Enache mi-a inspirat în 
compunerea poeziei de mai jos:  

ODĂ ŢĂRANULUI 
 
Ai trudit o viaţă-ntreagă, 
Cu cinste şi cu mândrie, 
Cine, azi,  să te-nţeleagă, 
Sau să-ţi ridice statuie?! 

 
Când credeai că ai dreptate 
Să-ţi păstrezi pământul sfânt, 
Te-au lipsit de libertate, 
Te-au lăsat fără cuvânt. 

 
De la părinţi ai păstrat 
Cinstea, crezul, hărnicia 
Şi tradiţii, ce ţi-au dat, 
De la moşi-strămoşi, mândria. 

 
Azi, când vezi ce e prin sat 
Şi pe-ntristate ogoare, 
Stai, aşa, debusolat, 
Ca rămas cu ochi-n soare. 
 
De încerci ceva să spui, 
Vreunui tânăr nărăvaş, 
Vei vedea că nu ai cui, 
Vei primi o uşă-n nas. 

 
Pe tine, imens, aş vrea 
Să te-nalţ cu-naltă vorbă 
Şi vibrând din lira mea, 
Îţi dedic această odă. 

 
În genunchi, privesc în sus: 
„Doamne, fă aşa să fie, 
Viitorul mai frumos 
Şi ţăranului, statuie!” 

  Mior 
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2. CREŞTEREA  ANIMALELOR 
 

Despre creşterea animalelor, în 
mare parte s-a arătat la descrierea 
agriculturii, aşa că vom arăta anumite 
aspecte legate de animalele crescute de 
dâmbroceni. 

În diferite perioade din existenţa 
satului Dâmbroca, cam aceleaşi perioade 
în care am prezentat agricultura, creşterea 
animalelor a avut aspecte specifice 
contextelor socio-economice, astfel: 

a. Perioada 1881–1940. 

Din Lucrarea lui Basil Iorgulescu se 
poate deduce că resursele şi situaţia 
economică sunt reduse în zonă. Se poate 
vorbi de stâne, fierărie, comerţ cu cereale, 
creşterea vitelor, cârciumi.  Dâmbroca 
dispunea de un islaz în suprafaţă de 37 
ha. Media de oi deţinute de o familie era 
de 3–5 oi, dar erau persoane care 
deţineau 13–18 oi. 

Dosarul 6/1942 de la Filiala Buzău a 
Arhivelor Statului, cuprinde măsurile prin 
care se acţiona, în perioada respectivă, 
împotriva epidemiilor şi epizootiilor, dar 
menţionează şi datele seci ale 
recensământului animalelor. Dintre 
animalele şi păsările în număr mai mare 
sunt prinse: cabaline,  vaci, oi, găini, raţe, 
câini.  

Tot în anul 1942 , se stabilesc 
măsuri de paza terenurilor agricole. 

La recensământul din 1943 al 
animalelor se constată scăderea drastică a 
numărului acestora din cauza celui de al 
doilea război mondial. 

 În acele vremuri, creşterea 
animalelor era făcută după nevoile şi 
posibilităţile fiecărui gospodar. Animalele 
prioritare erau: 

Boii, pentru tracţiune . Nu putea fi 
numit om gospodar acela care nu avea o 
pereche de boi, sau de cai, căci cu ei 

trebuiau făcute multe munci şi anume: la 
arat, la transport de materiale şi de 
persoane, la căratul recoltelor de pe câmp.  

Se sculau ţăranii, cu noaptea-n cap 
şi hai la câmp, la lotul lui, care se afla 
chiar la 6-7 km de casă. Omul putea să 
tragă un somn bun, căci boii ştiau să-l 
ducă. Acolo era locul unde ei aveau 
mohorul fraged şi mult porumb rezultat 
din rărirea prin praşilă şi mai aveau şi o 
apă limpede şi rece de la puţul din capul 
locului. Se poate deduce că nici boii nu 
uită ce şi unde le e bine. Stăpânul umplea  
coşul căruţei cu iarbă, pentru a le da şi 
acasă de mâncare la boi şi pentru alte 
animale din gospodărie (ştir, pentru porci 
şi raţe; mohor, pentru vaci şi viţei). Nu 
am să pot uita legănatul acela al carului, 
somnul care mă cuprindea, tresăririle 
uşoare la câte un hop şi reluarea aţipirii. 
Dacă boii erau aşa de blânzi şi necesari, 
oare de ce tăticu, pe când eram la şcoala 
medie, mi-a trimis două versuri şugubeţe: 
„Patru boi leagănă carul / Eu cu mumă-ta 
duc amarul”. Oare noi, copiii, ce 
reprezentam pentru tăticu, boii sau 
amarul?  Le era greu părinţilor să ţină 
patru copii la şcoală; 

Cai aveau gospodarii  mai înstăriţi, 
ca un fel de lux. În afară de treburile care 
se puteau face cu boii, caii erau buni şi 
pentru călărie.  Erau făloşi cei care aveau 
cai, căci unele transporturi erau mai 
rapide, dar mai ales când îi călărea şi 
dădeau fuga după treburi. În acele 
vremuri caii  erau ostaşi ai cavaleriei şi au 
dus greul celui de al doilea război mondial. 
Oamenii, dacă erau răniţi, primeau ajutor 
sanitar şi supuşi la operaţii pentru 
recuperare, dar caiii..(???!!!).  S-au 
împuţinat mult, bieţii cai, din cauza 
războiului. 

Vacile, erau absolut necesare la 
casele sătenilor. Asigurau lăpticul şi 
brânzica proaspătă, pentru familie şi în 
mod deosebit pentru copii. Foarte puţini 
oameni mergeau, vara, cu vacile de lanţ 
să le pască. Ce frumos ar fi fost ca toţi 
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oamenii să aibă timp de vaci, să le dea 
mohor, sau să le pască pe marginea 
drumului şi din când în când să le lase a 
fura câte o tulpină fragedă de porumb! 
Altă viaţă ar fi fost pentru ele. Dar 
majoritatea oamenilor le dădeau la păscut 
pe suhat sau pe lunca Buzăului, unde pe 
parcursul verii rezervele de iarbă se tot 
împuţinau şi creşteau ciulinii. Oamenii le 
scoteau dimineaţa la poartă şi veneau 
văcarii de le duceau pe islaz. Era pentru 
ele un fel de trai la colectiv. Acolo se 
socializau, dar, ca şi oamenii, se mai 
împungeau. Seara li se dădea drumul la 
vaci şi fiecare vacă ştia să ajungă acasă şi 
se grăbea, căci îi era dor de viţelul ei şi de 
o porţie de iarbă adevărată, nu din aia 
tocită şi călcată mult de copite. Poate că şi 
câte o porţie de tărâţe le aştepta. 

Din cauza traiului greu, au ajuns 
bietele vaci, cu timpul, să ţină şi locul 
boilor, la jug. 

Porcii. - Atâta vreme cât timpurile 
au permis, fiecare ţăran avea la casa lui 
un porc, pregătit pentru sărbătorile 
Crăciunului, dar şi pentru timp mai 
îndelungat.  Se făceau multe produse din 
carnea de porc: caltaboşi, cârnaţi, slănină, 
untură, jumări, carne în untură – la 
borcan. Baiţul acela aromat, în care 
carnea şi slănina se frăgezeau şi se 
conservau, era minunat. Mâncărurile din 
carne de porc, nu aveau egal printre 
plăcerile gastronomice: pomana porcului, 
sărmăluţele în foi de varză, piftia,  
caltaboşii, cărnaţii prăjiţi sau fripţi, friptura 
la grătar. Şoricul de porc constituia un 
deliciu, dar în acea vreme era la mare preţ 
şi pentru confecţionarea opincilor. 
Bătrânii, singuri îşi confecţionau opincile.  
S-ar putea spune multe şi bune pe seama 
porcului şi nu am înţeles niciodată de ce 
cuvântul porc sună urât. Doar nu depinde 
de el dacă e curat şi de ce nu i se dă 
mâncare mai omenească; 

Oile. Crescutul lor era mai uşor. Din 
primăvară, până toamna târziu, erau 
ţinute la stână şi gospodarii nu aveau grija 

lor. Ele păşteau şi nu aveau alte pretenţii. 
O dată sau de două ori pe vară(după câte 
oi aveau), oamenii mergeau la stână să-şi 
ridice caşul şi primeau 7-8 Kg de caş/oaie 
şi o anumită cantitate de urdă. Oile erau 
tunse spre începutul verii, când dădeau 
căldurile şi proprietarii lor primeau 
cantitatea de lână, care li se cuvenea. La 
stână se şi împerecheau, căci avea 
ciobanul destui berbeci, pentru aşa ceva. 
Când se înzăpezea, oile erau aduse în 
ograda omului şi li se făcea un şopron, 
care să le ţină la dos de zăpadă şi viscol. 
Li se dădea să mănânce foi de porumb, 
foile de pe ciocani, dar şi orz, tărâţe, 
mălai. Pe timpul iernii trebuiau bine 
hrănite, ca în primăvară să dea miei 
zdraveni. Oile dădeau şi alte foloase: 
carnea, seul, blana. Pastrama de oaie, 
friptă şi cu mămăliguţă, de care se lipea 
foarte bine mustul, constituiau delicatese. 

Caprele erau întâlnite cam rar prin 
sat, căci aveau prostul obicei de a se 
căţăra pe copaci şi a roade tot ce apucau. 
Oamenii mai săraci, care nu-şi puteau 
cumpăra o vacă, îşi luau o capră şi o 
păşteau cât era ziulica de mare, pe 
marginea şanţului, pe la gardul de 
gărdurariţă, cu crenguţe de salcâm..., 
pentru a obţine câte un litru de lapte pe zi. 
Capra era vaca săracului. Iezii, până 
toamna deveneau ţapi frumuşei şi spre 
ghinionul lor erau făcuţi pastramă. Se 
poate spune că pastrama de capră este 
chiar mai gustoasă decât cea de oaie. 
Blana de capră era şi ea  căutată, pentru 
cojoace. 

Păsările. Oamenii ţineau pe lângă 
casă păsări, după cum simţeau că le  e 
mai la îndemână şi după numărul gurilor 
din casă. curcile, gâştele, raţele şi găinile 
îşi găseau  rostul lor pentru hrana 
gospodăriei.  Curcile, gâştele şi raţele erau 
un pic mai pretenţioase şi mari 
consumatoare de: grăunţe de porumb; un 
fel de tocătură  din ştir, gărdurariţă, foi de 
dovleac, amestecate cu tărâţe sau mălai şi 
altele. Ele erau crescute mai ales pentru 
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carne, dar şi pentru ouă şi fulgi.  Găinile 
erau mai puţin pretenţioase, că nu trebuia 
să le toci, ca la raţe, dar şi ele erau 
hrănite cu boabe de porumb, cu grâu, orz. 
Consumau mai puţin ca celelalte păsări de 
curte, dar erau mai mici, deci era o sursă 
cu mai puţină carne. Totuşi oamenii 
creşteau mai multe găini, fiind mai uşor de 
crescut şi pentru faptul că de la începutul 
primăverii, până toamna târziu dădeau 
ouă, asigurând sursa cea mai importantă 
de alimentaţie, mai ales pentru copii. 

- Câinii şi pisicile, nu lipseau de 
pe lângă casele oamenilor. Câinii aveau 
rolul lor, bine stabilit de Dumnezeu, de a-i 
fi omului prieten credincios şi a-l apăra de 
răufăcători, iar pisicile umblau prin toate 
cotloanele după şoareci. La casa fiecărui 
ţăran se aflau 1-2 căini şi 1-2 pisici. 
Gospodarii nu lăsau să se înmulţească 
prea mult aceste animale, căci puteau 
deveni povară, aşa că le înstrăinau, sau 
puii îi duceau foarte departe de casă. Erau 
şi cazuri de oameni cu sufletul mai aspru, 
care omorau puii. 

Dintre rasele de animale întâlnite în 
această perioadă, amintim: * vaci: Sura 
de stepă şi Bălţata românească;* oile: 

Ţigaia şi Ţurcana;* caii: Huţulul; * porci: 
Bazna, Stocli, Mangaliţa 

b - Perioada 1941–1962, 

Cam aceleaşi specii de animale au 
fost şi în această perioadă, dar mult 
reduse ca număr, căci războiul, foametea, 
epidemiile, epizootiile, începutul erei 
comuniste,  au făcut ravagii pe toată linia. 

Caii s-au împuţinat din cauza 
rechiziţionării pentru armată, boii au fost 
decimaţi din cauza foametei, porcii nu au 
fost prăsiţi. Şi celelalte animale au fost 
reduse, mult, numeric. 

Treptat, treptat, prin deceniul şase 
al veacului trecut, au fost refăcute 
numeric: vacile, boii, porcii, oile, caprele, 
păsările. Creşterea lor era după obiceiurile 
din perioada precedentă. Câţiva gospodari 
s-au ridicat deasupra nivelului mediu: 
Neculai Albu (Tănase), Neculai Baroian, 
Vasile Dragomir(Geambaşu), Costică 
Tăbăcaru, Vasile Pandele (Bombonaru) şi 
alţii, dar au fost declaraţi chiaburi şi li s-a 
luat aproape tot. 

c - Perioada 1962 – 1990. 

EFECTIVELE DE ANIMALE: 1965-1985 

Anul 65 70 75 80 82 84 85 

bovine 1302 763 730 872 996 1835 1539 

porcine 1060 711 492 1245 621 1281 1306 

ovine 5551 6239 3899 4314 4946 5397 5399 

caprine - - 163 224 210 291 311 

păsări - - 33273 20953 29648 33310 32446 

fam. albine - - 230 281 272 385 385 

iepuri - - - 8 37 241 116 

Anul 65 70 75 80 82 84 85 

bovine 1329 2005 2124 2883 2685 3078 3045 

porcine 910 1592 1452 1361 140 819 363 

ovine 4050 2896 2254 590 - - - 

cabaline - - 283 267 227 246 244  

 Gospodării personale 

CAP (Cooperativa Agricola De Producţie) 
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Având în vedere că ponderea populaţiei 
satului Dâmbroca la nivelul comunei 
Săgeata, a oscilat pe parcursul perioadei 
1965-1985, între 21% şi 25 %, se poate 
estima că ¼ din datele menţionate în 
statistica de mai sus, reprezintă, cu 
aproximaţie datele care-i aparţin .În 1962 
a fost finalizată colectivizarea şi oamenii, 
mai cu voie, mai fără voie au intrat la 
colectiv cu animale şi atelaje. Celor 7-8 
familii care au refuzat categoric să intre în 
colectiv, li s-au confiscat averile. Fiecărei 
gospodării i-a mai rămas 30 ari, constând 
din curţi şi diferenţa de teren, în câmp.  
Unii oameni au făcut cum au putut, cu ce 
aveau de pe lotul propriu (lucernă şi 
dughie) şi de la colectivă, sau cu bani 
obţinuţi prin muncă la oraş şi-au mai ţinut 
câte o vacă, un purcel, câteva păsări, dar 
animale de tracţiune nu mai aveau. În 
gospodării nu mai erau boi şi cai. 

CAP-ul dispunea de o importantă 
fermă de animale. După cum am arătat şi 
capitolul „Cadrul Istoric”, ferma de 
animale a crescut vaci, oi, porci, păsări.  
Toate produsele erau contractate cu statul 
şi cu banii obţinuţi se plăteau datoriile, iar  
din banii care rămâneau se treceau pentru 
retribuţii pe zile muncă. Rasele de animale 
şi păsări au fost îmbunătăţite prin 
staţiunile de cercetare: rasele de oi, 
preferate au fost Merinosul de Palas şi 
Caracul; la porci s-a insistat pe Mangaliţa. 

d - Perioada postcomunistă  

În primii ani după căderea 
comunismului, CAP-ul şi-a păstrat 
statutul, dar a fost rapid falimentat prin 
furturi şi împrăştierea bunurilor. Nu se ştie 
cine şi cum a beneficiat de averea 
colectivă. Cine a avut gura  mai mare şi 
accesul la informaţie a reuşit să pună 
mâna pe cât mai mult (animale, atelaje, 

produse, etc). Imobilele au fost şi ele 
împrăştiate, prin dezmembrări şi foarte 
puţine din ele au rămas. Terenurile au fost 
date în posesii, conform Legii nr.10/1990, 
dar unele terenuri au fost înstrăinate. 

Primind terenuri, gospodarii au 
început să se dezvolte singuri, după cum 
au ştiut. Toţi oamenii au prosperat, prin 
asigurarea necesarului de animale pentru 
gospodărie, păstrând în mare măsură 
tradiţiile primite de la bunici şi părinţi, ca 
un fel de transfer ereditar. Au reapărut şi 
au crescut mult numeric animalelele de 
tracţiune. Nu mai sunt folosiţi boii, ci caii. 
Multe gospodării dispun de cai frumoşi şi 
atelaje. Atelajele de astăzi nu mai sunt 
căruţele cu roţi din lemn, ci faetoanele (cu 
roţi de autoturisme). Vacile, porcii, oile, 
păsările sunt crescute în număr tot mai 
mare. Dintre păsări, în cel mai mare 
număr sunt crescute găinile, ajungând la 
peste sută, în multe gospodării. 
Au început să apară rase de animale, 
aduse din occident: 
• Vaca Holstein, porcul Marele alb, 
• Fermierii satului, au avut grijă să 

dezvolte şi sectorul zootehnic, dintre ei 
remarcându-se: 

• Crăciun Nicolae, cu: 100 vaci, 70 
bovine-tineret şi 550 oi; 

• Marcel Lalu: 30 vaci, 200 oi, 100 capre 
• Aurel Lalu: 20-25 tăuraşi, 30-40 porci. 
 

 

Definiția fermei românești de astăzi 

Fermele mici sunt de tip familial, cu putere 
economică redusă care se ocupă de agri-
cultură în special pentru nevoile proprii. 
Deschiderea acestora către piaţă este rela-
tiv mică, atât în ceea ce priveşte input-
urile necesare, cât şi output-urile. 

Anul 79 80 81 82 83 84 85 

păsări 71940 79622 126953 118070 113700 87600 77930 

Ferma Săgeata 
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Câţiva dintre caii satului 

La stâna lui Nicolae Crăciun 

Vitejii văcari ai lui Marcel Lalu 

Vacile sătenilor, de la păscut, revin la 
casele lor  

Ion Maria, 74 ani, cu gâştele  

Ion D. Ion, 75 ani, cu văcuţă lui, la 
păscut  

Caii în exerciţiul funcţiunii  
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3. INDUSTRIA LOCALĂ 
 
De-a lungul timpului, „Mica industrie”, a 
fost slab dezvoltată în satul Dâmbroca şi 
în plus, nu prea se regăsesc în memoria 
satului.  

Se cunoaşte despre Moara lui Ion 
Nicolau, dar cu timpul a decăzut, din 
cauza lipsei de preocupare a stăpânului. 
Dâmbrocenii mergeau, să macine, la 
moara lui Fani, de la Stănceşti sau la 
moara lui Daly de la Borduşani. 

Se poate vorbi şi despre fabricarea 
unor materiale de construcţii: chirpici, 
cărămidă. 

Chirpicii şi-i mai făceau şi 
gospodarii, fiecare pentru el, sau pentru 

rude, dar cu cărămida era altceva. Câteva 
familii din neamul lui Ciopec, fabricau 
cărămizi, în vale, aproape de Ion Nicolau. 
Scoteau lutul de sub dealul de lângă 
cimitir, realizau amestecul necesar, îl 
turnau în forme, stivuiau semifabricatele 
în aşa fel să poată da foc sub ele şi după 
un timp (de ei ştiut) , apăreau cărămizile, 
cu a lor culoare specifică şi tari ca piatra. 

Neculai Tănase şi Neculai Bratosin, 
aveau cazane pentru ţuică. 

Abia în post-comunism au început 
să apară preocupări, ceva mai mari, 
pentru mica industrie. 

 
FABRICA DE PATISERIE ŞI COFETĂRIE 
 

Se află într-o clădire cu etaj, 
aproape de ieşirea din sat, spre Săgeata, 
la 100 m de şosea (Str. Principală) 

 

La parterul fabricii sunt magazii şi 
ateliere, astfel: 

 

Depozitul de materii prime, în care 
sunt: saci cu făină, ouă, ulei de palmier, 
ciocolată, margarină şi alte ingrediente; 

 

Laboratorul de producţie, în care se 
află: maşina de preparat fursecuri; 

 

Sala de preparat aluaturi şi creme, 
cu: malaxor, robot de amestec, maşină de 
foetaj,  

 

Sala de coacere, are: dospitor, 
cuptor rotativ; 

 

Sala de ambalat: Maşină de înfoliat 
cutiile; 

 

Depozit de tăvi şi alte vase 
necesare fabricaţiei; 

 

Magazie pentru produsele finite. 
 

Garanţia produselor depinde de 
tipul produsului şi este între 1-6 luni.  

 

Brand-ul fabricii este trecut pe 
ambalaje: „COCONUL” 

 

La etaj există aceleaşi dotări, doar 
unele produse diferă. 

Caii în exerciţiul funcţiunii 
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 Patiserie și cofetărie  

Magazia de făină  

Maşina de făcut fursecuri  

Magazia de ingrediente  

Robotul de frământat aluatul  

Maşină de foetaj  

Cozonaci  

Produse finite  

Brand-ul fabricii: „Coconul”  
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 Fabrica de Patiserie şi Cofetărie 
„Cristal import–export, 2007–SRL” 

 
Olimpia Pavel 
 
Născută: 6 
sept. 1950 
În satul 
Dâmbroca, 
com. Scurteşti, 
Din părinţii: 
Elena şi Victor 
Ionescu, 
Căsătorită: cu 
Mihai Pavel, 63 
ani, ag. 
Comerc. 

Copii: - Cristian, 42 ani, lucrător în 
firmâ, 
- Lucian, 30 ani, student la Şt. Economice 

 
Studii şi activităţi, 

 
1957–1965 – Şcoala Generală Dâmbroca, 
1966–1968 – Grupul Şcolar Comercial – 
Şcoala Profesională, 
1968–1972 – Cofetară la Cantina PCR, 
1972–1975 – Liceul Economic – 
Contabilitate, 
1972–1992 – Fabrica de Utilaj Metalurgic 
Buzău, la cadre, la producţie, la 
contabilitate, 
1992–1994 - Fabrica de Utilaj Metalurgic 
Buzău, revizor contabil, 
1994–2000 -  patroană  de patiserie în 
Buzău, 
2000– Fabrica de Patiserie – Cofetărie, 
Dâmbroca – patroană. 
 
Interviul luat de Mircea Iordache 

 
M.I. – Doamnă Olimpia, vă rog să 

vorbiţi un pic despre fabrica 
dumneavoastră! 

O.P. – Este o fabrică de nivel 
mediu, pentru produse de cofetărie şi 
patiserie, care are o prestaţie de import–
export. Este o întreprindere familială, cu 
15 angajaţi şi la care lucrează majoritatea 

membrilor familiei. Alături de mine sunt: 
soţul, fiul, nora, iar feciorul cel mic se 
pregăteşte la Facultatea de Ştiinţe 
Economice. Avem contracte în diferite 
oraşe ale ţării şi chiar la export. 

Firma este întitulată:  „ Cristal 
Import–Export, 2007–SRL” 

Am început activitatea cu produse 
de patiserie din 1994, patronând o 
patiserie în oraşul Buzău. În 2000 am 
construit actualul local şi ne-am stabilit în 
sat. E o fabrica de nivel mediu. Afacerea 
este familială şi avem 15 lucrători 
angajaţi. Nu am mituit şi nu mituiesc pe 
nimeni. La toate controalele am ieşit bine, 
iar neregulile au fost minore. 

Am avut şi magazin în sat dar nu 
prea a mers, căci oamenii pretind să fie 
serviţi şi notaţi ca datornici pe un caiet. 
Nu am fost şi nu voi fi de acord cu aşa 
ceva. Ce caiet? Ce, eu sunt păsuită la 
plata datoriilor? Eu am termene de plată 
pe care trebuie să le respect, iar oamenii 
pot să mă amâne cum vor, sau să nu-mi 
mai dea banii. Am pierdut într-un an 5700 
lei şi m-am lecuit de dat produse pe 
datorie. Acum sunt cu datoriile la zi şi nu 
accept să păsuiesc pe cineva la plată. 

Sunt dezamăgită şi de faptul că 
multă lume merge la oraş să lucreze, şi 
fac navete de 3-4 ore şi îi costă mult, când 
ar putea să lucreze aici, în apropiere de 
casă. 
 
Moara din satul Dâmbroca 
 
Dr. Iorgu  Nedelcu  - medic veterinar 

 
Este venit în comuna 
Săgeata din 1986 şi a 
funcţionat ca medic 
veterinar, până în 
2012. 
Arată destul de bine la 
cei 73 ani şi e foarte 
vioi. Înainte de ieşirea 
la pensie s-a gândit să 
înfiinţeze o moară, 
pentru mălai şi urluială. 
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Consideră că e cea mai bună moară de pe 
valea Buzăului, dar multă lume nu are 
cunoştinţă de aşa ceva şi merge de 
macină la satul vecin, Stănceşti. 

În discuţia purtată cu domnul doctor 
Nedelcu, am observat multă modestie şi 
reţinere faţă de un interviu. Foarte greu i-
am căpătat încrederea şi am putut poza 
moara. Este de luat în consideraţie acest 
om, care încearcă să facă ceva pentru sat, 
în loc să stea „îmbrobodit” în pensie. I-am 
spus că în sat nu prea e cunoscută moara 
dumnealui şi că se merge, pentru măcinat, 
în satul vecin, Stănceşti. Mi-a spus, cu 
toată modestia că moara din Dâmbroca 
este mai bună ca celelalte din jur, dar 
lumea are dreptul să aleagă. 
 Este adevărat că acest cazan pare cam 
improvizat. Cred că acesta este un 

început. Din mărturiile unor consăteni am 
aflat că se mai găseşte un cazan de ţuică, 
la Nicolae Crăciun şi presupun că acela 
respectă standardele europene, având în 

vedere că proprietarul este principalul 
fermier al satului.  

Fabrica de lapte, 

Este patronată de Gigi Levente, de 
loc din Constanţa, un tânăr care părea 
binevoitor la prima vedere, dar când a 
venit vorba de un interviu şi câteva 
imagini din fabrică, s-a dovedit bănuitor şi 
temător, pentru care a devenit foarte 
respingător, aşa că rămâne doar imaginea
(cam tristă) de mai jos 

Moara 

Cazanul de ţuică al lui Dobrotă 

Vedere generală asupra Fabricii de Lapte 
din Dâmbroca 

Gheorghe Viorel şi-a improvizat fabricarea 
bolţarilor pentru construcţii. Este din 
familia Mitu Ciopec şi păstrează tradiţia 
părinţilor de producere a materialelor de 
construcţii . 
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Fabricarea bolţarilor 
 
 Gheorghe Viorel şi-a improvizat 
fabricarea bolţarilor pentru construcţii. 
Este din familia Mitu Ciopec şi păstrează 
tradiţia părinţilor de producere a 
materialelor de construcţii  
 
4. MESERIAŞII SATULUI 

 
De-a lungul existenţei satului 

Dâmbroca, meşteşugurile au fost în 
funcţie de cerinţele vremurilor 
 
Meşteşugarii din trecut 
 
• Neculai Zaharia (Croitoru)    
• Dumitru Preda (Mitu Rotacu) – croitor  
• Paul Glineschi – mecanic   
• Nicolae (Traian) Glineschi – mecanic 
• Gheorghe Săftoiu ( Frizu) – lemnar  
• Ion Toader(Covrig)- tâmplar   
• Lică Toader – constructor   
• Ion Pandele (Bicu lui Brebeanu) – 

cojocar 
• Vasile Toma (Potcovaru) – cojocar,  
• Gheorghe Ciopec – potcovar de cai  
• Ştefan Epurescu – potcovar şi fierar 
• Ion Enache (Biju) – croitor,   
• Onilă Bârsan – croitor    
• Costică Munteanu – lemnar   
• Mielu Joiţa – fierar    
• Stoica Bocioacă – cizmar ,   
• Dumitru Bocioacă – cizmar   
• Ion Mitoi – constructor    
• Ion Săftoiu(al lui Frizu) – constructor 
• Gheorghe Săftoiu (fiul lui Frizu) – cons-

tructor 
• Florea Săftoiu (fiul lui Frizu) – cons-

tructor 
• Ion Zainea –dulgher, constructor  
• Sandu Săftoiu (fiul lui Frizu) – cons-

tructor 
• Ion Nedelcu – mecanic,   
• Constantin Urleanu – frizer 
 
„Dintre meşteşugarii satului, îmi amintesc 
de un anume Bengu – cizmar de etnie 
romă, căruia îi duceam sâmbăta, la 
reparat, încălţămintea pe care în clasele V

-VII o distrugeam jucând fotbal. Cât 
despre morari, tot satul măcina la moara 
b u n i c u l u i  –  D a l y ,  z i s  ş i 
”neamţul” (impropriu zis, deoarece era 
polonez). 

Bunicul avea şi batoză pentru 
treierat grâul, iar scoaterea batozei la 
locul respectiv, un suhat situat în capul 
satului, era foarte plăcută:  perechi de boi 
se legau de batoză şi respectiv la 
”locomobilă” (vapor în termeni populari) 
care erau duse în locul unde se făcea 
treieratul grâului. Mă impresiona modul 
cum erau aranjate şurile, o aliniere 
perfectă, care permitea accesul carelor cu 
snopii de grâu la batoză pentru a fi 
treieraţi. Îmi făcea o deosebită plăcere ca 
duminica să merg la locul unde se făcea 
treieratul, unde, pe lângă un sătean care 
asigura paza, mai era şi băiatul cel mic al 
bunicului. 

Tatăl meu, Glineschi Paul, de 
profesie lăcătuş mecanic , fost salariat la 
IAS Cilibia şi SMA Săgeata, a fost lăcătuş 
mecanic cu atelier mecanic la domiciliu şi 
care , în zilele de duminică, când se afla 
acasă, rezolva problemele sătenilor care îl 
solicitau. (Ec. Constantin Glineschi) 

 
  „Dintre meseriaşii din perioada 1950-
1970, îmi amintesc de: 

Lemnari. * Gheorghe Săftoiu 
( Frizu), * Ion Tudor (Şchiopu); 

Cizmari: * Bocioacă; 
Croitori: * Ion Enache (Biju), * 

Neculai Zaharia (Croitorul), 
Cojocari: Gheorghe Oprea, Ion 

Pandele (Bicu lui Brebeanu), Vasile Toma, 
Dumitru Mirică, 
Cam de prin 1960, au devenit meseriaşi 
fraţii Săftoiu (Ion, Gheorghe şi Sandu), 
Gheorghe Pană (Viu) – care construiau 
case, Sandu Bentaru – sobar”  

(Prof. Constantin Enuş)       
Meseriaș: Profesiune sau îndeletnicire 
bazată pe un complex de cunoștințe 
obținute prin școlarizare și prin practică, 
care permit celui care le posedă să 
execute anumite operații ... 
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 „Meseriaşii din perioada 1940-1970, au 
fost: 
• Daly Glineschi – avea moară, batoză, 

tractor; 
• Gheorghe Săftoiu ( Frizu) – lemnar, 
• Ion Toader (Covrig) – tâmplar, 
• Ştefan Epurescu şi Gicu Ciopec – 

fierari şi potcovari, 
• Paul Glineschi şi Traian Glineschi – 

mecanici, 
• Ion Nedelcu – fierar, 
• Gheorghe Pană (Viu) – constructor, 
• Sandu Bentaru – sobar”     

(Constantin Stănilă) 
 

 „Tata  era cunoscut ca un croitor 
de lux. Pe timpul acela se confecţionau 
haine din dimie, o stofă groasă şi grea, 
dar şi din stofe fine - englezeşti 
(Kangărn). Mama îl ajuta la călcat şi 
surfilat. Îmi sună şi acum în urechi 
zgomotul sacadat, ca de mitralieră, al 
maşinii de cusut , marca Singer. Pe acel 
fond sonor, folosit ca bruiaj, în unele seri, 
la lumina lămpii cu petrol, tata cânta 
„Deşteaptă-te române”, interzis atunci.” 

(Dr. Constantin Zaharia)  
 
 „Meseriaşii satului erau:  
 

Gheorghe Săftoiu(Frizu), Fii lui Frizu
(Ion, Gheorghe şi Sandu) -  lemnari şi 
constructori 

Ion Toader (Covrig) - tâmplar şi fiul 
său Lică - constructor 

Neculai Zaharia – croitor de 
lux, 
Dumitru Preda (Mitu lui 
Rotacu) – croitor, 
Ion Pandele (Bicu lui 
Brebeanu) – cojocar, 
Vasile Toma (Potcovaru) – 
cojocar, 
Ciopec – potcovar 
Epurescu – fierar şi potcovar 
Daly Rudolf – morar”             
(Enache Dedu) 
 
  

„Meseriaşii satului, au fost: 
 
01.Traian Glineschi – mecanic, 
02. Paul Glineschi – mecanic, 
03. Daly Glineschi Rudolf – fermier 

şi mecanic. Avea tractor, batoză  şi alte 
utilaje agricole, 

05. Gheorghe Frizu şi fii săi – 
lemnari şi constructori de case, 

06. Gheorghe Pană (Viu) – 
constructor de case, 

07. Neculai Zaharia (Croitoru) – 
croitor de lux 

08. Dumitru Preda ( Mitu Rotacu) – 
croitor, 

09. Dumitru Zamfir (Mustaţă) – 
cojocar” (Stan Bârsan) 
 

Sandu Săftoiu 
 
Născut: 1937, satul 
Dâmbroca, com . 
Scurteşti, 
Din părinţii: 
Gheorghe şi 
Elisaveta Săftoiu 
Căsătorit cu Mituţa + 
Un copil, înfiat 
Meseria: constructor, 
însuşită ca ucenic pe 
lângă fraţii mai mari. 

Studii şi ocupaţii 
3 clase primare la Şcoala  Elementară 
Dâmbroca 
1948–1960 , ucenic lemnar, pe lângă tatăl 

Gheorghe Săftoiu     Ion Săftoiu            Paul Glineschi 

 



Capitolul III - Dezvoltarea socio-economică    161      

 

 
său şi agricultor, 
1960–1970, ucenic constructor, pe lângă 
fraţii mai mari şi agricultor, 
1970 – prezent, constructor case şi sobar, 
cât şi agricultor 

Gheorghe Pană – 
meseriaş – 
constructor locuinţe 

„M-am născut în 
1943. Noi am fost la 
părinţi 10 copii şi 
toţi am ieşit băieţi 
foarte buni. Eu am 
făcut în Dâmbroca 
numai 4 clase, căci 
atât au putut părinţii 
să ne dea la şcoală. 

După ce ne-am făcut mai mari, ne 
trimeteau părinţii: cu vitele, cu mielul, 
cum puteau. Atunci nu erau pensii, nu 
ştiu cum ne puteau duce şi am crescut 
mari.  

Eu, când s-a făcut, în 62–63, 
colectivul, aveam 19 ani şi am lucrat la 
colectiv 5–6 ani. M-a luat Ciopec Ion, să 
merg la meserie. Am plecat din câmp de 
la echipa lui Alexe Marin. Ne-am făcut 
sediu şi am stat doi ani ucenic. După aia 
m-a luat un prieten al meu, Zamfir Ion, 
că era zidar de meserie şi am stat la el 3 
ani şi am învăţat meserie. 

Am lucrat patruzeci şi ceva de ani 
ca zidar. Cel mai mult mi-au plăcut 
tencuielile. Tuturor le-au plăcut cum le-
am lucrat, apoi m-am îmbolnăvit şi am 
fost operat la Buzău, de hernie, dar nu a 
reuşit şi am fost salvat de Bucureşti. Am 
lucrat şi la SMA – Săgeata (fermă – 
30%), timp de 7 ani. 

Despre meseriaşii actuali ai satului, 
nu am o părere prea bună. Nu mai sunt 
meseriaşi ca altă dată. Ăştia sunt făcuţi la 
normă, pun scârţâitoare ( PVC expandat) 
pe pereţi. Înainte lucrai la o fereastră o zi 
întreagă, iar ăştia fac o casă într-o zi. Nici 
nu ştiu, acum s-au făcut toţi meseriaşi. 
Noi făceam 5 ani de ucenicie.  

 Aş putea menţiona, ca meseriaşi, pe : 
Neluţu, care ţine pe fata lui Gheorghe 

Mirică, ca adevărat meseriaş, 
Ciopec Nicolae – potcovar, 
Vasile Mândru – curelar, face hamuri 

pentru cai 
Zamfir Ion – electrician, dar a plecat, 
Pană Bratu – constructor care lucrează 

bine, ridică case, împreună cu băiatul lui, 
Fiul lui Sandu Săftoiu – sobar, 
Sandu Bentaru – e bun meseriaş de 

zidărie şi sobe.”  (Gheorghe Pană) 
 

5. ACTIVITATEA COMERCIALĂ 

Din Lucrarea lui Basil Iorgulescu se 
poate deduce că resursele şi situaţia 
economică sunt reduse în zonă. Se poate 
vorbi de stâne, fierărie, comerţ cu 
cereale, creşterea vitelor, cârciumi. 
Produsele care prisosesc sunt valorificate 
la târgul Drăgaica, care se desfăşoară, 
anual, în perioada 18 – 24 iunie.  Era târg 
de vite, de cereale .. La târg veneau 
mereu aproape toţi locuitorii satelor: 
Scurteşti, Stănceşti, Băjani, Focşenei, 
Dâmbroca, Vadu Paşii, Gura Câlnăului, 
Ciocârlia. Locuitorii se deplasau spre a-şi 
vinde produsele ori a-şi procura mărfuri 
industriale şi de alte utilităţi în 
gospodărie, la târgurile din Valea 
Teancului – Săpoca, ce avea loc 
săptămânal, ori în localitatea Carol I, 
unde târgul se desfăşura vinerea şi 
sâmbăta, în perioada septembrie – 
noiembrie. Alte târguri : Mizil(în Duminica 
Tomii, iar în luna iunie, săptămânal) şi 
Pogoanele (martie – aprilie) 

a. Activitatea din perioada  
1940-1990 

Magazinele din anii `40: Mihai Pandele, 
Neculai Tănase, Vasile Pandele 
(Bombonaru) Cooperativa de consum, din 
timpul comunismului, vânzători: Ion 
(Cosoroabă), Preda Benone, Petrache 
Oprea – achizitor, Dumitru Enache – 
preş. Cooperaţie, pe comună, Tănase 
Stroe... 

„Trei ar fi de menţionat: Ion R. Ion 
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(Cosoroabă), Coman Preda (Benone) şi 
Stroe Tănase (al lui Gheorghe Puşcoi). Au 
mai activat, dar ca preşedinţi de 
cooperativă Săgeata: Dumitru Enache (al 
lui Pleaşcă) şi Constantin Stănilă.”  

(Ion Nedelcu) 

b. Activitatea comercială actuală 

Magazin de materiale de Constructii-Vasile 
Tudor, SC MIANTIV SRL – Mioara Usăr, SC 
MONTANA SRL - Vasile Bratosin, SC 
Andreea PETMIX SRL – Zamfir Petre, 
Magazinul Mixt al satului, vândut şi 
desfiinţat, Magazin Mixt – Preda Negoiţă, 
Magazin mixt – Geta Stroe, Magazin mixt 
– Aurel Lalu, Magazin mixt – Ion Sava, 
Magazin mixt – Marcel Ispas  

Comercianţii din trecut 
 

- Vasile Pandele – magazin mixt 
- Mihai Pandele – cârciumă 
- Ion Ion (Cosoroabă) – cooperativa 
satului şi crâşmă proprie  
- Dumitru Enache – preşedinte cooperaţie 
de consum 
- Neculai Bratosin – crâşmă şi afaceri 
comerciale  
- Coman Preda (Benone) – cooperative 
satului   
- Tănase Stroe – cooperative satului 
- Neculai Albu (Tănase) – magazin mixt şi 
crâşmă  
- Oprea Petrache – achizitor  
- Constantin Stănilă – preşedinte coop-
eraţie 
 
Comercianţii de azi 
 
- Aurel Lalu 
- Gheorghe Ciopec 
- Vasile Bratosin 
- Petre Zamfir 
- Ion Gheorghe (Ghioarţă) 
 

    „Dintre comercianţii de azi, menţionez:  
fiica lui Gheorghe Mirică, Aurel Lalu, Petre 
Zamfir, Vasile Bratosin, Mioara lui Dinicu 
(soţul ei e din Scurteşti), nepotul lui Ionel 
Puşcoi, fiica lui Gheorghe Nistor, Gheorghe 

Ciopec (la şosea), Ion Gheorghe 
(Ghioarţă).”  (Ion Nedelcu) 
    „Mergem la angro-uri de cumpărăm 
alimente. E magazin mixt, cu de toate. 
Mergem pe preţuri mai mici şi avem 
vânzare mai mare, căci punem adausuri 
mici. Suntem în apropiere de şcoală şi de 
biserică. Prin urmare avem clienţi pe elevii 
şcolii şi oamenii care vin la biserică. Avem 
avantaj că ne aflăm în mijlocul satului şi e 
vad bun.  Noi suntem descendenţi ai lui 
Neculai Bratosin, din familia Stan Bratosin, 
zis Stan Munteanul, de origini de la 
Goideşti, din zona de munte.”  

(Doina Toader) 

Magazinul mixt, al lui Vasile Bratosin 

Magazin cu materiale de construcţii  

 Magazin mixt – Petre Zamfir  
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„Acesta este un magazin mixt Şi are 
unele produse de bază necesare în 
gospodări i . Am pregăt ire de 
comerciant şi am lucrat doi ani în 
comerţ. Când posturile au fost res-
tructurate, nu am avut ce face şi am 
trecut la deschiderea unei afaceri 
proprii, în sat”  

(Petre Zamfir) 
Nepoate 
 
Ia de la mine ce-ţi ofer, 
O seamă de cuvinte,  
Să le transformi în giuvaer  
De fapte împlinite! 
 
Pornind în lumea ta de om,  
Să fii mereu cu minte, 
Că fericirea nu-i negoţ  
De gânduri pătimite!            
 
Cu un elan nemaivăzut,  
Să urci pe scara vieţii, 
Spre un liman nemărginit,  
Destinul frumuseţii 
 
Vlăstare - rod, încrengătura,  
Cinstirea să ţi-o umple, 
Bogată fie-ţi bătătura,  
Bogată-n rod de tâmple! 
 
Suntem legaţi pentru vecie,  
Prin suflu şi prin puls, 
Vecia nu-i o jucărie,  
Ori sarcină în plus! 
 
Dacă seninul cald al ţării  
Îl tulbură vreo umbră, 
Tu să reţii nuanţa razei,  
Să creşti flori de izbândă! 
 
Iar pe părinţi şi pe străbuni  
Să-i porţi pe-a vieţii clipe, 
Că-n lumea asta de minuni  
Ţi-au acordat aripe! 

                    
                                      Mior 

MIANTIV COM – SRL 

Magazin mixt Aurel Lalu  

Magazin mixt Nicolae Ciopec  
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   La crâşma de pe uliţă 
   
  La crâşma de pe uliţă, 
  Bea Ionel, bea şi Gheorghiţă, 
  Unul bea o bere rece, 
  Altul cu-o ţuică se drege. 
 
  Unii, după cum se ştie, 
  Beau, mai mult pe datorie. 
  Vin, ades şi oratorii, 
  Inginerii, profesorii 
 
  Şi, au chef de vorbă multă, 
  Toţi vorbesc, nimeni n-ascultă. 
  Nu prea vorbesc despre muncă, 
  Iar crâşma li-i biserică! 
 
  Aşa ştiu mulţi să muncească, 
  Iar crâşme sunt ...destule-n sat 
  Şi, au un chef să se căiască..., 
  C-aşa le-a fost de Domnul dat! 
 
 Doar câte o bătrânică, 
 Trecând spre Lăcaşul Sfânt, 
 Se cruceşte, spunând: „Maică, 
 Ăsta-i raiul  pe pământ!!?” 
 
                                                  Mior  

          Măicuţă. palmele tale 
 

         Măicuţă, palmele tale 
         Au trudit o viaţă-ntreagă, 
 Nimic nu le-a stat în cale, 
 Orice, au ştiut să dreagă. 
   
         Au trudit în câmpul muncii, 
         Ţi-au mângâiat fericirea. 
 Ţinându-ţi în braţe pruncii, 
 Şi-au ştiut slăvi menirea! 
   
 Au ştiut frământa pâine 
 Şi să stea în rugăciune. 
 Au frământat altruismul, 
 Dar le-a prins reumatismul. 
           
          Iar astăzi, tu, la ochi te freci, 
          Cu mâinile goale şi reci 
          Şi în oglindă te priveşti, 
          Să vezi cât de bătrână eşti! 
 
 Acum, mâinile-ţi bătrâne, 
 Tremură-n închinăciune 
 Şi, tremură, parcă-a jale, 
 Oul din mâinile tale! 
   
                                                Mior 



Instituțiile   165      

 

 

 A. BISERICA   
 
 
 
 

 
 
De e lună, de e soare, 
De e noapte sau e zi, 
Ochiul Domnului ne vede 
Orişiunde, orice-am fi. 
 

El e blând şi ne transmite  
Să fim blânzi la fel ca El, 
Şi doar zece Porunci Sfinte 
Să avem mereu model. 
 
Când în luptele barbare 
Sunt vărsate mări de sânge, 
Ochiul Lui, de supărare, 
Se închide-n cer şi plânge. 
 
Plânge, fiindcă tot mai mult 
Diavolul îşi bagă coada 
Şi credinţa-i „la pământ”, 
Iar semnele-I sunt degeaba. 
 
Câte un potop, un viscol, 
Secete, furtuni, mereu 
Sunt semnele de pericol, 
Semne de la Dumnezeu. 
 
Ochiul Domnului, zâmbeşte 
Pentru dragostea din lume, 
Când oamenii, creştineşte, 
Se adună-n rugăciune. 
 
Peste tot: sunet, lumină, 
În neant şi în „Mereu” 
Este flacăra Divină  
Şi Ochiul lui Dumnezeu.  
 

Tu, ia seama omule,  
Cât Domnul ţi-a dăruit, 
Mulţumeşte-n rugăciune, 
Că exişti şi eşti iubit! 

CAPITOLUL IV– INSTITUȚIILE 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, - vedere 
dinspre N – E  

de Mircea Iordache 
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a –HRAMUL: Adormirea Maicii Domnului – 
15 august 1934. 

„Lăcaşul de cult din Dâmbroca are 
hramul „Adormirea Maicii Domnului”. 
Lăcaşul este în stil brâncovenesc, de 
dimensiuni modeste, cu o singură turlă, 
având o capacitate de până la 200 
persoane. Pictura este realizată numai în 
interior, în ulei, restaurată în mai multe 
rânduri, ultima dată cunoscând efectul 
benefic al penelului, în 1996, autor fiind 
preotul Petre Braşoveanu, din Buzău. 

Lăcaşul de cult are câteva obiecte 
rare: un Evhologiu; un Octoih, cu 
binecuvântare, din 1912, a Mitropolitului 
Ardealului; două evanghelii din timpul 
regelui Ferdinand. 

Cimitirul satului vechi, mai 
păstrează o cruce din 1859, anul Micii 
Uniri din timpul principelui Alexandru Ioan 
Cuza, cioplită în cariera de piatră de la 
Ciuta – Măgura. 

Parohia are 400 de familii, 
totalizând 1100 de enoriaşi. 

Preotul Ștefan Dragoş Bădescu, 
părintele paroh în satul Dâmbroca, a spus 
că înaintea sfinţiei sale, în satul Dâmbroca 
a păstorit sufletele enoriaşilor un preot 
celebru, bunicul său, Emil Stanciu, care a 
oficiat timp de 35 ani, din care 30 în 
Dâmbroca, trecând întru odihnă veşnică în 
noiembrie 2000, locul său de odihnă fiind 
în curtea bisericii satului. 

Din mărturisirile părintelui paroh 
Dragoş-Ştefăniţă Bădescu: „Primul preot 
care a inaugurat parohia a fost bunicul 
meu şi evenimentul se petrecea în 1966. 
Clopotniţa a fost zidită în 1971 şi 
reabilitată în câteva rânduri, prin fonduri 
puse la dispoziţie de credincioşii din 
parohie, iar datorită îmbătrânirii 
populaţiei, fenomen caracteristic pentru 
întreg mediul rural din România, unul din 

cimitire nu mai poate primi „chiriaşi” 
pentru veşnicie, inaugurând îngroparea 
decedaţilor în cel de al doilea cimitir.  

Consiliul parohial are 8 membri, din 
care epitropul este domnul Ion Nedelcu, 
căruia i s-a încredinţat această misie încă 
de acum 30 de ani. Ceilalţi membri sunt: 
Stan Bârsan, Gheorghe Catrinoiu, 
Gheorghe V. Radu, Gheorghe Ghiţă, 
Gheorghe Stănilă, Ion Victor, Gheorghe 
Oprea.(n.a. – componenţa consiliului, 
menţionată mai sus, era valabilă în anul 
2010, iar în 2012 a fost schimbată) 

Satul în care păstoresc sufletele 
enoriaşilor este alcătuit din două categorii 
de oameni: cei aduşi de la munte, 
împroprietăriţi cu terenuri din această 
zonă de câmpie, toţi ataşaţi trup şi suflet 
bisericii, sprijinind, fără rezerve, acţiunile 
ce le iniţiez; a doua categorie o constituie 
localnicii, adică băştinaşii, cum li se spune, 
care sunt mai reticenţi, inclusiv sub 
aspectul ecleziastic. Vin să se reculeagă, 
prin rugă, la slujbele oficiate la biserică, în 
medie 100 de credincioşi. În săptămâna 
mare vine aproape întregul sat. Bucuria 
mea este că biserica este adăpostul 
credinţei pentru un număr apreciabil de 
copii, aceasta şi ca urmare a faptului că 
predau religia la şcoală şi conduc cursuri 
de catehizare, onorate de câteva zeci de 
elevi.  

Întrucât vă interesează şi cum 
evoluează, în mediul rural, tradiţiile şi 
obiceiurile, precizez că tot ceea ce derivă 
din ataşamentul pentru cult nu se pierde, 
este etern, rămâne valoare perenă, iar 
celelalte sărbători şi tradiţii le mai practică 
doar bătrânii. Cel mai dezvoltat este, 
bineînţeles, cultul morţilor. În condiţii de 
secetă, fenomen grav, care în zona de 
câmpie ne încearcă din ce în ce mai des, 
sunt îndătinate rugăciunile de ploaie, când 
ieşim, cu alai impunător, în câmp, cu 
prapori, procesiune la care participă 200–
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250 de oameni, oprindu-ne la una din 
fântânile de la marginea satului.   

Trăiesc o mare satisfacţie că munca mea 
este apreciată, oamenii, tot mai mulţi, se 
întorc la religie, iar eu continui ceea ce am 
găsit la luarea în primire a parohiei. Astfel, 
ca într-o ştafetă a generaţiilor, contribui, 
după misia nobilă a bunicului, la cultivarea 
ataşamentului faţă de biserică.”   

(Extras din „În căutarea unei noi şanse - 
Săgeata”) 

 
b – CONSTRUCŢIA, CTITORI ŞI  

RESTAURATORI            

 Biserica a fost realizată pe parcursul a 6 
ani, între 1928 şi 1934. A fost zidită pe 
cruci. Erau luate crucile din cimitirul 
dezafectat şi teicile de la fântâni, care 
erau făcute din cruci şi s-a pus piatra de 
fundaţie. Date legate de construcţie, 
reparaţii, evenimente mai deosebite, se 
regăsesc în însemnările de pe  evangheliile 
bisericii:                                                      

În Monografia întocmită în 1943 
de Prefectura judeţului, se menţionează 
şi comuna Scurteşti, plasa Mărăcineni, cu 
satele: Ciocârlia, Dâmbroca, Scurteşti şi 
Stănceşti. Biserica de la Dâmbroca a fost 
construită în 1888, susţine monografia 
citată.                                                                                          
.      Evanghelia din 1928, din timpul 
regelui Ferdinand, s-a dăruit  bisericii din 
comuna Dâmbroca, de către Constantin 
Oprea din satul Stănceşti, în 1934/1935, –   
(Pr D-tru Stratone),      

 *6 februarie 1937 – Chiriţă 
Constantin şi familia sa, au donat o Sfântă 
Evanghelie – (cantorul Vasile R 
Constantin),                                                  
 *În data de 10 noiembrie 1940, la 
ora 3,35 – un cutremur puternic a afectat 
şi biserica, - (Pr Grigore Dinescu şi 
cantorul Vasile R. Constantin),  

*18 martie 1941- preotul Grigore N 
Dinescu, împreună cu dascălul său, Vasile 

R. Costantin au fost acuzaţi de implicare în 
rebeliunea din 21 – 23 ianuarie 1941. A 
fost nedrept - din cauza multor intrigi de 
răutăţi, - (Pr Grigore Dinescu şi cantorul 
Vasile R Constantin),                                    

*La 18 aprilie 1943 – Costică 
Tăbăcaru a refăcut cartea evangheliei, din 
iniţiativa preotului Nicolae Ghenciu şi a 
epitropului Marin E Preda. – (Pr Nicolae 
Ghenciu),  

*În 1968,. A fost cumpărat un rând 
de veşminte de la Sfânta Episcopie a 
Buzăului, cu contribuţia unui grup de 
credincioşi –  (19 iunie 1969 - Pr Emil 
Stanciu),        

  *1969 – au fost refăcute gardurile, 
spre miazăzi, din plasă de sârmă, cu 
contribuţia tuturor credincioşilor, - (Pr 
Emil Stanciu),          

  *1969 - a fost legată Sfânta 
Evanghelie, cu cheltuiala credincioşilor: 
Constantin Oprea, Neculai Bârsan şi alţii, -            
(Pr Emil Stanciu), 

*1971 – 1972 – din cauza ploilor, 
apa a ieşit la suprafaţa pământului, încât 
în primăvara anului 1973, nu s-a putut 
ara, decât pe alocuri şi cu foarte multe 
greutăţi. Venirea căldurilor din luna mai şi 
ploilor foarte puţine, s-a însămânţat 
terenul arabil – (Pr Emil Stanciu), 

*1971 – construirea clopotniţei, cu 
contribuţiile credincioşilor, în frunte cu 
Mihai Florea şi Gheorghe Ghiţă, cu 
sprijinul CAP (preşedinte – Constantin 
Stănilă) şi a Cooperativei de Consum 
(preşedinte Dumitru Enache) – (9 mai 
1971 - Pr Emil Stanciu), 

  *1971 – Repararea bisericii , cu 
sprijinul lui Enache Radu şi a soţiei sale, 
Aurica, -  (Pr Emil Stanciu), 

*1975 – Din cauza ploilor, râul 
Buzău a venit foarte mare, intrând şi prin 
casele unor oameni de pe valea Buzăului.   

                    (Pr Emil Stanciu),                          
 *4 martie 1977 – Cutremur 
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puternic, biserica a avut de suferit, zidul s-a deplasat), au sărit tencuielile (parţial) –
Pr. Emil Stanciu,        

*11 septembrie 2002 – s-a oficiat Sfânta Liturghie şi hirotonirea întru preot a 
diaconului Dragoş Ştefan Bădescu, de către  Preasfinţia Sa Epifanie, Episcopul 
Buzăului, asistat de un sobor de preoţi co-slujitori. - (are şi semnătura părintele 
episcop) 

  *2004 – Cu ajutorul credincioşilor a fost schimbat întregul mobilier – (Pr Ştefan 
Dragoş  Bădescu) 

         În Registrul  de Partizi, sunt documente care arată baza materială şi modul de 
gestionare a ei.                                        
 
c. DOCUMENTE DIN REGISTRUL DE PARTIZI 

Situaţia bazei material  

     

 

d. SLUJIREA BISERICII 
 
Preoţii care au păstorit în sat:  
 

1. Dumitru Stratoni      - 1934 - 1939  

2. Grigore Nicolae Dinescu,          - 1940 - 1943          

3. Nicolae Ghenciu,                       - 1943 - 1965  

4. Emil  Stanciu                            - 1966 - 2000 

5. Ştefan – Dragoş Bădescu   - 2001 - →  

Tip imobil Extindere 

  (ha) 

Venitul 
brut 
realizat 
(lei) 

Evaluarea la 
inventar 

(lei) 

Observaţii 

Recalcul 

Data 

Teren pentru folosinţă 
person. bis 

    8,50   82.000          306.000  

Teren pt clopotniţă     0,50       -            20.000  

Total    82.000          326.000  

Total recalculat 

Multiplicat cu 600 

  1.836.000.000 31.03.1944 

Recalculare   1.836.000.000 01.04.1944, 

31.03.1946 

Recalculare          1.530.000 31.03.1947 

Recalculare                   306 10.04.1947 

14.08.1947 

Dascălii care au slujit: 
 

1. Radu Z. Radu               

2. Vasile R. Constantin 

3. Neculai Iordache 

4. Gheoghe Enache 

5. Dumitru Enache 

6. Traian Stroe 

7. Chiriţă Onea 

8. Cristian Pană – Săgeata 

9. Mihai Glineschi. 
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Enoriaşii cei mai ataşaţi 
bisericii 
 
1. Gheorghe I. Lalu 
2. Sava Dobrotă 
3. Ion I. Nedelcu 
4. Stan Bârsan 
5. Ion Maria ( Alexe) 
6. Enache Dedu, 
7. Floarea Filipoiu   
                        

Dumitru        Neculai     Chiriţă 
  Enache      Iordache      Onea  

 Proces-Verbal: Pot fi observate semnăturile unor 
membri ai consiliului parohial  

Consiliul Parohial, în cali-
tatea sa de organism execu-
tiv, este alcătuit din Paroh ca 
Preşedinte, conducătorul 
stranei (citeţul) şi între cinci 
şi doisprezece Consilieri laici 
aleşi pe o perioadă de un an, 
perioadă care poate fi reîn-
noită, de către Adunarea 
Parohială, cea care stabileşte 
şi numărul lor.   

Cons i l iu l  Paroh ia l  se 
întruneşte valabil în prezenţa 
sau reprezentarea a două 
treimi din membrii săi şi ia 
decizii valabile cu votul ma-
jorităţii celor prezenţi. Con-
siliul Parohial alege dintre 
membrii săi un Epitrop 
mirean, un Secretar şi un 
Trezorier. Atribuţiile Epitro-
pului, Secretarului şi Trezori-
erului sunt date prin decizia 
Consiliului Parohial, la pro-
punerea Parohului. Acestea 
pot fi prevăzute şi în Regula-
mentul intern. 

 

Consiliul Parohial are puterea 
de a decide în toate 
domeniile de administraţie 
curentă a vieţii parohiale, cu 
excepţia problemelor rezer-
vate spre rezolvare altor or-
ganisme de conducere, con-
form prezentului Statut. 



170     Dâmbroca - Curcubeu peste timp                                                                                                                              

 

 

Satul meu drag, ai fost slujit 
De preoţi şi de cantori, 
Biserica te-a pomenit 
Să fii ferit de „tartori” 
   
Popa Starton te-a venerat 
Cu plecăciuni pioase, 
Prin slujbele-i de neuitat 
Şi sfaturi luminoase. 
 
Popa Grigore ţi-asculta 
Durerile şi ura, 
Şi ca duhovnic îţi dădea 
Credinţa şi măsura. 
 
Popa Ghencea, tot, ţinea 
În vremuri de restrişte, 
Slujbe cu care privea 
Credinţa-n româneşte. 
 
Padre Stanciu, tot la fel, 
Urmat-a calea slavei, 
Că Dumnezeu a vrut şi EL 
O Dâmbrocă-a ispravei. 
 

Ce spirit viu aveai cândva  
În Mitu al lui Pleaşcă 
Şi în Chiriţă al lui Onea, 
Cu vocea lor lumească! 

Iară Traian al lui Urse 
Cu  zel s-a dedicat 
Rugăciunilor Sus puse 
Pentru tine, al meu sat. 
 
Întors din lagărul rusesc 
Din prea dungate straie 
Ţi-a dăruit un glas ceresc 
Iordache Nicolae. 
   
Petrea şi Neculai Bârsan, 
Enoriaşi de frunte, 
Slujeau al stranei scaun, 
Cu crezul lor fierbinte. 
 
Şi  azi prelaţii se spetesc, 
Să-aducă `nţelepciune, 
Că Dumnezeu e românesc, 
De-i facem rugăciune.  

Omagiu pentru slujbaşii bisericii  

 

e. DOCUMENTE DE PATRIMONIU  

Lăcaşul de cult are câteva obiecte rare: un Evhologiu; un 
Octoih, cu binecuvântare, din 1912, a Mitropolitului 
Ardealului; două evanghelii din timpul regelui Ferdinand. 
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  „Cimitirul satului vechi, mai 
păstrează o cruce din 1859, anul Micii 
Uniri din timpul principelui Alexandru Ioan 
Cuza, cioplită în cariera de piatră de la 
Ciuta–Măgura. Parohia are 400 de familii, 
totalizând 1100 de enoriaşi.   

„ După desfiinţarea C.A.P.–ului, 
comunitatea sătească a hotărât, în 
unanimitate, să vândă grajdurile unităţii, 
nu unor dornici de îmbogăţire rapidă, ci 
unora cu respect şi frică faţă de 
Dumnezeu. Banii obţinuţi astfel au fost 
dăruiţi, integral, bisericii, realizându-se 
împrejmuirea ei şi făcându-se şi alte 
reparaţii. Deşi comunismul a dărâmat 
biserici, a impus educaţia ateistă, la noi 
unii şefi ai perioadei, Constantin Stănilă, 
preşedinte C.A.P. Dâmbroca şi Dumitru 
Enache, preşedintele Cooperativei de 
Consum, au contribuit cu fonduri 
importante pentru reabilitarea bisericii, 
procurarea unor obiecte de cult şi 
finalizarea clopotniţei. - Biserica a fost 
pentru mine Casa Domnului, care m-a 
primit să slujesc, timp de 30 de ani, ca 

epitrop. Am dat tot ce am putut, fără a 
pretinde ceva în schimb. Acum, la 80 ani, 
sunt cam bolnav şi nu mai pot umbla. Mai 
merg, în câte o sărbătoare, la biserică. O 
iau încet pe jos, iar la întoarcere mă aduce 
câte cineva cu maşina. Sunt consilier, dar 
mai mult onorific.” (fostul epitrop Ion 
Nedelcu)                  

În primul plan al imaginii - CLOPOTNIŢA  
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„Cât  despre biserică (era amplasata 

în apropierea casei părinteşti), îmi 
amintesc faptul că preot era un anume 
Ghenciu care ne preda la un moment dat 
ore de religie în clasele I – IV şi de câteva 
ori mi-a administrat nuiele la palma.                                                                                
De asemenea, tata avea în atelier o 
nicovală care, la atingere, scotea un sunet 
foarte puternic, ecoul respectiv fiind 
recepţionat de părinte în altar, şi care îl 
deranja în timpul slujbei. În această 
situaţie, părintele venea la tata şi ii 
spunea: ”- Paulică, te rog frumos, vezi 
cum faci şi nu mai lucra în timpul cât ţin 
eu slujba, pentru că ecoul de la nicovală 
se aude în toata biserica!”. Tata ii 
răspundea: ” - Părinte, vă rog atrageţi 
atenţia celor care vin la biserică, ca 
duminica să nu mai vină cu diferite lucrări 
de executat la mine”.      

(Ec.Constantin Glineschi)   

„Locuri aparte în copilăria mea le-au 
ocupat: biserica şi cimitirul. Mă tot 
întrebam: de ce, pe fiecare cruce, scrie: 
„aici odihneşte robul lui Dumnezeu?” 
Despre ce fel de odihnă este vorba? 
Ajungând preot, am desluşit toate aceste 
nedumeriri.  

Cimitirul este un fel de „dormitor”, 
aşa se traduce din limba greacă, iar 
oamenii stau aşezaţi în morminte, 
aşteptând Învierea. Fiecare Paşti, este o 
pregustare a luminii hristice. De aceea se 
merge în Săptămâna Mare la morminte, se 
îngrijesc, dar mai ales se plantează flori. 
Florile ne amintesc întotdeauna de Rai. Să 
ştiţi că eu în copilărie am fost în Rai. 
Fiecare zi era o bucurie. Cum vedeam 
soarele răsărind, îmi duceam gândul la 
Dumnezeu, mulţumindu-i că pot vedea 
toate minunăţiile „Raiului” de jos.  

Fiecare zi era ca o zi de sărbătoare. 
Sărbătoarea îl înalţă pe om de la 
preocupările cotidiene, la Dumnezeu. 
Starea de mulţumire şi stare sufletească, 
pun stăpânire pe om în aşa măsura, încât 

nimeni şi nimic, nu-l mai tulbură. 
Duminica fiind zi de sărbătoare, mergeam 
la biserică. Mă închinam evlavios la fiecare 
icoană, aprindeam lumânări şi le priveam 
cum se jertfesc ca să dea lumină. Omul, 
când se jertfeşte, e plin de lumină. Mama 
şi tata se jertfesc pentru copiii lor. 

Învăţătorii şi profesorii, se jertfesc  
pentru elevii lor, iar Hristos - pentru toţi 
oamenii. Îi priveam pe oamenii din 
biserică cum se roagă, şi cu ce gesturi se 
apleacă în faţa Sfântului Altar şi îmi 
doream să fiu preot ca să mă rog 
împreună cu ei.  

Am văzut oameni plângând de 
bucurie dar şi de tristeţe. Oameni care 
implorau ajutorul divin şi iarăşi îmi ziceam 
că este un mare privilegiu să fii preot şi să
-i asculţi, să-i ajuţi, dar mai ales să 
pătrunzi în adâncul sufletelor lor.  

Am văzut de asemeni oameni care 
duceau cu ei o tristeţe împovărătoare, dar 
care nu abdicau, având mare nădejde la 
Dumnezeu. Acum pot spune cu certitudine 
că omul credincios, poate fi doborât dar nu 
învins.  

Venirea  pe lume a fiecărui om nu 
este întâmplătoare. Totul este 
„programat” de Dumnezeu. În ce familie 
să te naşti, ce fraţi şi surori să ai, în ce 
localitate să vezi lumina zilei. Lumea 
aceasta este făcută pentru tine. Cum pot 
uita eu colegii de clasă şi şcoală, 
învăţătorii şi profesorii, bătrânii satului cu 
mersul domol şi vocea stinsă dar cu ochii 
pătrunzători?  

Satul Dâmbroca este un asemenea 
loc binecuvântat de Dumnezeu. Fiecare 
casă din sat are povestea şi istoria ei. 
Fiecare bătătură a fost călcată de mii de 
ori de picioarele copiilor care ieşeau să se 
joace în fiecare zi. Toţi cei în care încă nu 
a murit copilul de altădată, înţeleg ceea ce 
spun eu acum. Priviţi un copil cum se 
joacă şi veţi avea răspunsul pe loc.”   

(Pr. Costel Ion, parohia Boboc) 
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 „Tatăl meu, , după cum ştie şi Pr. 

Protopop Costel Alecse, a păstorit mulţi 
ani la Dâmbroca (1964–2000). A venit de 
la Odăile, prin transfer, căci tata vroia să 
mă dea în clasa a VIII–a , la Buzău şi m-a 
dat la Liceul Pedagogic. A venit la parohia 
din Dâmbroca ajutat de un mare fiu al 
satului, Părintele Profesor Ioan G. Coman, 
cred că cea mai mare personalitate din 
Săgeata. Părintele Coman era prieten cu 
Preasfinţitul Antim Angelescu, la care a 
intervenit pentru numire.  

S-a dovedit o alegere bună. A avut 
o relaţie extraordinară cu credincioşii din 
Dâmbroca. Poate că a avut influenţă şi 
asupra formării Părintelui Protopop Costel 
Alecse, care venea dintr-o familie foarte 
credincioasă, îndrumându-l către seminar, 
atunci când absolvenţii de gimnaziu, din 
ce în ce mai puţini aveau această opţiune. 
Mi-l aduc aminte pe tatăl dumnealui, 
nenea Enache şi cu soţia sa Anica. Erau 
nelipsiţi de la Sfânta Liturghie. Au fost 
oameni foarte hotărâţi, demni. Nu le-a 
fost niciodată ruşine să recunoască, că 
sunt creştini. Ei au fost aproape nişte 
misionari. Îmi aduc aminte că, în acele 
momente grele, soţia lui nenea Enache, 
tanti Anica, cu floricele în mână, brăzda 
satul şi mergea la biserică alături de soţul 
ei. Aveau curajul să participe duminica şi 
de sărbători, la Liturghie.”  

(Pr. Florin Stanciu – parohia Săgeata). 

 „Bătrânii satului au constituit 
exemple pentru tineret, în păstrarea 
credinţei, a datinilor strămoşeşti, a 
regulilor de comportare în viaţă şi 
societate.  

Moş Marin Preda (Gogiu), a fost cel 
care, ani în şir, a mers din sat în sat, 
solicitând danii pentru construirea bisericii 
din Dâmbroca, sfinţită în 1937. Danii 
însemnate au venit şi din partea 
filantropului Lucasevici, din Buzău, prezent 
şi la sfinţirea bisericii.”  

(Prof. Constantin Enuş) 

Crucea familiei Pr Emil Stanciu, din curtea 
bisericii  

„Doamne, dă ca şi-altă dată, 

O slujire ca la carte, 

Dă arhivă, arhivată 

Şi credinţe-adevărate! 

  

Monumentele-s uitate, 

Nu sunt bine coservate, 

Frescele-s nerenovate, 

Răspunderile-s private. 

  

Garduri nu-s la cimitire, 

Buruieni, sunt în neştire, 

Se întorc morţii în sicrie 

De-atâta “mărinimie”! ” 

    Mior  
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Luxa Stanciu  

Maria Alexe  

Măndiţa Sares:  Icoana din stânga, “Ochiul lui Dumnezeu”, are o vechime de peste 
200 ani 

f. DIN ICONOGRAFIA CASELOR UNOR CREDINCIOŞI 
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XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXX

Act de botez din 1937- comuna Dâmbroca, Pr. Statoni  

Act de cununie din anii 1920 – 1940  
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h. ÎNDRUMĂTORUL PASTORAL AL ANULUI 1951  

 
SĂRBĂTORILE LEGALE ÎN ANUL 1951 
 

Toate duminicile de peste an, 
1 Ianuarie   – Anul nou, 
30 Aprilie    - A doua zi de Paşti, 
1 Mai,        - Ziua internaţională a oamenilor muncii, 
23 August   – Ziua eliberării ţării de sub jugul fascist, 
7 Noiembrie,   -  Marea Revoluţie din Octombrie, 
25 Decembrie,   - Crăciunul, 
30 Decembrie,   - Proclamarea Republicii Populare Române, 

 

SĂRBĂTORILE BISERICEŞTI DIN ANUL 1951 
 
* 1 Ianuarie,     - Tăierea împrejur a Domnului, Sf. Vasile cel Mare, 
* 6 Ianuarie,     - Botezul Domnului, 
* 7 Ianuarie,     - Sf. Ioan Botezătorul, 
* 30 Ianuarie,   - Întâmpinarea Domnului, 
* 2 Februarie,   - Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, 
* 25 Martie,      - Buna Vestire, 
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* 22 Aprilie,      - Intrarea Domnului în Ierusalim, 
* 23 Aprilie,    - Sf. Marele Mucenic Gheorghe, 
* 29 Aprilie,    - Sfintele Paşti, 
* 21 Mai,    - Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, 
* 7  Iunie,    - Înălţarea Domnului, 
* 17 Iunie,    - Rusaliile ( Pogorârea Duhului Sfânt), 
* 24 Iunie,    - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, 
* 29 Iunie,    - Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, 
* 20 Iulie,    - Sfântul Prooroc Ilie, 
* 6 August,    - Schimbarea la Faţă, 
* 15 August,   - Adormirea maicii Domnului, 
* 29 August,   - Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, 
* 8 Septembrie,   - Naşterea Maicii Domnului, 
* 14 Septembrie,   - Înălţarea Sfintei Cruci, 
* 14 Octombrie,   - Sfânta Cuvioasa Paraschiva, 
* 26 Octombrie,   - Sfântul Marele Mucenic Dimitrie, 
* 8 Noiembrie,   - Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, 
* 21 Noiembrie,   - Intrarea în Biserică, 
* 6 Decembrie,   - Sfântul Marele Ierarh Nicolae, 
* 25 Decembrie,   - Naşterea Domnului, 
* 27 Decembrie,   - Sfântul Mucenic Ştefan. 
 
POSTURILE DE PESTE AN 
 
* Miercurea şi Vinerea – când nu se mănâncă ulei şi nu se bea vin, 
* Miercurea postim pentru că în această zi s-a hotărât prinderea Domnului Hristos, iar 
Vinerea, fiindcă în ziua de Vineri a fost râstignit şi a murit Mântuitorul; 
* Ajunul Bobotezei – 5 Ianuarie, ca o pregătire pentru a lua Aghiazma Mare, a doua zi. 
* Ziua Sfintei Cruci – la 1 August, în amintirea patimilor Domnului nostru Iisus Hristos 
( se mănâncă untdelemn şi se bea vin), 
* Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul – la 29 August, în amintirea uciderii 
Sfântului Prooroc şi Mergător Inainte al Domnului, ( este dezlegare la ulei şi la vin). 
 
CELE 4 POSTURI MARI 
 
SFÂNTUL ŞI MARELE POST- Postul Paştilor – El închipuieşte postul de 40 zile al 
Mântuitorului. În acest post nu se mănâncă: ouă, brânză, lapte, peşte, carne, 
 
POSTUL SFINŢILOR APOSTOLI, sau al Sânpietrului, în cinstea Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel. Şi acest post stă tot în legătură cu Sărbătoarea Paştilor şi a Pogorârii 
Sfântului Duh, sărbători care se mută. El nu are durată fixă. Se lasă totdeauna postîn 
Duminica Tuturor Sfinţilor, I-a după Rusalii şi ţine până pe 29 Iunie.  
 
POSTUL SFINTEI MARII: ţine 2 săptămâni, între 1 August şi 15 
August, când se prăznuieşte sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Dacă această zi 
cade într-o Miercuri, se posteşte, dar se mănâncă peşte şi se bea vin. Sâmbăta şi 
Duminica este dezlegare la peşte şi vin. Pe 6 August – Schimbarea la faţă este 
dezlegare la peşte, 



Instituțiile   179      

 

 
 
POSTUL NAŞTERII DOMNULUI, - sau al Crăciunului. Se închipueşte ajunarea de 40 
zile a Proorocului Moise, precum şi a Patriarhilor din Vechiul Testament. După cum 
aceia aşteaptă pe Mântuitorul cu post şi rugăciune, aşa se cuvine să aşteptăm şi noi 
Naşterea Domnului Hristos. Acest post ţine 40 zile, de la 15 Noiembrie, la 25 
Decembrie. Se lasă sec în seara de 14 Noiembrie, iar când această zi o să fie într-o 
Miercuri sau Vineri, cu o seară înainte. În ziua de Crăciun, orice zi va cădea, mâncăm 
de dulce. 
 
ZILELE DE POST ÎN CARE SE MĂNÂNCĂ DE DULCE 
 
Miercurea şi Vinerea din:  
* Săptămâna Vameşului (23-25 Februarie), 
* Săptămâna Brânzei(se mănâncă numai brânză, ouă, lapte – la  9-11 Martie), 
* Săptămâna Luminată (Între Paşti şi Duminica Tomii, - 4-6 Mai), 
* Sâptămâna Rusaliilor (22-24 Iunie), 
* Cele dintre Crăciun şi Bobotează, afară de Ajunul Bobotezei, 
* Miercurile şi Vinerile în care cad: Crăciunul şi Boboteaza. 
Aceste zile poartă denumirea de Hărţi. 
 
ZILELE ÎN CARE NU SE FAC  NUNŢI 
 
ο În ajunul tuturor praznicelor împărăteşti (scrise cu roşu în calendar), 
ο În ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul – 29 August, 
ο În ziua Înălţării Sfintei Cruci – 14 Septembrie, 
ο În toate Miercurile şi Vinerile de peste an, 
ο În tot Postul Mare, 
ο În Săptămâna Luminată, 
ο În Postul Sfinţilor Apostoli, 
ο În Postul Sfintei Marii, 
ο În Postul Crăciunului şi în zilele dintre Crăciun şi Bobotează. 
În cazul unor motive întemeiate, se poate face dezlegare de către ierarhul locului. 
 
ZILELE ÎN CARE SE FACE POMENIREA MORŢILOR 
 
Pomeni obşteşti: Când facem rugăciuni, aducându-ne aminte de toţi cei dinainte 
adormiţi în Domnul, de familiile, rudeniile şi cunoscuţii noştri: 
• Sâmbăta lăsatului de sec de carne, pentru Postul Paştilor, Sâmbăta di săptămânile 
a 2-a, a 3-a, a 4-a, din Postul Paştilor.  
• În Sâmbăta dinaintea Rusaliilor (Sâmbăta Morţilor), 
• În joia Mare, din Săptămâna patimilor 
 

B. Pomeni şi Parastase, în urma morţii cuiva: 
 
* La 3 şi la 40 zile după moarte, 
* La 3, 6, 9 luni şi la 1 an, de la moarte, 
* În fiecare an, până la 7 ani de la moarte 
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1. De la 20 Decembrie, până la 7 
Ianuarie, 
2. De la Lăsata Secului, de carne, pentru 
Postul Paştilor, până în Sâmbăta 1-a din 
post, 
3. De la Sâmbăta Floriilor, până la Dumi-
nica Tomii, 
4. În niciuna din Duminicile de peste an, 
5. În zilele de Praznice Împărăteşti, 
Lunea, Marţea, Miercurea şi Vinerea din 
Postul Mare, afară de cazul cănd în aceste 
zile cade o sărbătoare în care se săvâr-
şeşte Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan 
Gură de Aur, sau a Sf. Vasile cel Mare  

j. 

PISANIILE   

i.-ICOANE ÎN FRESCĂ  

ZILELE ÎN CARE NU SE FAC PARASTASE SAU POMENIRI 
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CELE TREI PISANII ALE BISERICII 

  1.– Cu ajutorul lui Dumnezeu, în 
timpul pastoraţiei Preasfinţiei Sale Dr. 
Antim al Sfintei Episcopii Buzău, s-au 
făcut, acestui sfânt lăcaş, reparaţii la 
tencuieli în anul 1956 şi s-a restaurat 
pictura în anul 1957, cu contribuţia 
credincioşilor acestei parohii şi strădania 
Pr. Paroh Nicolae Ghenciu, ajutat fiind de 
Consiliul şi Comitetul Parohial.    AMIN 

   2. – Cu ajutorul lui Dumnezeu, în 
timpul Pr. Paroh Emil Stanciu, la acest 
sfânt lăcaş, s-au făcut mai multe lucrări:  

în 1971 – s-a construit clopotniţa, 
în 1974 – s-a acoperit cu tablă 

toată biserica, iar 
în 1977, după cutremur, s-au 

efectuat reparaţii la tencuielile interioare şi 
exterioare, 

în 1982 – în vremea Preasfinţiei 
Sale Epifanie, Episcopul  

Buzăului, protopop al locului fiind 
Pr. Petrache Grigor, prin iniţiativa şi 
osârdia Pr. Paroh Emil Stanciu, cu 
contribuţia credincioşilor şi ajutorul 
Consiliului şi Comitetului Parohial, s-a 
restaurat pictura de către soţii Liliana  şi 
Jenică Enache,    AMIN 

  3.– Pisanie 1996 - La această 
biserică, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, din Parohia Dâmbroca, care a 
fost restaurată în anii 1957 – 1982, fiind 
din nou avariată de cutremurele din 1986 
şi 1990, s-au făcut importante lucrări de 
consolidare, în interior şi exterior, în anul 
1996 şi s-a restaurat din nou pictura de 
câtre Pr Pictor Petre Braşoveanu, din 
Buzău, cu ajutoarele sale, cu 
binecuvântarea şi sub îndrumarea 
Preasfinţitului Epifanie Norocel, Episcopul 
Eparhiei Buzăului, din iniţiativa şi prin 
strădania Pc. Pr. Paroh Emil Stanciu, 
ajutat de Consiliul şi Comitetul Parohial, 
iar fondurile pentru această lucrare au fost 
realizate de la credincioşii parohiei. 
Resfinţirea a avut loc la 20 oct. 1996, fiind 
oficiată de către Întâi Stătătorul Eparhiei 
Buzăului, PS. Epifanie, înconjurat de un 

sobor de slujitori, la care a  participat 
mulţime de credincioşi din parohie şi 
împrejurimi. Binecuvântează Doamne pe 
ctitori şi ostenitorii acestui Sfânt lăcaş! 
AMIN 
 
K. CIMITIRELE SATULUI DÂMBROCA 

 
1.- Cimitirul Vechi 

 
Este amplasat 
la şosea, deci 

pe Str. 
Principală, pe 

partea  
dreaptă.  

Pe lângă el 
trece uliţa de 

margine, Str. Dr. Pr. Coman G. Ioan.  
Din cimitir poate fi văzută valea 

râului Buzău. La amplasarea lui, parcă a 
fost o inspiraţie eminesciană:  

 
„Iar dacă împreună va fi ca să murim,  
Să nu ne ducă-n triste zidiri de ţintirim,  
Mormântul să ni-l sape la margine de râu,  
Ne pună-n încăperea aceluiaşi sicriu; 
De-a pururea aproape vei fi de sânul 
meu... Mereu va plânge apa, noi vom 
dormi mereu.”  

 
Suprafaţa cimitirului vechi este de 

0,5 ha. şi în el dorm întru veşnicie sătenii 
care au vieţuit în sat, până în 2010, când s
-a dat în folosinţă cimitirul nou. 

Ca aspect general, cimitirul arată 
cam părăsit, dar sunt şi urmaşi ai celor ce 
au pierit, care au construit lăcaşuri de veci 
foarte arătoase: cavouri şi cripte. Capela 
familială a lui Ghiţă Coman, este cam 
neîngrijită de mult, dând un aspect 
sinistru.  

Gardul din spatele cimitirului este 
deteriorat, mai bine zis, sunt numai urme 
de gard şi gunoiul de prin sat.  

În cimitir sunt multe cruci ale unor 
eroi şi ale unor oameni de seamă care au 
vieţuit în Dâmbroca. 
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Veniţi nepoţi  
 
Veniţi nepoţi, câte o dat’, 
Cu noi să mai vorbiţi 
Şi despre ce mai e prin sat  
Să ne  povestiţi! 
Şi despre urme ce-am lăsat, 
Ca oameni, voi, să fiţi, 
 
Să v-amintiţi  de ce v-am dat, 
Să nu ne părăsiţi! 
Puţin ne trebuie aici, 
Să ne păstraţi în gând, 
Şi an de an să ne sădiţi 
O floare pe mormânt. 

  Mior 
 

2. Cimitirul nou 

 

Este amplasat După Oboare, spre 
Borduşani, pe str. Viilor, la ieşirea din sat, 
pe partea dreaptă. Are o suprafaţă de 0,3 
ha, cu posibilitate de extindere. A fost dat 
în folosinţă în anul 2009 şi în el este 
înmormântată generaţia de decedaţi, 
începând din 2010 şi sunt multe cruci 
pregătite, pentru ei, de trăitori ai satului. 
Aspectul general este foarte frumos, 

observându-se o mai mare grijă pentru 
sistematizare. Deocamdată nu are 
împrejmuire. Din imaginea de mai jos pot 
fi observate amenajările mormintelor, 
având cruci şi împrejmuiri identice. 

  
l. BOCITOARELE SATULUI 

Nu se poate vorbi despre bocitoare, 
care să fie recunoscute pentru  

vocaţia lor, sau care să fie plătite pentru 
aşa ceva. Fiecare femeie, mai tânără sau 
mai bătrână, a găsit, în jalea ei,  cuvintele 
pentru bocit. Unele femei au pus mai 
multă patimă, conform caracterului şi 
durerii ce o aveau. Bătrânele au fost 
totdeauna mai stăruitoare în bocete. Poate 
că au acumulat mai multă experienţă, mai 
multă durere. Ele simt moartea şi pe lângă 
bocitul morţilor, îşi bocesc şi propria 
moarte, ştiind-o că se apropie. 

m. VRĂJITORIA   

În sat nu au fost remarcate 
vrăjitoare. Poate că au apărut prin sat 
unele aşa zise vrăjitoare, ţigănci, care 
erau preocupate să câştige bani. Unele 
femei mai bătrâne dădeau „în bobi” sau 
„în cărţi”. Prindeau îndeletnicirile de la 
mamele sau bunicile lor şi le transmiteau 
mai departe, ca un fel de tradiţie. Nu 
putem şti, cât de reale erau prevestirile lor 

Vedere din cimitirul vechi 

Aş face un îndemn pentru urmaşii celor 
aflaţi în cimitir: 

Vedere din cimitirul nou  
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şi soluţiile de modificare a cursului problemelor pentru care ghiceau, dar unele ghiciri 
se mai potriveau. 
 

n. PĂSTORIREA ŞI CONSILIEREA 

PC Pr. Ștefan Dragoș Bădescu 

Născut la 17. 0ct. 1979 
În satul Dâmbroca, Com, Săgeata, jud. Buzău. 
Din părinţii: Adina şi Nicolae Bădescu, 
Căsătorit cu Corina - Elena  
Copii: 1 copil, Tudor – Andrei, 8 ani. 
 
Studii şi locuri de muncă  
1985–1989 – Şcoala Elementară, în Dâmbroca, 
1989–1993 – Gimnaziul , la Şcoala Generală Nr 11 – 
BZ, 
1993–1994 – Liceul de Contactoare Buzău, 
1995–2000 – Seminarul Teologic „ Dumitru Stăniloaie” 
Braşov, 
2000–2004 – Facultatea de Teologie „Valahia” 
Târgovişte, 
11 febr. 2001 – Preot la biserica din  Dâmbroca, 

2001–2005 – suplinire la Parohia Baniţa. 
 

CONSILIUL PAROHIAL  
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 Ion N. Nedelcu  Născut  în 1932 

În satul Dâmbroca, comuna Scurteşti, Buzău, 
De profesie agricultor 
Căsătorit, văduv din 2009 
Copii : 2 băieţi, în aceeaşi curte, unul locuieşte cu tatăl. 
 
Studii şi activităţi 
1939 – 1943 – Şcoala Elementară Dâmbroca 
1943 -  A învăţat singur meseria de fierar 
1962 – 1990 – fierar şi fântânar, la CAP „Libertatea” 
Dâmbroca; 1990 -2012.- Epitrop al bisericii 

 Născut: 14.02.1938, 
Din părinţii: Neculai şi Ecaterina (Tita), 
1945-1949, Şc. Gen. Dâmbroca, 
1949-1952, gimnaziul, la Scurteşti, 
1952-1956, agricultor, 
1956- ucenic, sobar-teracotist, 
1957-1970, la IGO Buzău, sobar, 
1970-1982, Unit. Milit. Geodezie şi Paraşutism, Buzău, sobar
-întreţinere. 
!982-1988, IGO Buzău, 
1988- pensionar, 
Soţia Ana, născută la 01.08.1939, fiica lui Benone Preda, 
Copii: - Georgeta Ludescu, 48 ani, care are la rându-i 2 
copii: 
- Andrei- seminarist şi Roxana Monica- institutor; 
- Mituţa Vădana, 47 ani, cu 4 copii: 
* Ştefan, 23 ani, - Teologie,  
* Ana, 20 ani, anul III la Teologie, 
* Toader, 16 ani, Şc. de Muzică, Bucureşti ( vioară), 
* Grigore, 10 ani, Şc Gen. Feteşti, clasa a IV-a 

 Născut: 8 iunie 1944 
În satul Dâmbroca, comuna Scurteşti, jud. Buzău, 
Din părinţii: Nicolae şi Ecaterina Catrinoiu, 
Căsătorit cu Fila Mirea, 
Copii, 4: - Mircea, 48 ani, mecanic auto la ISPS Bz. 
Liliana, 43 ani, educatoare, Dâmbroca, 
Nicolae, 40 ani, lucrător la Ferma Zootehnică, 
Sandu, 39 ani, macaragiu şi   mecanic caiele, la ISPS Buzău.  
Ocupaţia: pensionar şi agricultor 
Studii şi ocupaţii 
1950–1954 – Şcoala Elementară Dâmbroca, 
1954–1958 – Gimnaziul, la Şcoala Generală Scurteşti, 

Şcoala de Ucenici – Macaragii, la ISPS Buzău, 
1962–1980, macaragiu la ICM Buzău, 
1980–1998 – macaragiu la ISMS (Intreprinderea de 

Sârmă şi Produse din Sârmă, Buzău. 

  

  

Gheorghe Catrinoiu  

Dumitru Catrinoiu  
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Biserica copilăriei mele 

(Preot Protopop Constantin Alecse) 

„Nu-mi dau bine seama de unde mi-
a venit atâta drag de Biserică şi de 
credinţa în Dumnezeu. Poate că Sfânta 
Treime a sădit în mine gena acestei 
credinţe, dar sigur ştiu că strămoşii şi 
moşii mei au trăit în frică şi credinţă 
creştină, faţă de Cel de Sus. 

 Tot timpul copilăriei am admirat 
pioşenia părinţilor mei şi am fost atras de 
Biserică şi de toate canoanele bisericeşti. 
Chiar dacă uneori am fost marginalizat şi 
chiar bruscat pentru „apucăturile” mele, 
am mers la Biserică şi m-am rugat. „Iartă-
i Doamne, că nu ştiu ce fac!” 

Aşa erau vremurile atunci, sau aşa zisele 
cutume ateiste.   

Eram copil şi mă lăsam prins şi eu, 
ca alţi copii, în plasa plăcerilor specifice 
copilăriei, dar când era vorba de Biserică, 
nu prea mai aveam puncte comune. 

Cele mai frumoase 
amintiri din anii copilăriei le 
păstrez în tezaurul meu 
eclesiastic şi anume 
participarea la: slujbele 
duminicale; slujbele din 
săptămâna patimilor; slujba 
Învierii, la Sfintele Paşti, 
care începea pe la miezul 
nopţii şi  doream să fie fără 
sfârşit. Dascălii bisericii, 
presbiterii veneraţi ai 
satului, rezemaţi cu coatele 
de spetezele stranelor, 
parcă se întreceau, între ei 
şi pe ei înşişi, în intonarea 
canonului  „Ziua Învierii”, care în sine-şi 
dura cam 2 ore, înainte de începerea  
Liturghiei Pascale, care şi ea dura vre-o 2 
ore. Prin zori-de-zi, înainte de răsăritul 
soarelui, obosiţi, dar şi încărcaţi de harul 
Învierii, cu lumânări şi candele aprinse, 
fiecare credincios se îndrepta spre casa 

lui, pentru a se odihni câteva ceasuri, 
după care, pe la orele prânzului să revină 
iarăşi la biserică pentru slujba celei de a 
doua Învieri. Era ceva magic, absolut 
divin, să vezi o mare de lumini ieşind din 
biserică, mergând pe sub clopotniţă. 
Ajunşi în uliţă, oamenii  o luau unii la 
dreapta, alţii la stânga, mergând gânditori 
şi cu speranţe că Iisus le-a ascultat slava 
şi rugile. La o sărbătoare de Sfintele Paşti, 
când am ajuns la capătul uliţei, la şosea, 
privind înapoi, am văzut cum uliţa 
principală a satului deveniseră, chiar şi 
numai pentru o jumătate de ceas, din zori 
de zi, ca un “bulevard feeric luminat”, fără 
artificii şi lămpi electrice,  ci numai cu 
lumânări si candele sfinte. Realizam că 
Chemarea lui Iisus: „Veniţi de luaţi 
lumină!” a fost primită cu credinţă şi 
luminile Lui ne luminau, divin, uliţele 
satului. 

Îmi venea să strig:” Este Paştele 

Domnului, Paştele…!”. 

Tot aşa de plăcute, sufletului meu, 
erau deniile din Săptămăna Sfintelor 
Pătimiri. Tresar şi acum, amintindu-mi de 
slujba deniei din Joia Mare, când preotul 
ne citea din scripturi (cele 12 evanghelii), 
sau din Vinerea Sfântă, când credincioşii 
cântau în balconul bisericii, îngereşte, 
ritualul plângerilor (prohodul Domnului 
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 Hristos).  

Sunt convins că până si profesorii 
şcolii, care aveau misiuni ateiste, sub 
pretextul venirii la biserică pentru a nota 
care dintre şcolarii  participă la slujba 
prohodului şi să-i pedepsească  prin 
scoaterea la Careul Şcolii, pentru  abateri 
de la conduita comunistă,  simţeau fiori la 
o astfel de cutremurătoare slujbă divină. 

Impresionante amintiri am şi de la 
“Paştele Blajinilor”, care se sărbătoreşte în 
ziua de luni, după Duminica Tomii. Din 
raţiuni practice “Paştele Blajinilor”, la noi 

în sat, se sărbătorea în Duminica Tomii. 
Ţărăncile noastre: bunici, mame şi surori, 
în straie de sărbătoare, aduceau la 
biserică  în coşuri frumos decorate cu 
pânze şi ştergare înflorate, bunătăţi ca la 
Paşte: ouă roşii, cozonaci, pască şi alte 
bunătăţi culinare pascale. Le aşezau pe 
aleea bisericii, dintre clopotniţă şi intrarea 
în biserică, lăsând un culoar, astfel ca 
Părintele, la sfârşitul Liturghiei, să vină 
afară şi să le binecuvânteze. Coşurile cu 
bunătăţi pascale erau în memoria celor 
răposaţi. Praznicul mai este cunoscut şi 
sub numele de Prohoade, Paştele Morţilor 
sau Lunea Morţilor şi este cea mai 

importantă dintre toate zilele în care se 
comemorează morţii  şi li se dă de 
pomană. 

La Crăciun, trăirea duhovniceasca 
avea aceeaşi intensitate, ca şi la Sfintele 
Paşti. Biserica nu avea voie să distribuie 
sătenilor nici cele mai inocente materiale 
de colportaj bisericesc şi mai ales Biblii.   

A avea o Biblie în casă,  în vremea 
comuniştilor, era echivalentul posedării 
unor arme interzise de lege. Doar preotul 
şi biblioteca bisericii, aveau în pangar un 
catehism, o mică biblie, Sfânta Scriptură, 

care atunci când se 
reedita, o dată la cca 3 
decenii, fiecare biserică 
de la ţară primea 
pentru distribuire doar 
4-5 exemplare, care 
nici pe departe nu erau 
de ajuns pentru 
localnicii satului. 
Aşteptam, cu deosebită 
bucurie, praznicul 
Crăciunului, să ni se 
vorbească de Naşterea 
lui Hristos. În biserică, 
la sfârşitul utreniei şi a 
Sfintei Liturghii, 
Părintele Ghencea ne 
povestea cu mult har: 
cum venirea lui 
Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu, în lume, acum 2 mii de 
ani, a fost prevestită de prooroci, în 
Vechiul Legământ; cum S-a născut Hristos 
în ieslea cea săracă; cum vitele din grajd 
Îl încălzeau prin suflul lor, pe pruncul 
Iisus; cum magii I-au adus daruri şi cum 
noi, prin prezenţa  în Biserică, 
comemorăm toate aceste acte 
mântuitoare. În timp ce ne istorisea, 
trăind el însuşi, duhovniceşte, aceste 
evenimente legate de Naşterea Domnului, 
ne exemplifica în chip vizual, arătând către 
Sfintele Icoane ale Naşterii Domnului, 
evenimentele descrise. Acestea se 
întâmplau cu peste 50 de ani în urmă. 
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Cred că ceeace face lumea modernă de 
astazi, prin prezentări vizuale de slideshow
-uri, pps-uri, video-clipuri, in scopuri 
educative, sau comerciale, se inspiră din 
practica bisericii de peste 2000 de ani, de 
a prezenta vizual, prin iconografia bisericii, 
împărăţia lui Dumnezeu, şi eshatologia 
mântuitoare a lui Hristos, Domnul. Nu 
degeaba se spune că “icoanele reprezintă 
biblia neştiutorilor de carte”. Deşi nu 
aveau biblii în casele lor, tăranii noştri 
ştiau scripturile, prin venerarea Sfintelor 
Icoane.  

La Crăciun, după slujbă, toţi 
membrii familiei se adunau la casa 
părintească unde se înfruptau cu 
caldaboşi, cârnaţi de casă, sarmale, şi alte 
bunătăţi pe care, numai gospodinele 
noastre românce ştiau să le pregăteasca. 
E trist să constat că în vremurile, 
“moderne”, de azi, nu se mai găseşte timp 
pentru întruniri ale familiilor, cu toţi 
membrii lor.  Crăciunul, aproape în aceeaşi 
măsură cu Paştele, era “Sărbătoarea 
Sărbătorilor, şi Praznicul, Praznicilor”. 
După o odihnă de una-două ore, noi, 
prichindeii casei, mergeam la săniuş. Dar 
deespre plăcerea asta voi povesti mai 
încolo. 

Îmi reamintesc cu multă plăcere şi 
de anii pregătirii mele la seminarul 
teologic Kesarie Episcopul, din Buzău, de 
unde, ori de câte ori mă reîntorceam în 
vacanţă, în satul natal, duminica şi la 
prăznuiri împărăteşti, mergeam la 
biserică, citeam la strană, şi tare mă mai 
făleam când mi se aduceau laude cât de 
frumos am cântat Apostolul. Mă umflam în 
pene, cu spune românul.  Atunci nu mă 
mai temeam de spionajul profesorilor. 
Practica spionajului era pentru mine o 
chestie de domeniul trecutului, îngropat 
definitiv, şi fără putinţa de a se mai 
întoarce. Devenisem stăpân pe destinele 
mele. 

  Cum aş putea uita vreodată 
timpurile normale, şi amintirile frumoase, 
ale participării noastre la sfintele slujbe, 

când, la “momentul iertării”, înainte de 
citirea Crezului (Simbolul Credinţei), eram 
învăţaţi, de către părinţii noştri, prin 
exemplul lor personal, să mergem la 
fiecare vârstnic, din strană în strană 
(strane care erau plasate de-a lungul 
pereţilor bisericii, special pentru cei 
vârstnici, sau cei cu anume infirmităţi 
fizice), să le sărutăm mâna, şi să le cerem 
iertare.  

Deşi nu erau feţe bisericeşti, 
venerabilii presbiteri ne sărutau pe 
creştetul capului în semn de 
binecuvântare. Aproape că nu-mi vine să 
cred că au apus acele vremuri minunate 
ale profundului respect pentru cei 
vârstnici. Bine se mai zicea “cine nu are 
un bătrâni, să şi-i  cumpere!”. Se mai zice 
şi azi aşa ceva, dar e departe de a se mai 
ţine cont de aplicarea în practică. Bătrânii 
satului erau modele vii de credinţă şi trăire 
neaoş- ortodoxă. Pentru trăirea, şi 
propagarea credinţei bisericii drept-
măritoare, pentru aceşti vârstnici, nu 
existau excepţii, sau abateri ne-ortodoxe. 
Postul era post. Ne-venirea la biserică era 
considerată de ei drept  păcat greu, iar 
lenevirea duhovniceasca (adică, a fi 
“căldicel”, după cuvântul Apocalipsei), o 
biciuiau fără menajament.   

În timp ce scriu aceste rânduri, îmi 
trece prin minte o amintire ce pare hazlie, 
însă vă spun că este adevarată. Eram în 
biserica, la finele Sfintei Liturghii, în 
vacanţa de vară a anului 1969. Un 
venerabil presbiter al satului (Nicolae 
Barsan, dacă nu mă înşel), un senior al 
stranei, mă abordează în prezenţa altor 
verhovnici ai satului cu o întrebare 
încuietoare “auzi tinere seminarist, 
nemernicii ăştia de necredincioşi spun că 
americanii s-ar fi dus pe lună cu o maşină 
zburătoare. Ia spune-ne, tu ce crezi?". 

Cu puţinele mele cunoştinţe laice 
(de stiinţă şi tehnică), dar cu bunişoare 
cunoştinţe teologice (fiind în ultimul an la 
seminarul teologic), am răspuns afirmativ, 
explicându-i venerabilului bătrân, de 
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vârsta patriarhală, cum că nu există 
incompatibilitate între ştiinţă şi religie, că 
luna este cel mai apropiat corp ceresc de 
pământ, pe care Dumnezeu l-a creat, ca 
de altfel întregul univers, şi cum că, 
potrivit preceptului "cercetaţi Scripturile", 
omul a putut, din punct de vedere 
tehnologic să construiască o navă spaţială 
care, conform calculelor matematice 
(ştiinţa exactă), să străbată spaţiul, 
purtând 2 astronauţi, în carne şI oase 
(Neil Armstrong şi Buzz Aldrin), până la 
lună, şi ca atare, părerea mea de teolog 
este că într-adevăr la 20 iulie 1969 omul a 
ajuns pe lună, aşa după cum vorbea mas-
media. Cu stupoare, oarecum sfidându-mă 
pentru răspunsul neaşteptat, bătrânul, 
stăpân pe sine-şi îmi glăsui răspicat: “Auzi 
tinere, păcat că te’a dat taicătu la 
seminar, ca sa devii popă, dacă şi tu, ca 
teolog crezi în bazaconiile astea aiurite. 
Dacă chiar şi cei chemaţi să apere credinţa 
sunt aburiţi de atei, atunci chiar că 
sfârşitul este aproape!". I-am sărutat 
mâna, i-am cerut iertare că i-am 
dezamăgit aşteptările, şi i-am promis că la 
întoarcerea mea la seminar, mă voi duce 
la părintele meu duhovnic, ca să-i cer să 
mă ajute, să mă îndrept, să mă lumineze. 
Ce-a urmat, nu mai conteaza. Am înţeles, 
cu mult mai târziu, însemnătatea 
cuvintelor ,,corectitudine politică,, 
(“politically correctness”). Ironia soartei a 
făcut ca din iunie 2009 (adica 40 de ani 
mai târziu, dela aterizarea pe lună a 
astronautului Neil Armstrong, să am 
onoarea să de a face parte din acelaşi 
“bord director” eu din partea companiei de 
capital comun (joint venture) “peeker 
energy corporation” (în calitatea de 
mandatar), iar renumitul astronaut de  la 
NASA, Neil Armstrong (în calitatea de 
mandatar, din partea corporatiei 
“Spectrum Aeronautical”) din San Diego, 
până la data decesului său, la  +25 august 
2012. 

Revind însă la povestirea despre 
biserică, la incidentul "religie/ştiinţă", cred 
că moş Nicolae Bârsan a socotit  că 

subsemnatul sunt greşit informat şi cam 
naiv, însă sunt absolut convins că m-a 
iertat pentru ceeace a considerat el atunci 
a fi o  “apostazie” a unui tânăr teolog, de 
viţă ţărănească. 

Doamne, câte amintiri legate de 
biserică şi cele sfinte îmi mai îmi vin în 
minte şi simt nevoia să le depăn aici!. 
Cred că tortul, fără cireaşa de pe el, nu ar 
avea savoarea desăvârşită. De aceea, cu 
îngăduinţa cititorului,  îmi permit să mai 
amintesc despre o întâmplare frumoasă. 
Duminica, după slujbă, spre seară, tinerii 
mergeau la hora din sat, iar bătrânii se 
adunau la “podişcă”, împreună cu rudele şi 
vecinii.  Despre ce vorbeau, nu ştiu, însă 
bănuiesc că vorbeau despre sat, despre 
biserică, despre truda câmpului, despre 
scripturi, sau Domnul ştie, poate despre 
greutăţile vieţii şi boli.  Noi, copilandrii, 
dacă nu era horă în sat, ne adunam la 
islaz, să jucăm oina, ţurca, sau alte jocuri 
improvizate.  Ceeace conta mult era  că 
trebuia să ajungem la destinaţie, pe una 
din uliţele satului. Cu ocazia deplasării îi 
vedeam “pâlcuri, pâlcuri” pe verhovnicii 
satului, adunaţi “la podisci”.  

Am fost crescuţi, şi educaţi ca să-i 
salutăm, să-i respectăm, şi să-i venerăm 
pe bătrâni.  Eram învăţaţi să nu-i 
deranjăm din ale lor preocupări, de aceea 
trebuia să trecem pe cealaltă parte a 
uliţei, şi când ajungeam în dreptul lor, să 
ne oprim, până când fiecare dintre ei îşi 
aţintea privirea asupra noastră şi eram 
foarte dornici  să le spunem un respectuos 
“sărut mâna”, iar ei ne răsplăteau 
plecăciunea cu al lor salut “să trăieşti, 
nepoate…!”  

Mi-e dor de voi, bătrâni ai satului 
copilăriei mele! 

 Spuneam la început că, poate 
Sfânta Treime a sădit în mine gena 
credinţei creştine şi este tare curios faptul 
că am devenit, peste ceva ani, pastorul 
bisericii, cu hramul “Sfânta Treime”, din 
Los Angeles – California, SUA.”  
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Maica Domnului 
(de Mircea Iordache) 

 
În casa Tatălui Te-ai dus 
Măicuţă prea curată 
Şi te tot rogi la Cel de Sus 
Să ne mai ierte-o dată. 
 
Tu, ştii că suntem păcătoşi, 
Ne plângi adeseori,  
Te rogi să fim mai sănătoşi, 
De Domnul temători. 
 
Şi chipul Tău, aşezat, Sfânt, 
Bisericii-i e dat 
Şi să-L sărute stau la rând, 
Toţi oamenii din sat. 
 
Pe fiul Tău, Domnul Iisus, 
Îl roagă să revină, 
Să-aducă, după cum a spus, 
Balanţa Sa Divină! 
 
Cuvine-se să te mărim 
 Măicuţă prea curată, 
Cuvine-se să te slăvim, 
De Domnul lăudată!  

Închinăciune  

de Mircea Iordache  

Mă-nchin la soare şi la vânt  

Să fie pace pe pământ,  

La ape limpezi de izvor  

Să-astupe setea tuturor,  

La foc, cu limba lui arzând,  

Lumină vieţii aducând.  

Mă-nchin la pietre şi la sol,  

Ca să astupe orice gol,  

Cu rodul lor mântuitor,  

Cu sprijinul nepieritor.  

Mă-nchin la tot ce am în jur  

Şi pentru care pot să jur,  

Că tot ce e în jurul meu,  

Se întrupează-n Dumnezeu.  

Mă-nchin la Domnul cel de Sus,  

Cât şi la Fiul Său, Iisus,  

La Maica Sfântă, Preacurata,  

Să ne păstreze judecata.  

Mă-nchin şi la Sfânta Treime  

Ca sfătuiţi să fim de bine,  

Şi cât vom mai trăi în lume  

Să facem doar fapte bune.  

Doamne dă-ne, cât se poate,  

O viaţă în sănătate,  

Dă-ne dreptul la cinstire  

Şi un strop de fericire,  

Să-i cinstim pe-ai noştri buni  

Să fim mândri ca români,  

Iar pe drepţii ce s-au dus  

Primeşte-i la Tine, sus!  

 

Că a ta este împărăţia şi puterea si slava, 

a Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum 

şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!  
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Azi înălţăm cântare, 
In post şi rugăciuni, 
Credinţa-i tot mai mare,  
In ciudă la păgâni.  
  
Aşa cum Sfântul Sava  
Slujea Lui Dumnezeu,  
Păzindu-şi toţi creştinii 
De tot ce este rău, 
  
Tărie şi răbdare 
La tot ce-a pătimit, 
Păgâni,  fără-ndurare, 
Cu fiare L-au lovit. 
  
Prin El în lumea mare 
Am fost recunoscuţi 
Primul popor sub soare, 
Creştini nebiruiţi.  
 
Copil fiind, cântam 
Biserica-n Buzãu, 
Prin el suntem legaţi, 
De drag numele său. 
  
In apa-nvolburată 
El a fost înecat  
Mărturisind credinţă, 
Trăind fără păcat. 
  
Ne-ajutã Sfinte Sava,  
Pe Tine te rugãm, 
Şi ne păzeşte nava, 
Noi slavă-Ţi înălţăm! 
 Păzeşte-ne Stăpâne, 
Cã noi suntem creştini, 
De hoardele păgâne, 
Păzeşte-i pe români!  

Sf. Sava de la Buzãu 

 de Atena Bratosin Stoian  

Viața Sava Gotul 

Sfântul Sava de la Buzău, cunoscut mai adesea drept Sava 
Gotul s-a născut în anul 334 (aproximativ), în regiunea 
Buzăului, în apropiere de râul Mousaios (Buzăul de azi), din 
părinți creștini și a trăit în zona deluroasă a Subcarpaților 
de Curbură. Actul său de martirizare precizează că ar fi fost 
cantor sau dascăl în interiorul comunităților religioase de 
acolo. 
Sinaxarele amintesc apropierile sufletești ale Sfântului Sava 
de la Buzău de doi preoți din sate învecinate, un anume 
Sansalas și un altul, Gutticas. Între anii 369 și 372, în tim-
pul prigoanei creștinilor pornită de Atanaric, rege got, leg-
enda vorbește despre o apariție, a unui „bărbat foarte mare 
și luminos”, care îi spune Sfântului Sava să se alăture preo-
tului Sansalas în ceea ce avea să-i fie începutul martiriului. 
Astfel, la porunca lui Atharid, fiul unui dregător got — 
Rotheseu —, sunt legați, biciuiți și târâți prin păduri incen-
diate. Rănile de pe trupul mucenicului se vindecă însă peste 
noapte, ceea ce-i înfurie pe prigonitori, care îl răstignesc pe 
două osii. A doua zi, spre dimineață, este eliberat de către 
o femeie, dar Sfântul Sava refuză să fugă. Atharid îl silește 
apoi să mănânce, împreună cu preotul Sansalas, din carnea 
jertfită idolilor. La împotrivirea mucenicului și la mărtur-
isirea credinței sale în Hristos ca singur Dumnezeu, i se 
leagă un lemn de gât și este aruncat în Mousaios, găsindu-
și sfârșitul astfel, „prin lemn și apă”, la vârsta de 38 de ani. 
Trupul i-a fost găsit de credincioșii creștini și îngropat con-
form tradițiilor. 
În anul 374, Sfântul Vasile cel Mare dispune aducerea 
moaștelor, împreună cu descrierea martiriului Sfântului 
Mucenic Sava, într-o scrisoare a lui Bretanion, episcopul 
Tomisului de atunci, în Capadocia. 
Sfântul Mucenic Sava de la Buzău este celebrat, în cultul 
român ortodox, la 12 aprilie (deși apare alteori în dreptul 
zilei de 18 aprilie), iar conform calendarului romano-catolic, 
pe 28 aprilie. 

(de la Wikipedia, enciclopedia liberă) 
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a. ŞCOALA  

1. ISTORICUL ŞCOLII 

 „Profesorul Ilie Mândricel din Valea 
Bălănesei, care a studiat, pe parcursul mai 
multor decenii despre învăţământ şi a 
observat faţa lui ascunsă: „A vorbi despre 
şcolile săteşti, presupune a te referi la 
activitatea de pionierat a bisericilor, 
schiturilor, mânăstirilor şi anonimilor 
grămatici”. 

În noiembrie 1838 s-a înfiinţat 
Revizoratul Şcolar al judeţului Buzău, 
care, în 1892, devine Inspectoratul Şcolar 
al judeţului, denumire sub care va 
funcţiona până în 1948, când s-a 
transformat în Secţia de Învăţământ  
Buzău. Din 1968 se revine la denumirea 
de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău.  

Cu dese întreruperi, activitatea 
şcolară se desfăşoară şi în 1849, 
evidenţele de arhivă atestând existenţa 
unor instituţii de învăţământ rurale în 
Scurteşti, Ciocârlia, Stănceşti, Dâmbroca 
şi Vadu Paşii. În 1855 se construise şi 
aşezase deja sistemul învăţământului 
sătesc, coordonat de Eforia Şcoalelor, care 
a fost îndrituită să aprobe înfiinţarea de 
instituţii de educaţie şi în alte localităţi, 
dar instrucţia tineretului se rezumă tot la o 
perioadă de 3 ani, clasa a patra 

funcţionând numai în centre orăşeneşti 
importante, fără faza iniţială, de grădiniţă.  

În tot principatul Ţării Româneşti, 
au fost înfiinţate şi şcolile comunale: 
Fiecare sat alcătuit din mai mult de 50 
familii, avea şcoala sa particulară, unde se 
învăţa în două clase, citirea, scrierea, 
catehismul şi socoteala.  

Iniţiatorul învăţământului public 
buzoian, Dionisie Romano, împreună cu 
alţi profesori a condus instruirea 
învăţătorilor, în probleme de : programă, 
orar, manuale, metodologie de gramatică, 
caligrafie, istoria sfântă, geografie, 
aritmetică, catehism, evanghelie, abeţedar 
religios, prinţipuri de agricultură, prinţipuri 
de istorie universală, etc. 

În perioada de sfârşit a veacului al 
XIX-lea, dezvoltarea presei în Principate s-
a ocupat şi de învăţământ. Astfel, între 
anii 1849–1852, a apărut revista bilunară 
„Învăţătorul satului”, care, mai apoi, a fost 
denumită „Floera satului”. În primul 
număr  al revistei, articolul de fond a fost 
semnat de Petrache Poenaru, pe atunci 
directorul Eforiei Şcoalelor, alături de 
Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi, Ioan 
Heliade Rădulescu, Spiru Haret şi 
Constantin Angelescu. 

În 1934, directorii şcolilor din satele 
comunei Scurteşti erau următorii: 

- Nicolae Şt. Mitrea - Scurteşti 
- D.C. Dabija - Stănceşti 
- N.I. Dumitrescu - Dâmbroca 
- Eliza  Gh. Popescu - Ciocârlia 
- Mihalache I. Nistor - Vadu Paşii 
Preotul din Stănceşti, Ioan Şt. 

Mitrea, preda religia în şcolile comunei. 

În vederea pregătirii elevilor pentru 
viaţă, cadrele didactice nu se limitau doar 
în a le preda noţiunile prevăzute de 
programe, concretizate în manuale, ci 
colaborau cu organismele de la nivel de 
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plasă, pretură şi prefectură. În 1935, 
Camera Agricolă Buzău, sprijinea şcolile să 
organizeze serbări dedicate „Zilei Pomilor”. 
Primăriile erau preocupate de asigurarea 
materialelor necesare şcolilor, de dotarea 
cu materiale, dar şi cu suprafeţe de teren 
pentru lotul şcolar. 

În 1941 s-a dat un ordin cu caracter 
dictatorial, prin care se impunea ca în 
sălile de clasă, pe holuri, în cancelarie, să 
nu se mai afişeze nimic altceva, nici-un 
portret, în afară de al M.S. Regelui şi ale 
membrilor Dinastiei, ce vor fi ridicate de la 
depozitele prefecturilor. 

Pe vremea aceea nu erau medici, 
încadraţi în comuna Scurteşti (de care 
aparţinea satul Dâmbroca), controlul 
igienic fiind făcut de doctori din 
localităţile: Săgeata, Zilişteanca, Poşta 
Câlnău, Cochirleanca, Mărăcineni. 

Învăţământul s-a dezvoltat 
vertiginos în anii comunismului, trecându-
se la obligativitatea şcolii de 7 clase, apoi 
la 8 clase şi la cea de 10 – 12 clase. Un 
program masiv de investiţii a asigurat 
înfiinţarea de unităţi de învăţământ, în 
fiecare sat, iar Constituţia proclama 
gratuitatea instrucţiei şi educaţiei.”(Extras 
din Monografia comunei Vadu Paşii) 

„.......În 1948 s-a adoptat Legea 
învăţământului, generalizându-se 
învăţământul de 7 clase şi eliminându-se 
religia din şcoli - întrucât învăţământul se 
declarase laic.  

În 1949, Dâmbroca aparţinea de 
comuna Stănceşti, plasa Mărăcineni şi 
avea şcoală primară, cu patru clase. 

Datele de înfiinţare a şcolilor din 
satele comunei sunt menţionate a fi 
următoarele: 

Beilic – şcoala cu clase I-IV – 1838; 
Găvăneşti – şcoala cu clasele I-VII – 
1838; 

Săgeata – şcoala cu clasele I-VII – 1848; 
Dâmbroca – şcoala cu clasele I-VII – 
1905;  
Borduşani – şcoala cu clasele I-IV – 1925. 

 
În 1964, comuna Săgeata adoptă 

un proiect pentru extinderea localului de 
şcoală din Dâmbroca, de la două la patru 
săli de clasă, construirea unui grup social, 
extinderea incintei instituţiei şi conceperea 
activităţii pe lotul experimental atribuit, 
documentaţia respectivă fiind estimată la 
80.000 lei, lucrările fiind finalizate în 
1966”(Extras din „În căutarea unei noi 
şanse - Săgeata”) 

DIN ISTORICUL ACTIVITĂŢII 
EDUCATIVE 

Generaţiile anterioare s-au chinuit 
pentru ca generaţiile de azi sa aibă 
computere, maşini „fiţoase”, iahturi, vile, 
conturi în valuta, libera circulaţie în 
Europa şi in lume, etc. Generaţia asta s-a 
chinuit să distrugă orice urmă de industrie 
în România, pentru ca să elimine orice 
sursă de poluare, să elimine canalele de 
irigaţii ca să nu se inunde terenurile 
agricole şi, in general au prădat mai tot ce 
au construit generaţiile anterioare. 
Generaţiile viitoare nu vor mai avea nimic 
de furat.... 

„Şcoala s-a înfiinţat în 1905. A 
funcţionat în casa lui Voicu Alexe, până în 
1910, când s-a construit şcoală cu o clasă, 
cancelarie şi coridor - model „Haret”; 

În anii 1943–1945, s-a adăugat o sală de 
clasă , la nord, tot model „Haret”; 

  În perioada 1961–1963, s-au construit, 
spre sud, alte două săli de clasă şi culoar 
de intrare, separat; 

În 1966 s-au construit alte două săli de 
clasă şi coridor în spatele sălilor. Tot 
atunci au fost construite şi grupurile 
sanitare şi magazia de materiale. 

* Primul învăţător al şcolii a fost 
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Constantin Vâjiac, din Bobocu, care a 
funcţionat până în 1908;  

* Din 1908, până în 1916 a funcţionat 
Florea Stănescu, din Găvăneşti. 

* Între 1916–1918, şcoala nu a 
funcţionat; 

* După  primul război mondial, în 1918, a 
venit Gheorghe Dima, din Stănceşti; 

* În 1922 a venit domnul Nicolae 
Dumitrescu, pe un post nou înfiinţat; 

* După plecarea domnului Dima, în 1932, 
s-au perindat învăţătorii: Ion Nicolae 
(Nicolau), Elena Porcescu (fostă soţie a lui 
Nicolau), Zenovia Albu, Constantin Preda, 
Tatiana Preda.; 

* În 1945 a venit ca învăţător şi director, 
Nicolae  Suditu, care a funcţionat până în 
1950; 

* În anii 1950–1955, la conducerea şcolii 
a fost învăţătorul Ion Rădulescu; 

* 1955–1956, şcoala a fost condusă de 
Vasilica Boacă; 

* 1956–1957, director a fost Maria Bădina 
( Enuş); 

* 1957–1972, şcoala a fost condusă de 
Constantin Enuş, care a funcţionat ca : 
învăţător, profesor şi director; 

* În perioada 1955–1972, remarc 
funcţionarea, pentru scurte perioade de 
timp, a învăţătorilor: Ion Iordache, Victor 
Popescu, Isofache Constantinescu, Maria 
Bunea, Clemenţa Beşchea, Ion Navin, 
Mihai Lupaşcu, Dumitru Dabija, Tudoriţa 
Dumitrescu, Gheorghe Negoiţă, Aurel 
Burlacu, Ioana Oprea. Toţi şi-au făcut 
datoria în mod exemplar; 

* În anul şcolar 1960–1961, s-a înfiinţat, 
la şcoala Dâmbroca, clasa a V – a, 
trecându-se astfel la învăţământul de 7 
clase ( cu ciclul II) 
  
* Ca profesori au funcţionat: 
 - la Limba română: Radu Enuş, Ion 

Gătej, Aurelia-Augustina Fetic; 

 - la Limbile moderne (rusă–
franceză): A. Petrescu, Stela Suditu, 
Constanţa Boacă (Albu), A. Varmare, 
Alexandrina Sandu (fosta Buleandră); 

 - Istorie – Geografie: Constantin 
Enuş, Ileana Porumboiu, Lazăr Stan, A. 
Moldoveanu.  

- Biologie: Elisabeta Preda 
(căsătorită Popp), Viorica Filipescu 
(căsătorită Neguţ);        

- Matematică: Ion Navin, Vasile Badea, 
Alexandrina  Aprodu, Nelu Scârleţ; 

 - Fizică: Ion Navin, Nelu Scârleţ, 
Vasile Badea; 

 - Chimie: Vasile Badea, Ion Navin, 
Elisabeta Popp; 

       - Ed. fizică şi Desen: Floarea Negoiţă, 
N. Anghel, Şt. Victor, Ileana Porumboiu. 

 Am fost numit la Dâmbroca în sept. 
1957 pe un post nou înfiinţat şi director al 
şcolii: sept 1957–august 1972. În ultimii 
trei ani (1969–1972), am fost director 
coordonator al Şcolii Generale Săgeata.  

Şcolile cuprinse erau: 

Şcoala Generală Dâmbroca – de 8 ani, 
Şcoala Generală Borduşani – de 4 ani, 
Şcoala Generală Săgeata  - de 8 ani, 
Şcoala Generală Beilic – de 4 ani,  
Şcoala Generală Găvăneşti – de 8 ani, 
Şcoala Generală Baniţa – de 8 ani. 
 

Circumscripţia Săgeata a fost una 
dintre cele mai mari din judeţ.  

* Când am venit, la deschidere am găsit 
doar 2 săli de clasă, model Haret, de 
dimensiuni 10x7, cu un culoar de acces în 
sălile de clasă şi cu o cancelarie mică. Nu 
avea dependinţe. 

* În 1958 am refăcut acoperişul  şcolii; 

* În 1961, pe măsură ce am trecut la 
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şcoala de 8 ani, s-au construit în partea de 
sud a localului vechi, încă două săli de 
clasă, 

* În 1964, s-au mai construit două săli de 
clasă, în partea de nord, având un total de 
6 săli de clasă, cancelarie, şi două 
coridoare de acces pentru elevi, grup 
social şi o magazie, toate construite prin 
eforturile cadrelor didactice, al sătenilor şi 
a celor din conducerile unităţilor 
economico – administrative ale comunei. 

  În privinţa elevilor şcolii şi 
încadrării cu cadre didactice, am avut 
numai cuvinte de mulţumire, stând 
mărturie şi procesele verbale de inspecţie 
curente şi cele de acordarea gradelor 
didactice, aflate în arhiva şcolii. 

 La concursurile şcolăreşti olimpiade, 
elevii noştri s-au descurcat onorabil. Sunt 
absolvenţi de licee şi facultăţi, de ordinul 
zecilor, numai dintre cei care au învăţat în 
perioada celor 15 ani (1957–1972).  

 Menţionez câţiva dintre foştii elevi 
ai şcolii, cu rezultate mai deosebite:  

-   Constantin Alecse, Preot Protopop în 
Los Angeles; 
 
-   Iordache N. Nicolae, 
profesor, 
 
-   Toma Nicolae, 
directorul coordonator al 
Şcolii Generale Săgeata. 

 

Au fost şi câteva 
întâmplări comice: 

Când i-am dat un premiu 
lui Constantin Alecse, 
mama unui copil a zis: 
„hai să mergem de-aici că 
ăsta a dat premii la 
particulari!” (probabil că 
aşa-i considerau unii 
oameni pe cei care nu 
vroiau să intre la CAP). 

Altă dată, când am dat premiu lui 
Mitu Ciopec, o femeie a zis: „Hai să 
mergem că ăsta a scos ţiganii înaintea 
copiilor noştri!” 

 Despre activităţile cultural-artistice: 
La sfârşitul fiecărui an şcolar era o 
întrecere între cadrele didactice, care să 
prezinte serbarea mai frumoasă. Pe atunci 
nu era televizorul. Lumea venea şi 
serbarea ţinea până noaptea.  

Am avut formaţii de dansuri populare, 
brigadă artistică, formaţii sportive: 
handbal, volei. În toate concursurile şi 
întrecerile avute, Dâmbroca a fost pe 
primul loc.” (Prof. Constantin Enuş, fost 
director al şcolii în perioada 1957-1972) 

„ - Şcoala a fost ctitorită în 1909, 

1964 – s-a făcut extindere: S-a alipit o 
aripă cu 2 clase, 

1966–1967, s-a alipit cealaltă aripă de 
clădire 

2003–2004, s-a făcut reabilitarea 
termică. S-au făcut şi unele 
compartimentări: din primele două săli  s-
au făcut cancelaria şi cabinetul 
directorului. 

O clasă de elevi, cu doamna Tatiana Preda 
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 Elevii premianţi ai şcolii, care au performat şi în viaţă: Nicolae Toma, Niculai Iordache, Constantin 
Alecse, Constantin Zaharia, Valentin Zaharia, Maria Mirică, Mircea Iordache, Ion Enache (al lui Stan al lui 
Ion Stan), Liliana Stanciu, Liliana Catrinoiu, Atena Bratosin, Florica Stanciu, Florin Stanciu, Nicolae Brato-
sin, Gheorghe Voinea, Nicu Baboi, Adina Bădescu, Nicoleta Lalu, Sorin Lalu, Aurica Baroian şi 
alţii.” (Director Prof. Nicolae Toma) 

BAZA MATERIAL Ă A ŞCOLII 1959 – 1976 

 

PLANURI DE  ŞCOLARIZARE 1959 – 1976   

Anul şcolar Număr de 
clase 

Număr 
săli de 
clasă 

Lot agricol 
ajutător  

Bibliotecă 

(volume) 

laboratoare 

1959 - 1960 4 2 1 ha     

1960 – 1961 5 2 1 ha     

1961 - 1962 7 2       

1962 - 1963 8 4       

1963 - 1964 8 4   142   

1964 - 1965 9 5   157   

1965 - 1966 10 6   247 Fiz- chim 

1966 - 1967 9 5   302     „ 

1967 - 1068 11 5   345   

1968 - 1969 11 6   452   

1969 - 1970 9 6   682   

1970 - 1971 9 5   807   

1971 - 1972 9 6   815   

1972 - 1973 9 6   815   

1973 - 1974 9 6   815   

1974 - 1975 9 6 0,20 ha 815   

1975 - 1976 8 6 0,20 ha 815   

 

Anul şcolar Situaţia 
elevilor 

I-a II-a  III-a  IV-a  V-a VI-a  VII-a  VIII-a  
-Înscr 
-frecv 
-absolv 

1959 - 1960 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promov 

40 
40 
36 

25 
25 
23 

31 
31 
30 

22 
22 
20 

        

1960 - 1961 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

43 
43 
37 

38 
38 
38 

24 
24 
24 

30 
30 
30 

20 
20 
20 

      

1961 - 1962 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

56/2 
56 
53 

37 
37 
34 

38 
38 
37 

24 
24 
24 

30 
30 
24 

20 
20 
20 
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 Anul şcolar Situaţia elevilor I-a II-a III-a IV-a V-a VI-a VII-a VIII-a 
-Înscr 

 
1962 - 1963 Înscrişi 

Frecvenţi 
Promovaţi 

42 
42 
38 

55/2 
55 
55 

34 
34 
34 

37 
37 
37 

24 
24 
23 

24 
24 
23 

20 
20 
20 

  

1963 - 1964 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

36 
36 
33 

38 
38 
36 

55/2 
55 
54 

34 
34 
34 

38 
38 
33 

23 
23 
20 

23 
23 
20 

  

1964 - 1965 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

44 
44 
35 

35 
35 
31 

37 
37 
36 

54/2 
54 
53 

38 
38 
33 

36 
36 
33 

22 
22 
18 

20 
- 
9 

1965 - 1966 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

47/2 
47 
42 

38 
38 
33 

31 
31 
31 

36 
36 
37 

57/2 
57 
49 

35 
35 
31 

34 
34 
27 

18 
- 
16 

1966 -1967 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

43 
43 
36 

48/2 
48 
48 

33 
33 
30 

31 
31 
29 

42 
42 
36 

52/2 
52 
43 

35 
35 
27 

29 
- 
27 

1967 - 1968 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

50/2 
50 
43 

36 
36 
33 

50/2 
50 
49 

32 
32 
32 

33 
33 
30 

38 
38 
27 

49/2 
49 
39 

28 
- 
24 

1968 - 1969 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

31 
31 
25 

47/2 
47 
45 

35 
35 
31 

49/ 2 
49 
43 

33 
33 
32 

41 
41 
31 

32 
32 
26 

  

1969 – 1970 
  

Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

28 
28 
26 

27 
27 
21 

48/2 
48 
45 

33 
33 
28 

43 
43 
38 

38 
38 
30 

33 
33 
31 

26 
- 
26 

1970 - 1971 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

41 
41 
34 

31 
31 
23 

23 
23 
22 

49/2 
49 
48 

33 
33 
29 

40 
40 
35 

33 
33 
30 

31 
- 
29 

1971 - 1972 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

27 
27 
22 

38 
38 
37 

24 
24 
24 

22 
22 
22 

51/2 
51 
50 

33 
33 
33 

35 
35 
34 

30 
- 
28 

1972 - 1973 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

39 
39 
33 

22 
22 
22 

37 
37 
36 

24 
24 
24 

22 
22 
20 

50/2 
50 
43 

33 
33 
30 

34 
 - 
 33 

1973 - 1974 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

32 
32 
31 

33 
33 
32 

23 
23 
23 

35 
35 
36 

24 
24 
24 

25 
25 
25 

42/2 
42 
43 

30 
- 
20 

1974 - 1975 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

36 
31 
30 

33 
33 
31 

32 
32 
32 

24 
24 
24 

37 
37 
37 

24 
24 
24 

26 
26 
26 

43/2 
- 
43 

1975 - 1976 Înscrişi 
Frecvenţi 
Promovaţi 

38 
24 
24 

32 
32 
32 

31 
31 
31 

32 
32 
32 

24 
24 
24 

37 
37 
37 

24 
24 
24 

26 
- 
26 
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Baza materială a şcolii - 2012. 
  
Principalele articole: 
 

1. Şcoala Dâmbroca, reabilitare  
     209.718 lei 

02. Grup sanitar              26.712 
03. Proiect teren sport              5.355 
04. Calculator, 5 buc X 5.721      28.645 
05. Video-proiector               1.631 
06. Multifuncţională       5.165 
07. Calculator        5.695 
08. Xerox         2.036 
09. Modul optic        1.660
  

„Reţin în minte pe cei care au fost 
printre primii învăţători ai satului şi care 
mi-au făcut o impresie foarte bună de 
devotament pentru educaţie: Nicolae 
Dumitrescu, Porceasca şi Tatiana Preda. 

Dintre directorii şcolii menţionez pe 
domnul Constantin Enuş, ca cel mai bun 
director pe care l-a avut vreodată şcoala şi 
pe doamna Elisabeta Popp.”  

 (Constantin Stănilă) 
                 

Încadrarea şcolii în ultimii 20 de ani:               

– Invăţători: Vişan Floarea ( din Bz),  
Bănescu C-tin ( Sg),  

Badea Stana (din Sg), Şerbănică 
Liliana (Db),  

Mircea Mihaela ( Bord), Chiger 
Marian (Sg), 

Cărbuneanu Daniela, Ispas 
Nicolae, Ispas Maria.            

- Profesori   

Limba Română: Fetic Aurelia – Bz. 
Vlad Aurora – Bz. 

Săvulescu Leontina – Bz. 

Matematică: Tache Alexandrina – 
Bz, Toma Maria – Baniţa, 

Toma Nicolae – Dâmbroca 

Fizică – Chimie – Biologie:Muşat 
Eleonora – Bz,  

Chivu Isofache – Găvăneşti, Cârciumaru 
Costinel – Bz 

Istorie–Geografie: Muşat Dan–Bz, 
Bichirgiu Adela–Găv., Topală Cătălina – 
Bz., Burlacu Marinela – Bz 

Ed. Fizică: Toma Marius – Sg, Săvulescu 
Viorel – Bz 

Ed. Tehnologică ( Biologie): Chivu 
Isofache – Găv. 

Albu Gheorghe – Sg, Zaharia Dumitru–Sg 

Franceza: Albu Constanţa – Sg, Tudor 
Sofia – Bz, 

Dinu Adela – Bz 

Rusă: Potorac Vasile – Găv 

Engleză: Mihai Nicolae – Bz, Bontea 
Cristina – Bz 

Muzica: Mirea Mihail – pr. Săg., Sandu 
Emanuel – Bz  

2. PLAN DE ŞCOLARIZARE Şi 
ÎNCADRAREA 2012-2013 

Baza materială a şcolii: 

 5 săli de clasă, 1 sală de informatică, 
Cancelarie, Fiecare sală are 21 bănci, 
Laptop, Telefon, 

Clasa de gimnaziu, în care, printre elevi 
se aflau: Costel Alecse şi Niculai Iordache. Pot 
fi recunoscuţi şi: directorul şcolii Constantin 
Enuş, prof. Radu Enuş, înv. Ion Navin 
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Multifuncţională,Imprimantă, acces la 
internet, sobe pe lemne, fântână cu 
hidrofor,  grup sanitar exterior, teren de 
fotbal 

Plan de şcolarizare:  

Clasa pregătitoare,12 copii – învăţătoare : 
Chiper Maria 
Clasa I-a   13 elevi – învăţătoare : 
Cărbuneanu Daniela 
Clasa III-a  17 elevi -  ------ "   -
------ 
Clasa II-a  14 elevi  – învăţătoare: 
Mircea Mihaela 
Clasa IV-a  21 elevi  – învăţătoare: 
Şerbănică Liliana 
Clasa V-a  18 elevi 
Clasa VI-a  14 elevi 
Clasa VII-a  10 elevi 
Clasa VIII-a  16 elevi 
 

Încadrarea 

Învăţătoare: – Chiper Maria, Cărbuneanu 
Daniela,  Mircea Mihaela, Şerbănică Liliana 
 
Profesori: Toma Nicolae – Matematică, 
Săvulescu Leontina – Limba română, 
Cârciumaru Costinel – Fizică,  
Săvulescu Viorel – Ed. Fizică, 
Găină Nicoleta– Istorie,  
Bontea Cristina – Engleză,  

Dinu Adela – Franceza, 
Dumitraşcu Marilena – Geografie,  
Zaharia Dumitru – Ed. Tehnologică 

Vedere de ansamblu: Şcoală şi Biserică 

Aspectul cancelariei  

Sală de clasă cu elevi de clasa a VI-a  

Cadru foarte plăcut  
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 3. PERSONALITĂŢILE ŞCOLII 

Prof. Constantin Enuş  

 

Născut la data de: 
03.01.1932  

În comuna 
Găvăneşti, judeţul 
Buzău 

Din părinţii: Dragu 
şi Paraschiva Enuş 

Cu domiciliul 
actual: Str. 
Stadionului, Bloc 
33A, Apt. 8, Buzău.  
Telefon: 

0238417390 

Studii şi activităţi: 

- 1939–1944,  -  Şcoala primară, în 
Găvăneşti; 

 - 1944–1952,  - Şcoala Pedagogică Buzău 
– însuşirea noţiunilor de grad mediu, 
practică pedagogică şi metodologia 
predării  - şef de promoţie 

- 1952–1953,  - Învăţător la Glodeanu 
Siliştea, 

- 1953–1956,  - Stagiul militar, la Unitate 
de Marină. 

- 1956–1957,  - Instructor Superior de 
Pionieri, la Găvăneşti. 

- 1956–1960,  - Învăţător şi director al 
şcolii Dâmbroca, 

- 1960–1972 , - Profesor şi director la 
Şcoala Generală Dâmbroca, 

- 1969–1972 , - Director coordonator, al 
şcolilor din comuna Săgeata, 

- 1964–1970,  - Facultatea de Istorie – 
Filozofie, secţia Filozofie, din cadrul 
Universităţii Babeş – Bolyai, din Cluj. 

- 1972–1994,   - Profesor de Ştiinţe Socio 
– Politice la Liceul Industrial Buzău 

 

Interviul luat de Mircea Iordache 

M.I..-Stimate domnule profesor, v-
am cunoscut de pe vremea când 
funcţionaţi ca director de şcoală în satul 
Dâmbroca şi mi-a rămas în minte o aură 
de seriozitate şi devotament pentru bunul 
mers al învăţământului dâmbrocean. În 
acea perioadă, şcoala din Dâmbroca se 
bucura de cele mai bune aprecieri, în sat 
şi la nivel de judeţ. Baza materială a şcolii 
a cunoscut cea mai bună dezvoltare. De 
unde v-aţi hrănit cu acele calităţi, rar 
întâlnite: profesionalism, pasiune, 
competenţă, seriozitate, dăruire? 

C.E. – Sursele succeselor sunt mai 
multe: 

- părinţii mei, agricultori, m-au învăţat ce-
i munca şi curăţenia sufletească, specifice 
ţăranilor români în acele vremuri; am avut 
învăţători şi profesori, care au constituit 
modele demne de urmat; Şcoala 
Pedagogică din Buzău, care m-a format, a 
fost o instituţie performantă în formarea 
psiho – pedagogică a cadrelor didactice; 
ca şef de promoţie la Şcoala Pedagogică, 
am avut mereu acea pornire de a-mi 
îndeplini responsabil atribuţiile didactice şi 
de conducător de unitate şcolară; chiar 
dacă sunt multe de reproşat sistemului 
comunist, trebuie apreciat că se acorda un 
interes major sistemului de învăţământ, 
pentru asigurarea condiţiilor şi stabilirea 
unei finalităţi clare a formării tineretului. 
Nu pot uita colectivul de cadre didactice cu 
care am lucrat, care avea respect şi 
încredere.  

M.I. – Cred că a contat mult şi 
faptul că soţia dumneavoastră, Maria 
Enuş, învăţătoare a satului, v-a fost mereu 
aproape, a fost un caracter model  pentru 
colegi şi v-a sprijinit în îndeplinirea multor 
responsabilităţi, mai ales pe linie culturală. 

C.E. – Da, desigur. Totdeauna ne-
am sfătuit pentru bunul mers al 
activităţilor. Îi mulţumesc şi astăzi că a 
fost un factor activ în viaţa şcolii şi am 
avut pe cineva apropiat cu care să discut 
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 pentru asigurarea unui climat favorabil 
performanţelor şcolare şi cultural–
artistice, mare ataşament pentru instrucţia 
elevilor, cât şi pe părinţii elevilor, care ne-
au privit cu încredere şi respect. 

Maria Enuş - Învăţătoare în perioada 
1956–1974:      

      „Am venit în 
Dâmbroca, ca 
învăţătoare, în al doilea 
an de activitate – 
1956. Aveam 19 ani şi 
am primit clasa a II-a. 
În acel an am 
funcţionat şi ca 
directoare. Am găsit 
copii mulţi, buni la 
învăţătură, apropiaţi, 
ascultători şi foarte 
harnici. Când aveam 
probă practică, toţi 

vecinii mergeau pe la casele părinţilor şi 
aduceau unelte, cu care să lucrăm pe lotul 
şcolar. Au trecut anii, au trecut seriile prin 
mâna mea, m-am apropiat de copii cu 
blândeţe, cu calm, cu înţelepciune, pentru 
a le cunoaşte caracterul. M-am apropiat şi 
de familii, să pot afla cât mai multe despre 
copii, despre problemele ce le au şi să 
caut soluţii pentru a-i ajuta. Mi-au plăcut 
foarte mult copiii şi de aia mi-am ales 
această meserie şi mi-am făcut datoria 
până la pensionare. 

La fiecare serie de copii, am avut 
echipe de dansuri, nu numai pentru 
serbările de sfârşit de an ci şi pentru 
concursuri.  

Aveam două echipe de dansuri şi la 
nivelul satului: una era cu tineretul şi una 
cu cei căsătoriţi. Am lucrat cu cei 
căsătoriţi, mergând şi la judeţ cu ei. Am 
activat şi eu alături de ei. Eram apropiaţi 
şi dornici de distracţie. Eu, mai puţine 
rezultate, am avut, căci mă ocupam mai 
mult de copiii mei, dar soţul era mai 
implicat şi eu îi eram alături.  

Eram membră şi în corul comunei 

Săgeata. Mă luau şi mă aduceau cu 
maşina, în mod special. 

Dintre copiii pe care i-am remarcat 
în şcoală, menţionez: Dedu Dumitru – 
copil foarte bun, Iordache Nicuşor, care 
era plăcut, harnic şi foarte bun la 
învăţătură, Costel Alecse, un copil tăcut, 
liniştit. Nu se afirma, trebuia să insişti. Era 
preocupat de ceva în interior. 

Când aveam concursuri sau la 
serbări de sfârşit de an, părinţii ziceau: 
„Doamna noastră! Toţi s-au prezentat 
bine, dar ca doamna noastră, nici-unul!” 

 

Prof. Radu Enuş     

Născut: 22 ian. 
1942, decedat: 8  

oct. 1996 
În localit. Găvăneşti, 

com. Săgeata, 
Buzău. 

Din părinţii: 
Paraschiva şi Dragu 

Enuş. 
Căsătorit cu: Elena, 

prof. Limba 
Română. 

Copii: -Claudia, 
educatoare la Gherăeşti, Bz. 

-Violeta, prof. Română – Franceză, Sibiu. 
-Mircea, maistru mecanic, Buzău 
- Eugen, funcţionar bancar, plecat în 
Italia. 
 
Studii şi funcţii: 

1949–1956 – Şcoala Generală 
Găvăneşti;1956–1960 – Liceul „B.P. 
Haşdeu” Buzău; 
1960–1968 – Profesor suplinitor, Limba 
Română, Şcoala Generală Dâmbroca; 
1961–1963 – Stagiul militar,  
1963–1967 – Facultatea de Filologie, Iaşi, 
FF, nefinalizată; 
1968–1972-  Prof. suplinitor Limba 
Română, Şcoala Generală Găvăneşti;  
1972–1992 – funcţii administrative în 
Buzău şi Târgu Jiu 
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 Interviul lui Mircea Iordache, cu Elena 
Enuş 

 
M.I. – Doamnă Elena, am avut ocazia să-l 
cunosc pe domnul Radu, un bărbat foarte 
frumos şi cu mult suflet pentru 
învăţământ. Fratele meu, Nicuşor 
Iordache, l-a avut profesor şi era fascinat 
de orele ţinute de domnul Radu Enuş, atît 
la Limba Română, cât şi la Educaţie Fizică. 
Poate că am contribuit şi eu la pasiunea 
pentru sport a fratelui meu şi implicit la 
alegerea ca profesie a acelea de profesor 
de sport, dar cred că şi mai mult au 
contribuit profesorul lui de suflet, Radu 
Enuş. Ştia să-i apropie pe elevi şi ştia să le 
imprime disciplină. Am avut plăcuta 
surpriză, ca fostul dumnealui elev, 
Constantin Alecse, aflat în America, ca 
Protopop de California, să-mi propună 
introducerea unui CV al domnului Radu 
Enuş, în Monografia satului Dâmbroca, 
drept recunoştinţă că a fost profesorul 
care era cel mai apropiat de elevi şi că a 
fost un idol al lor. Vă rog să prezentaţi 
câteva aspecte din viaţa soţului 
dumneavoastră, Radu Enuş! 
 
E.E. – Păcat că trebuie să vorbesc despre 
amintiri, căci bunul meu soţ, Radu, a 
plecat de mult de-acasă, întrând în 
eternitate. Din când în când, câte un 
eveniment sau un fost elev, îmi stârneşte 
amintirile şi durerea absenţei lui. A fost un 
om pasionat de munca lui, pasionat de 
educaţie şi de sport. A avut prestanţă şi 
ţinută dreaptă în faţa colegilor, elevilor şi 
părinţilor acestora.  
 
M.I..- Mulţumesc doamna Elena Enuş! 
Articolul de  ziar pe care mi l-aţi dat, 
cuprinde foarte bine, personalitatea şi 
aprecierile celor care l-au cunoscut.  
 
Tatiana Preda 
 
Născută: 1914, decedată: 1999 
Pregătire: Lic. Industrial de meserii 

1952–1953. – cursuri de învăţători  
Activitate: Profesoară 
de Lucru Manual la 
Şcoala Generală  
Scurteşti şi la Şcoala 
Generală Dâmbroca 
1951–1971: 
învăţătoare, Şcoala 
Generală Dâmbroca. 
Tatiana Preda, a fost 
foarte ataşată familiei. 
A fost model de 
cumpătare, hărnicie, 

devotament. A lucrat peste 20 de ani ca 
învăţătoare în satul Dâmbroca şi a pus 
mult suflet în educarea copiilor.  
 
Constantin Preda 
  

S-a născut în 1908, la 
Orhei – Soroca, în 

Basarabia.  
A funcţionat ca 

plutonier de jandarmi. 
În 1940 s-a refugiat în 

România şi a obţinut 
serviciu la Plavia 
(Cricov), judeţul 

Prahova.   
- 1946 – învăţător la 
Scurteşti 

- 1947–1951, - învăţător la Şcoala 
Elementară Dâmbroca 
- 1951–1964, - contabil la Consiliul 
Popular Săgeata,  
- 1964–1970, - contabil CAP „Libertatea”- 
Dâmbroca 

 „-Despre tata, Constantin Preda, 
am amintiri foarte frumoase. Îmi povestea 
foarte frumos despre armată şi război. 
Stătea în Prahova şi în 1944, când 
bombardau aliaţii Ploieştiul şi suna alarma, 
se arunca la pământ peste straturile de 
ceapă. Era tare judecat. Avea memorie 
foarte bună şi sesiza totdeauna ridicolul 
situaţiei. Fiind înalt şi subţire a fost în 
garda mareşalului. Tata spunea că 
Mareşalul, pe miniştri îi primea pe uşa din 
faţă, iar pe Horia Sima, prin uşa din spate. 
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 Despre ruşi, după cum povestea tata se 
poate trage concluzia pe care o are şi Paul 
Goma în „Din Calidor” şi anume, că 
„Rusul, te îmbrăţişează şi pe la spate te 
înjunghie”. (Elisabeta Popp, fiica)                                                                                
 
Vasile Badea 

                
Născut: 08.12. 1944 

În satul Dâmbroca, 
comuna Scurteşti, 

judeţul Buzău, 
Din părinţii: Constantin 

şi Veta Badea 
(Burducea), 

Căsătorit cu: Stana  
Copii: Sorina Alexe, 

prof. Fizică, şi 
Constantin. 

Studii şi ocupaţii: 
 

1951–1955 – Şcoala  
Elementară Dâmbroca,  

1955–1959 – Şcoala 
Generală, Casa de Copii 

– Buşteni, 
1959–1963 – Şcoala  

Medie” George Enescu – 
Buşteni.  

1964–1972 – profesor 
suplinitor, la Şcoala 

Generală Dâmbroca. 
1972–1981 – secretar – Consiliul Popular 
Săgeata, 
1975–1980 – Facultatea de Matematică – 
Fizică ( FF), Bucureşti, 
1981–2004 – profesor de Matematică, 
Şcoala Generală Săgeata, 
1989–1996 - director al Şcolii Generale 
Săgeata, 
1990–2003, consilier la Primăria Săgeata. 

 
Scurtă prezentare,  

făcută de Mircea Iordache 
 

„L-am cunoscut pe Vasile Badea de 
prin anii 1963–1965, când eram amândoi 
studenţi şi vacanţele ni le petreceam 
împreună. Era un băiat deosebit, ca 

inteligenţă şi abilităţi, volubil şi distractiv. 
El avea o situaţie precară, căci era 
întreţinut de o casă de copii, din Buşteni. 
Ţin minte că în vacanţe venea  şi locuia la 
sora lui. Ştia să fie foarte plăcut şi ne-am 
format un grup din trei persoane: el, eu şi 
Elisabeta Preda (Păpuşa). De fapt eu şi cu 
Vasile eram mai tot timpul împreună. 
Mergeam împreună la Buzău, pentru câte 
un film şi pentru multe sucuri şi îngheţate. 
Erau ieftine şi eu suportam totul, cu 
plăcere. Pe drumul de întoarcere cântam 
melodiile acelor timpuri: Giani Morandi, 
Robertino Loreti, Connie Francis, 
Margareta Pâslaru, Dan Spătaru şi alţii. Ne 
povesteam multe şi râdeam din te miri ce. 
După amiezile le petreceam jucând şeptic, 
sau şah şi apoi luam aparatul cu 
tranzistori şi îl conduceam acasă, dar când 
ajungeam la casa unde locuia, se oferea 
să mă însoţească şi el, spre casa părinţilor 
mei şi schema se repeta, până când el 
renunţa. Într-o seară, când să mă întorc 
acasă, am fost atacat de un câine al 
ţiganilor, pe furiş. Cum aveam într-o mână 
un băţ şi în cealaltă aparatul de radio, am 
avut un reflex uimitor, încât am făcut o 
rotaţie de 360º, jumătate prin aer şi 
jumătate pe jos, încât şi câinele s-a 
speriat şi a fugit. În acea mişcare am făcut 
o entorsă la glezna stângă. A doua zi, cum 
obişnuiam, ne-am întâlnit şi cu Păpuşa şi 
hai la vie. La vie, începuse să se coacă 
strugurii şi noi ne făceam că o păzim. Vie 
avea şi Păpuşa şi se afla la mică distanţă 
de via noastră. Dar ce, parcă aveam noi 
grija viei? Noi jucam cărţi, ascultam 
muzică şi ne mai bâţâiam a dans. Colegii 
de clasă ai fratelui meu, la gimnaziu, 
râdeau de fratele Nicuşor şi imitau cum 
băteam eu din palme şi dansam. Să-l 
necăjească pe fratele meu, ziceau: „ha, 
ha, ... nenica!” În ziua de după ce am avut 
entorsă şi având în vedere că şi genunchii 
îmi cam erau în pioneze am mers toţi trei 
cu bicicletele la vie. Băieţoasa de Păpuşa, 
nici una, nici două, s-a urcat în salcâmul 
de la puţul lui nenea Costică Tăbăcaru. Eu, 
să arăt că nu-s mai slab, îi spun lui Vasile 

Tânărul profesor  

Pensionarul  
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 să-mi susţină piciorul la care aveam 
entorsa. Vasile m-a ţinut atât de bine, că 
m-a scăpat şi am regidivat cu o entorsă 
foarte dureroasă la genunchiul drept. 
Aveam deci ambele picioare în mare 
neputinţă şi durere. Cu greu am mers 
atunci acasă, căci de abia reuşeam să 
pedalez şi vreo săptămână am tot ţinut 
apă cu plumb, căci se umflase tare. În 
starea asta veneau amicii pe la mine şi 
mai beam câte o vişinată făcută de 
mămica, dar parcă mai bună era vişinata 
cu care ne servea Păpuşa. 

Prin 1965, am aflat că lui Vasile nu-i 
prea mergeau examenele şi că s-a hotărât 
să amâne. Am fost foarte trist la vestea 
aceea şi simţeam că pierd legătura cu 
Vasile, căci începea o nouă viaţă. Păpuşa 
şi ea şi-a legat viaţa de iubirea vieţii ei, 
Marcel şi aşa s-a făcut că cele trei biciclete 
aveau drumuri foarte diferite. Eram 
conştient că aşa  a fost sortit să fie. S-a 
întrerupt cântecul „ trei biciclete, hai, hui / 
a mea, a ta, a lui......”, dar viaţa a mers 
înainte şi a rămas doar nostalgia , că ne-
au părăsit acei ani tineri şi frumoşi. 

 Aveam îndoieli că Vasile şi-ar mai 
continua studiile şi eram foarte dezamăgit, 
dar m-am înşelat şi mă bucur de asta.  

 Abia după 50 de ani i-am regăsit pe 
camarazii despre care am vorbit mai sus şi 
aproape că nu ne mai recunoaştem: în 
locul lui Vasile, parcă am văzut un 
Burducea în vârstă, Păpuşa a devenit un 
fel de domnul Dică, iar eu, cred că-s un fel 
de mama Sanda. Trăirile de altă dată au 
rămas proaspete în minte şi de aia cred că 
mi-a venit ideea să facem o monografie a 
satului. Voi încerca să aduc înapoi anii 
tineri ai multor consăteni şi să-i prezint ca 
pe mostre de viaţă curată, plină de tradiţii 
şi obiceiuri. Mulţumesc lui Dumnezeu că 
reuşim să ne regăsim pe noi înşine şi mai 
mulţumesc Înalt Prea Cucernicului 
Constantin Alecse, că s-a ataşat 
proiectului de monografie, căci fără lumina 
binecuvântării şi iubire, nimic nu e posibil. 

Maria Bunea- învăţătoare 
 
Născută: 25 martie 
1937 
D i n  p ă r i n ţ i i : 
Gheorghe şi Caliţa 
Mirică, 
Căsătorită cu Aurel 
Bunea - inginer 
transporturi auto 
Copii: 2 (băiat şi 
fată), ambii cu studii 
superioare. 
Studii şi ocupaţii: 

1944-1948, Şcoala Elementară Dâmbroca, 
1948-1951, Gimnaziul, la Şc. Gen. 
Scurteşti, 
1951-1955, Şc. Pedagogică de Fete, 
Buzău, 
1955-1959, învăţătoare, Şcoala Generală 
Berteştii de Jos, raionul Călmăţui, 
regiunea Galaţi, 
1959-1962, învăţătoare la Şcoala 
Generală Măzăreni, com. Traian, raion 
Brăila, reg. Galaţi, 
1962-1971, învăţătoare, Şcoala Generală 
Dâmbroca, 
1971-1972, învăţătoare, Şcoala Generală 
nr. 18  Ploieşti, 
1972-1995, învăţătoare, Şcoala Generală 
nr. 6 Ploieşti 
 
Prof. Nicu Toma 

 
Născut: 23 aug. 1953 

În satul Dâmbroca, 
comuna Săgeata, 

Din părinţii: Vasile şi 
Floarea Toma 

Căsătorit cu Maria 
Dinu, din Baniţa,  

            prof. 
Matematică. 

Copii: - Georgeta 
Gabriela, 33 ani, 

căsătorită, 2 copii, - 
Adrian, 27 ani, 

 
Studii şi funcţii: 
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 1960–1968 – Şcoala Generală Dâmbroca, 
1968–1972 – Liceul „Mihail Eminescu” 
Buzău, secţia reală, 
1974–1977 – Facultatea de Matematică – 
IP3, Bacău, 
1972–1973 – profesor suplinitor, la 
Biologie-Agricultură, Dâmbroca. 
1977–1978 – profesor Matematică la 
Ciolpani, Ilfov, 
1978 – prezent – profesor Matematică, 
Şcoala Generală Dâmbroca. 
Iunie 1989–decembrie 2012 – director 
coordonator,  Şcoala Generală Săgeata. 
Activităţi cultural – artistice: 
* Membru al formaţiei corale a comunei  
Săgeata, laureată la Cântarea României. 
* Membru al formaţiei de teatru poetic, 
după poezia lui Nichita Stănescu, condus 
de regizorul Eusebiu Ştefănescu. 
* Ca actor în teatrul pe judeţ- în rolul unui 
preşedinte CAP. 
 
Şerbănică Liliana  - învăţătoare 
 

Născută – 1 iunie. 
1970 
Părinţii: Aurora şi 
Trandafir Stanciu 
Studii şi funcţii: 
1976–1984 – şc gen 
sat Dâmbroca 
1984–1988 – Liceul 
Pedagogic Buzău 
1998–2001 – Colegiul 
„ Petre Andrei” – Iaşi 
– Ed. Fizică 

2005–2008 – facultatea de Psihologie şi 
masterat-ul  
Funcţionează din 1990, ca învăţătoare la  
Şcoala Generală Dâmbroca - clasele I-IV 
     
ELEVII DISTINŞI – MÂNDRIA ŞCOLII – 
REALIZAŢI ÎN VIAŢĂ 
 
01. Coman Gh. Ioan – Profesor Dr. 
Docent, Preot, 
02. Alecse E. Constantin – Preot Protopop 
- Los Angeles, SUA, 
03. Baboi Nicolae – Scriitor, ofiţer, 

04. Cojocaru Nicolae – general MFA, 
05. Cojocaru Ion – ofiţer, 
06. Bratosin Atena – cântăreaţă, 
07. Stanciu Florin – preot, 
o8. Glineschi N Constantin – economist, 
09. Ungureanu C Aurel – ofiţer, 
10. Popp (Preda)  Elisabeta – biolog, 
11. Toma V. Nicolae – professor, dir. Şc. 
Gen. Săgeata, 
12. Enuş C. Marcel – economist, dir. ec. la 
Biblioteca Naţională, 
13. Coman Gh. Ştefan – preot, 
14. Coman Gh. Gheorghe – ofiţer, 
15. Coman Gh. Costică – inginer, 
16. Glineschi P. Constantin – economist, 
17. Preda I. Nicolae – subinginer, 
18. Enache St. Ion – inginer, 
19. Florea D. Valeriu – inginer, 
20. Stănescu Şt. Ion – ofiţer, 
21. Voinea I. Gheorghe – ofiţer, 
22. Bădescu(Stanciu) E. Adina – inginer, 
23. Zaharia N. Valentin – inginer, 
24. Zaharia N. Costel – medic stomatolog, 
25. Zaharia N. Lucia – medic stomatolog, 
26. Săftoiu I. Gheorghe – ofiţer, 
27. Saris Şt. Gheorghe – ofiţer, 
28. Saris Şt. Cristian – comerciant, 
29. Constantin I. Vasile – ofiţer, 
30. Oprea Gh. Maria – judecător, 
31. Dragomir I. Vasile – învăţător, 
32. Ispas D. Marcel – preceptor, 
33. Bratosin I Nicolae – ofiţer, 
34. Bădescu Dragoş-Ştefan – preot, 
35. Bunea (Mirică) Maria – învăţătoare, 
36. Badea C. Vasile – professor, 
37. Minoiu C. Vasile – inginer, 
38. Ion C. Costel – preot, 
39. Iordache N. Ion – professor, 
40. Iordache N. Mircea – inginer, profesor 
41. Iordache N. Nicolae – professor, 
42. Cazan I. Georgeta – contabilă, 
43. Nedelcu I. Maria – contabilă, 
44. Stanciu V. Ion – comerciant, 
45. Stanciu V. Marian – maistru, 
46. Lalu V. Nicolae – ofiţer, 
47. Stanciu Gh. Ion – economist, 
48. Stoian C. Marcel – economist, 
49. Enache P. Mihai – maistru, 
50. Dedu I. Dumitru – maistru, 
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 51. Albu N. Titi – subinginer, 
52. Şerbănică (Stanciu) Liliana–învăţător, 
53. Stanciu Florica 
54. Lalu Nicoleta 
55. Lalu Sorin 
56. Baroian Aurica 
57. Catrinoiu Liliana – educatoare, 
 

4.  MĂRTURII DESPRE ŞCOALĂ 

 „La vârsta şcolarizării, îmi amintesc 
foarte bine că mergeam la şcoală şi că 
aveam o învăţătoare care se comporta 
frumos cu noi şi aveam, în timpul iernii, o 
sobă  din tablă, care deasupra avea nisip. 
Nisipul se încălzea şi atât noi copiii, cât şi 
doamna învăţătoare, ne încălzeam la 
sobă. Doamna şedea pe un scaun, iar noi , 
jucându-ne, am aruncat nisip fierbinte în 
părul capului doamnei învăţătoare, care a 
început să ţipe şi să-şi scuture părul şi ce 
să vezi că după amiază urma să vină soţul 
doamnei învăţătoare la clasele de după 
amiază, dar când urma să plecăm acasă, 
numai că intră domnul învăţător şi 
prinsese de veste ce s-a întâmplat. Atunci 
să vezi şi să nu vezi bătaia dracului, dând 
ordin la elevii din clasă şi spunând aşa: “- 
Ionescule, ia-l pe Iordache în spate!” 
Acela mă lua în spate şi domnul, dă-i şi 
trage-i cu o nuia cam grosuţă şi aşa s-a 
petrecut şi cu ceilalţi copii, până s-a 
terminat. De atunci ne-am făcut copii 
cuminţi, dar domnului învăţător îi cam 
plăcea băutura şi nu prea se ţinea de noi a 
ne învăţa, cum era necesar şi nu am 
învăţat când eram la clasa dumnealui. 
Venea de la crâşmă, de la Codin Ciopec, 
cu care juca jocuri de noroc ca acelea 
„Faci de una, una, una, toate fac trei zeci 
şi una” şi pe chestia asta beau până se 
îmbătau. Venea apoi la şcoală şi în loc de 
carte ne povestea păţaniile dumnealui din 
tinereţe, pe care nu vreau acum să mai 
prelungesc, ne întreba, apoi, dacă am 
învăţat şi noi răspundeam, cu toţii „-
daaaaa „ – „- Bine, atunci strângeţi cărţile 
şi plecaţi acasă !”.  Noi, care nu prea ne 
ocupam de carte, ci mai mult de joacă, 
lăsam mai la o parte cartea. Azi aşa, 

mâine aşa, până când veni şi ziua de 
examene la învăţătură. Noi, botă, adică 
habar nu aveam de cele întrebate şi 
începe din nou metoda, zicând „- Nu mi-
aţi învăţat dişuchiaţilor !” şi începând  

„-Iordache, ia-l pe Ionescu în 
spate!” şi aşa mai departe, până la 
ultimul. Noi, atunci, i-am luat frica şi nu 
ne mai prezentam la ore. Văzând acestea, 
domnul învăţător a luat-o pe la casele 
părinţilor, punându-le în vedere să ne 
trimită la şcoală. Când auzeam pe tata, să 
plec la şcoală, eu şi cu nepotul meu, 
mergeam pe Suhat, sub un gard viu, de 
gărdurariţă şi şedeam acolo, jucându-ne 
pâna se terminau orele de clasă. Atunci, 
mergeam şi noi acasă. Şi, uite-aşa cam 
învăţau copiii pe vremea aceea, dar, 
bineînţeles că nu toţi făceau la fel, mai 
erau zile când se învăţa, dar nu cu acelaş 
învăţător, au venit alţii care ne mai 
educau, în condiţii mai bune. 

În anul 1928, când împlineam 14 
ani, cu cele cinci clase primare, m-am 
înscris la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti   
“Neagoe Ionescu” din Buzău, unde am 
învăţat foarte bine, iar în anul 1930 am 
primit post de cântăreţ, alături de preotul 
Coman Ştefan, la Parohia din comuna 
Tisău (Mânăstirea Bradului), unde am 
slujit timp de 6 ani. Ce să spun, o viaţă 
grea şi foarte grea din lipsă de 
alimentaţie, salarii mici, greu de trăit.”   
          (Neculai Iordache)                                                            

 „După terminarea primelor două 
clase de şcoală la Colegiul Militar, au 
urmat două clase de şcoală primară în sat. 
Mama mi-a zis că va trebui să mă dea la 
Şcoala Primară din sat şi eu am sărit, 
revoltat, că eu nu mă fac primar. 

La şcoala din sat se învăţa în mod 
cam primitiv. Învăţătorul nostru, Nicolae 
Suditu, locuia chiar în incinta şcolii, având 
şi funcţia de director. Locuia în anexa din 
spatele şcolii. 

Şcoala se află şi în aceste vremuri 
pe uliţa de mijloc a satului, peste drum de 
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 biserică. Pe atunci avea o grădină mare, 
din care pe o mică parte era terenul de 
sport, un fel de maidan, prevăzut cu două 
porţi de fotbal, improvizate şi pe care mai 
toată ziua se bătea o minge din cârpe. 
Erau nimerite mai uşor ţurloaiele, decât 
mingea. O mare parte a grădinii era la 
dispoziţia directorului şi era cultivată de 
obicei cu porumb. Domnul Suditu îşi lucra 
pământul cu ajutorul părinţilor copiilor din 
clasa noastră. Avea domnul şi o vacă pe 
care o păşteau unii dintre copiii clasei, 
care tânjeau în felul ăsta după note mai 
bune şi chiar  premii. Nu ştiu cum era 
conceput orarul, dar programul punea 
accent pe Cetire si Aritmetică. La Cetire, 
mai întâi, lecţia o citea domnul Suditu, 
apoi îi punea pe cei mai buni să repete 
câteva fraze şi în continuare ceilalţi elevi. 
Unii, mai bine, alţii mai puţin bine, citeau 
până când considera domnul că e de 
ajuns. Uneori eram lăsaţi singuri în clasă, 
domnul mergând la unele treburi prin 
spatele şcolii, la locuinţa sa, alteori o lăsa 
cu noi pe doamna Aurica, soţia lui, care 
avea doar 7 clase, şi care fusese colegă de 
clasă cu mămica. Nu prea avea mămica, 
cuvinte de laudă la adresa doamnei Aurica 
în ce priveşte sârguinţa la învăţătură pe 
vremea când era elevă. Dacă mă gândesc 
bine aş asemui-o pe coana Aurica, cu 
Lenuţa lui Nicu din Scorniceşti. Ore în şir 
durau repetiţiile noastre cu cititul.  

Aritmetica se făcea mai puţin şi 
numai cu domnul Suditu, atât la predare 
cât şi la exerciţii şi la probleme. Domnul 
Suditu era un personaj pitoresc, plăcut în 
unele privinţe şi dizgraţios în altele. Îl 
percepeam ca pe un om harnic, sufletist, 
dar avea meteahna băuturii şi 
scandalurilor. Se ducea la crâşmă, la şuşa 
(şosea) cu domnul Ion Nicolau (poreclit 
Ştoleap şi Fiare Vechi), se îmbătau şi apoi 
să vezi ceartă şi bătăi, de vuia satul şi se 
lăsa cu sânge şi vânătăi, de ne era ruşine 
cu domnul nostru. Domnul Nicolau era tot 
învăţător şi era respectat în sat, ca 
priceput şi bun gospodar, dar era prea 

amic cu băutura şi cu aventurile 
amoroase. Avea domnul Nicolau doi copii : 
un băiat şi o fată. Fata s-a împuşcat, din 
nu ştiu care motive, la vârsta 
adolescenţei, iar băiatul (Ţuţundei) era un 
descreierat (deşi era doar adolescent, 
înjura urât de tot, chiar şi pe tatăl său).  

Revenind la domnul Suditu, deşi îl 
respectam, eram scârbiţi de felul în care 
umbla : cu îmbrăcămintea şifonată şi chiar 
ruptă, urduros şi de multe ori cam beat..  

Îmi plăcea şcoala în care învăţam, 
îmi plăcea clasa noastră, îmi erau dragi 
colegii. Şcoala era, ca mai toate şcolile la 
acea vreme, în apropierea bisericii, ceea 
ce dădea locului mai multă prestanţă. 
Avea în faţa ei o plăcută umbră, pe care o 
făceau câţiva aguzi mari. În timpul 
vacanţelor ne cocoţam în ei şi ne bucuram 
burţile cu agudele, care erau mari, negre 
şi dulci-aromate. Gardul era din scânduri, 
văruit de câte ori era nevoie şi în faţa 
porţii era o podişcă, văruită şi ea în alb. 
Clasa noastră avea ferestre mari, dar era 
cam întunecoasă, poate, din cauza 
duşumelei întreţinută cu motorină. Avea 
trei rânduri de bănci, cu faţa spre uşă şi 
eu stăteam în prima bancă de la fereastră. 
În faţa băncilor, lângă perete, cam la un 
metru era plasat un godin pătrat, cu nisip 
deasupra şi care avea burlanul scos prin 
tavan.  

Holul de la intrare era pătrat şi 
destul de spaţios. Din el se putea intra, pe 
lateral, în cele două clase ale şcolii, iar în 
fundul lui era uşa care dădea în cancelarie 
şi spre locuinţa directorului. Domnul 
director Suditu locuia în clădirea şcolii, 
întrucât nu avea casă în sat, fiind din satul 
Stănceşti – vecin cu satul nostru. 

Îmi amintesc aproape de toţi 
colegii, dar atenţia mai deosebită şi 
amintirile mai clare le am cu unii dintre ei: 
sora mea Olica, Bratosin Jenica, Enache 
Ion (fostul coleg la Şcoala Militară), Dedu 
Vasile, Dedu Stanca, Tudorel al lui 
Geambaşu, Costică al lui Baroian, Stancu 
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 Dragu, Ion Zaharia al lui Coadă (poreclit 
Guran ), Florica lui Zangopu, Mirică 
Floarea (Floricel), Voinea Floarea a Mariţei 
lui Coadă (poreclită Baltag şi Florica Mică), 
Florica lui Stan al lui Ion Stan, Sofica lui 
Radu Panduru şi alţii. Sora mea, Olica, a 
devenit colegă cu mine după ce a întrerupt 
şcoala timp de trei ani, din cauză că 
mămica a fost bolnavă şi ea era singurul 
sprijin, căci eu şi Oani (fratele cel mare) 
ne aflam pe la colegii militare. 
 Fruntea clasei, la învăţătură, alături 
de mine erau: Dedu Vasile, Olica, Jenica, 
Floricel, Florica Mică şi Enache Ion. Înainte 
de venirea mea în clasa a III-a, pe locul I 
se afla Dedu Vasile, un băiat cu 
malformaţie congenitală. Avea capul 
foarte alungit, faţa cam turtită şi ochii 
bulbucaţi (arătând ca feciorul lui Gopo, 
chiar mai deformat), de te speriai de el 
când îl vedeai, dar noi ne-am obişnuit şi 
ne era chiar simpatic. Am mers o dată la 
casa lui şi m-a amuzat cum umbla după 
verişoară-sa, Dedu Stanca, cu sexul lui de 
9 anişori în mână, alergând-o pe după şuri 
şi propunându-i sex, în termeni cam 
golăneşti. Eram uimit de teribilismul lui şi 
invidios, că eu eram prea timid pentru a 
îndrăzni să fac măcar o glumă cu o fată, 
cu toate că inima începuse să-mi dea 
ghes. Îmi era extrem de ruşine să vorbesc 
cu fetele. Olica şi câteva colege făceau 
glume pe seama timidităţii mele şi-mi 
spuneau că, gagica mea e Florica Mică şi 
eu mă roşeam – foc. Ce ştiam eu ce-i 
cioca-boca, dar aveam, parcă, un respect 
şi mai mare faţă de ea, o admiram pentru 
curăţenia ei şi pentru silinţa la învăţătură. 
Am dovedit şi o responsabilitate faţă de 
ea, atunci când i-a luat foc casa. Deşi 
aveam doar 10 anişori, m-am urcat pe 
casă şi am aruncat multe găleţi de apă 
pentru stingerea focului, să nu se extindă 
de la grajd la casă. S-a făcut un rând de 
oameni care transmiteau găleţile cu apă şi 
eu eram în vârful casei şi aruncam cu apa 
pe foc. Când focul a cedat, am cedat şi eu 
printr-o alunecare de pe casă, dar norocul 
meu a fost că acoperişul se termina 

aproape de pământ şi m-am ales doar cu 
o tăietură la braţul drept şi am rămas cu o 
cicatrice.  

Domnul Suditu ne dădea mult de 
lucru acasă. Aveam de copiat, pe caiete 
dictando, textele lecţiilor, trebuia să 
repetăm de mai multe ori citirea lecţiilor şi 
mai aveam multe exerciţii şi probleme. Mă 
descurcam mai bine cu exerciţiile şi 
problemele, dar cu caligrafia nu stăteam 
chiar aşa de bine şi eram nevoit să rup, de 
fiecare dată, câteva foi până mă simţeam 
mulţumit că a ieşit cât de cât bine. Se 
întâmpla să mai greşesc câte o literă sau 
să picure cerneala din peniţă şi eram tare 
necăjit că trebuia să o iau de la capăt. Se 
scria cu tocuri, care aveau peniţe simple şi 
care trebuiau înmuiate des în cerneală, 
pentru că nu se puteau scrie decât câteva 
cuvinte cu o înmuiere, iar filele caietelor 
erau păcătoase, că sugeau tare. 

De multe ori eram grăbit de mămica, să 
mă duc cu vaca la păscut şi atunci parcă-
mi ieşea mai bine, din prima. 
 Era secetă mare pe vremea aceea şi 
nici nu prea aveam de îmbrăcat. 
Totdeauna îmi reveneau îmbrăcări şi 
încălţări care rămâneau mici de la Olica. 
Ţin minte o iarnă grea, când aveam 
pantofi de damă şi o traistă, drept 
ghiozdan. Eu şi Olica ne sculam cam pe la 
orele 3,00 din noapte, coceam grăunţe, să 
avem ce mânca la şcoală, treceam pe la 
poarta Jenicăi, care stătea pe uliţa de 
mijloc, în apropierea şcolii, o strigam şi 
împreună mergeam de făceam focul, încât 
atunci când vin colegii să fie căldură. Era o 
mândrie pentru noi să fim primii la şcoală 
şi să dovedim domnului că suntem 
harnici... 

Pe tot timpul cât am fost elev, la 
şcoala primară din sat, mi-a curs nasul, fie 
iarnă, fie vară, din care cauză un coleg 
mai hâtru şi mai mare cu doi ani, Zaharia 
Ioan, zis Guran, m-a poreclit „Mucea 
Saclana”. Hai că mucea eram, dar de unde 
Saclana? Cred că a fost o invenţie de-a lui 
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 Guran. Eu îl respectam pe Guran, căci era 
mai mare şi-l admiram pentru figura lui 
impozantă, pentru şarmul lui şi pentru 
scrisul frumos. Stancu, un coleg care 
rămăsese repetent de trei ori, îl ruga 
adeseori pe Guran să-i scrie lecţia, până 
într-o zi când domnul Suditu i-a cerut să 
spună cine i-a scris lecţia , iar el a susţinut 
că şi-a scris-o singur. Atunci domnul a 
început să citească din caiet: “ Tutili 
mutili, Stancu prostu; Tutili mutili, Stancu 
prostu……….” şi aşa a ţinut-o până a 
terminat de citit toată fila. Noi am râs de 
ne-am spetit, iar Stancu era galben ca 
ceara şi a trebuit să recunoască, că-i 
scrisese Guran. Şi domnul l-a pedepsit pe 
Stancu, lăsându-l încă o dată repetent.  

La sfârşitul clasei a treia am fost 
uns premiantul clasei şi la serbarea de 
încheiere a anului şcolar am recitat 
aceeaşi poezie pe care o recitasem, cu 
succes, pe când eram copil de trupă „ Eu 
sunt un soldat voinic! „ La serbare au spus 
poezii mai mulţi copii, de la toate clasele. 
Gestica mea a plăcut şi a fost aplaudată. 
Au încercat şi alţi colegi să gesticuleze, dar 
nu au adaptat gestica la conţinutul poeziei 
şi a ieşit cu amuzament la adresa 
interpreţilor.  În timp ce rosteau versurile, 
indiferent ce spuneau, descriau prin aer 
câte un cerc, când cu mâna stângă, când 
cu cea dreaptă.  

Eram mic de statură, chiar cel mai 
mic din clasă, dar mă ţineam băţos. Când 
mă luam la trântă cu unii copii, foloseam 
metode care să compenseze diferenţa de 
înălţime şi greutate. Spre exemplu, cu 
Tudorel al lui Geambaşu şi cu Gheorghe al 
ţaţei Veta lui Ion Lalu, mă ţineam scai de 
ei şi le puneam bărbia în piept, îi apăsam 
şi ei cedau, căzând pe spate. S-au mirat 
colegii care erau de faţă, văzând cum 
huiduma de Tudorel era răpus de aşchiuţa 
de mine. Gheorghe al ţaţei Veta lui Ion 
Lalu, era şi el huidumă faţă de mine şi prin 
acelaşi procedeu dădeam cu el de pământ 
şi el vroia să repetăm trânta, dar să spun 
drept mă cam temeam de el şi cu greu 
acceptam. Gheorghe era vecinul şi 
prietenul meu de joacă. Cu el şi alţi copii 
mergeam adesea la scăldat şi uitam de 
foame, uitam de noi, prinşi de plăcerea 
scăldatului, împachetărilor cu nisip şi 
alergatul de la o gârlişoară la alta. Când 
ajungeam seara acasă, tot nu ne era 
foame şi mai trăgeam câte o cană cu apă. 
De fapt stăteam cam rău cu bucatele pe 
vremea aceea. Nici nu aveam după ce bea 
apă şi probabil din cauza aia ne hrăneam 
mai mult cu apă. Ceva care mi-a rămas 
plăcut întipărit în minte, a fost participarea 
la cântarea Prohodului. Tăticu, după ce s-a 
întors din prizonierat, a revenit ca dascăl 
la Biserica din sat şi eu eram foarte 
mândru de vocea lui, căci îi domina pe 
ceilalţi trei dascăli (Mitu lui Pleaşcă, Traian 
al lui Urse si Chiriţă Onea) şi chiar pe popa 
Ghencea. Am fost organizaţi pe grupe de 
câte patru şi în balconul bisericii cântam 
cât puteam de tare si bine, cum ne venea 
rândul. Era un fel de contopire a pioşeniei 
cu ambiţia şi plăcerea de a cânta. La 
terminarea clasei a IV-a, copiii care erau 
creditaţi cu capacitatea de a învăţa mai 
departe au mers la gimnaziu, la şcoala din 
Comuna Scurteşti, şcoală aflată la circa 5 
Km de satul nostru. Au venit şi unii copii 
care nu învăţau bine, dar părinţii lor au 
avut ambiţii să-i vadă şcoliţi.”               

 (Mircea Iordache) 
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    „În 1961, subsemnatul frecventam 
în clasa a III-a. Îmi aduc aminte, ca prin 
vis, de turnarea temeliei şi începerea 
lucrărilor de zidire, de  “şantierul” şcolii, 
de ridicarea celor 2 clase. Erau numai 2-3 
zidari, care ridicau acele săli de clasă. La 
mobilizarea dascălilor şcolii, părinţii 
copiilor au fost chemaţi, ca, prin rotaţie, 
să pregătească mâncare, zilnic, pentru 
ziditorii şcolii. Cu toate greutăţile şi 
lipsurilor din familie şi lipsa de 
educaţie în gastronomie, părinţii îşi 
doreau ca odraslele lor să aibă o 
şcoală, în satul lor, să aibă parte de o 
educaţie mai bună , decât au avut ei. 
De aceea, cu toţii au răspuns 
afirmativ la apelului şcolii de a pregăti 
mâncarea pentru acei lucrători.  

La zidirea școlii, am participat 
și noi, copiii. Încărcam gălețile cu 
mortar, le legam de frânghii, iar 
zidarii le ridicau  pâna pe schela unde 
se aflau, pentru zidirea cărămizilor, 
care trebuiau să fie plăstuite după 
normele de construcție de pe atunci, 
destul de rudimentare.  

În primele 4 clase primare, cred că 
eram numai vre-o 15 copii în clasă. Fie 
toamna, fie iarnă sau primăvară, fie 
ploaie, zapadă, sau zăpușeală, abia 
așteptam să mă întâlnesc cu colegii. 

Când era timpul frumos, suna 
clopoțelul de dimineața (de regulă pe la 
orele 7:30 am), semnalizând începutul 
programului școlar. Ne aliniam în Careul 
din curtea, din spate a școlii, pe clase, ca 
un fel de omagiu adus steagului, dacă nu 
mă înșel.. Nu-mi mai aduc aminte ce 
recitam, sau ce cântam. Eram cu toții 
îmbrăcați în uniforme de școala.  

Îi admiram pe dascălii şcolii şi mi-i 
luam ca modele de viaţă, visând, atunci, 
că voi deveni ca ei. N-a fost să fie.  

Cer iertare că amintirile mă 
copleşesc, şi trebuie să mă întorc la unele 
aspecte, scăpate, ale vieţii de elev. Dacă 
un elev era mai “răsărit” în rândul turmei, 

era făcut pionier în cadrul unui ritual. Era 
o  mare onoare pentru cei aleși. Dilema 
cea mare era aceea că, în timp ce bieții 
purtători ai cravatei de pionier se 
considerau onoraţi, unii dintre părinții 
celor cărora li se acorda această “onoare”, 
considerau cravata un simbol al diavolului 
și acceptarea ei drept o înrolare voluntară 
în armata lui Anticrist. Mă număram și eu 
printer ei.  Fără știrea părinților, 

acceptasem și eu o asemenea “onoare”. 
La școală purtam cravata, iar în drum spre 
casă, trimeteam acest simbol, la culcare, 
în străfundul ghiozdanului, peste care 
turnam cele 2-3 cărți pe care le aveam şi 
caietul de lecţii. A doua zi, înainte de a 
ajunge la școală, scoteam cravata din 
ghiozdan, de la “naftalină” și o puneam la 
gât. Azi așa, mâine așa, până într-o zi 
când domnul director observă că al meu 
trofeu (cravata) era boțit, ca și când ar fi 
dormit vaca pe el. Într-un final, a trebuit 
să recunosc faptul că îmi este frică de 
părinți şi de aia acasă nu arăt cravata. 
Fastul de oferire a cravatei, s-a repetat în 
Careu, însă de data aceea am fost umilit, 
public. Domnul director mi-a luat cravata, 
în văzul tuturor, dându-mă exemplu 
negativ, ca fiind crescut într-o familie 
retrogradă.   

Veniseră o directivă de “sus” ca toți 
copiii țăranilor care merg la biserica să fie 
pedepsiți, însă trebuie să le fie găsit un 
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 motiv plauzibil.. Cu o amărăciune în suflet 
încă trăiesc acea amintire, chiar și după 
50 de ani. Domnul director, se mărturisea 
ca ateu. Nu ştiu dacă era chiar aşa, dar 
trebuia să facă educaţie comunistă şi nu 
avea încotro. De altfel era un  om de mare 
ispravă, administrator de școală, cum rar 
se mai găsesc şi dascăl de un 
profesionalism exemplar. Ne preda istoria, 
și nu mai știu ce alte materii.  La un curs 
de istorie, îmi amintesc cum domnia sa 
plimbându-se printre cele 3 rânduri de 
bănci, pleda teza ateistă, contra învățăturii 
religiei privind apariția/evoluţia speciei 
umane. Din ce motive, nu am înţeles, dar 
am reţinut, și nu pot uita, teza pe care o 
susţinea: că religia a apărut datorită lipsei 
de cultură a speciei umane, pe o anumită 
treaptă a istoriei și în timp, prin iluminarea 
ei (speciei umane), religia va dispărea pe 
aceeași treaptă.  Era în zi de luni. Cu o zi 
înainte, Duminică, părintele Ghencea ne 
vorbise cu har despre Dumnezeu şi 
măreția împărăției Sale. Ce contrast…!. 
Mărturisesc cu toată sinceritatea că mi-a 
fost frică să scriu, ceeace domnul director 
ne dicta. Acela a fost momentul. 
Contrariat de cele auzite în clasă, faţă de 
învăţăturile de la biserică ( cum zice 
scriptura “ Ce mărturie ne mai trebuie?”), 
am rămas înmărmurit în bancă. Plimbându
-se printre rândurile de bănci, domnul 
director, se apropie din spate, de banca 
unde ședeam eu şi văzând că nu scriu în 
caiet, cele dictate de dânsul (numai eu 
ştiam ce frică aveam de Dumnezeu), îmi 
aplică o corecţie peste ceafă (parcă şi 
acum o simt), și cu o voce imperativă 
spune: “Scrie derbedeule, că doar nu te-o 
face taică-tău popă!”. Ce ironie a soartei şi 
ce minune a lui Dumnezeu, or fi fost, că 
tătica m-a făcut  chiar popă? A doua zi 
dimineața, în cadrul ritualului din Careuul 
Școlii, la începerea programului școlar, 
sunt iarăși chemat în fața tuturor copiilor, 
din cele 4 clase elementare, câte avea 
școala pe atunci, și am fost aspru 
admonestat pentru abateri de la morala 
comunistă şi pentru indisciplină.  

Timpul a trecut, și o dată cu el am 
început și noi copilandrii, să ne 
maturizăm. Fetele erau mai precoce decât 
băieții şi trimeteau bilețele băieților. Mulți 
dintre băieții, cărora începeau să le 
crească  “tuleii” sub nas, nu prea 
înțelegeau mesajele. Alții, însă, spre 
exemplu, colegul Pandele şi colega Aneta 
lui Bratosin și-au început de pe atunci 
relația lor, care, mai târziu, a dus la 
căsătorie. Ei s-au maturizat mai repede 
decât noi, ceilalți.  

  În perioada anilor 1965-1966, când 
școala a trecut în regim de 8 clase, eram 
numai vreo 12–15 colegi. Una din 
disciplinele preferate de elevi, era educația 
fizică. Fetele aveau program de alergare 
organizată, în curtea școlii și exerciții 
fizice, bine definite, în timp ce băieții, sub 
înaltul patronaj dascălului iubit (idolul lor), 
Radu Enuș, băteau mingea de fotbal, pe 
terenul din fața școlii  

Prin anul 1966, eram în clasa a 8-a 
gimnazială. După serbarea din luna iunie, 
de sfârșit de an, aveam să facem 
întâlnirea noastră de  “la revedere”, de la 
școala noastră dragă din Dâmbroca. 
Aveam să ne vedem fiecare de viața 
noastră, sau – cum zice scriptura – să ne 
risipim fiecare pe  la ale sale. Din 
fotografia de “absolvent” al școlii 
gimnaziale, se întrevedea ieşirea la 
suprafață a unei mustăcioare a 
adolescentului din mine, simbol al 
apropierii maturizării şi timpului  când 
viitorul trebuia să mi-l pecetluiesc singur. 

După câte îmi aduc aminte, am avut 
doar 3 prieteni, pe plaiurile natale: pe 
Nicu Iordache (fiul felcerului din sat, 
Iordache Neculai), care adesea mă invita  
să ascult la radio, la el acasă, meciuri de 
fotbal (o mare tortură pentru mine, 
fiindca, așa cum mărturiseam mai sus, 
eram fără talent în ale sporturilor), apoi 
Pandele Nicolae și fiul milițianului Andrei, 
din  Săgeata.”  

 

(Pr. Protopop Constantin Alecse) 
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Din „ODĂ SATULUI MEU” 

 (dedicație de Mircea Iordache) 
 
Satul meu drag, şcoala a fost 
Platformă de credinţă, 
Cultura ei a dat un rost 
Pentru a ta fiinţă. 
 
Trecut-au pe la şcoala ta, 
Care-a crescut cu vremea, 
Mulţi dascăli demni a te-nălţa, 
Ce  şi-au sfinţit menirea. 
 
Şi bun şi rău, dar a fost bun 
Un dascăl ca Suditu, 
Modest şi harnic, un român,  
Cam prieten cu sughiţu. 
 
Şi aşa zisul Fiare Vechi, 
Sau Ioan Nicolau 
A instruit ochi şi urechi,  
De bine să zic, vreau. 
   
Iară familia Preda, 
Frontal, s-a dedicat, 
Prin felul de-a preda, 
Model pentru-al ei sat. 
   
Familia Enuş a fost 
În slujba ta, o şcoală, 
Şcoală, cu înaltu-i rost, 
În arta integrală. 
 
Şi astăzi slujbaşii şcolii 
Cu toată penuria, 
Îi îndrumă pe-ai tăi fii, 
Ce-i viaţa şi-omenia. 
 
Şi au erupt din trupul tău 
Valori, mândria ţării, 
Dar sufletul le-a fost mereu 
În inima Dâmbrocii. 
 
Ioan Coman, mare prelat,  
A dat credinţei univers, 
Cu chipul lui savant, 
Cinstindu-te imens. 

Şi fiu-ţi Constantin Alecse 
Înalt şi Prea Cucernic, 
În lume te cinsteşte, 
Cu crezul său puternic. 
 
Radu Voinescu, scriitor, 
Ştie să te slăvească, 
Făcându-te nemuritor 
Cu lira lui măiastră. 
 
Atena Bratosin Stoian, 
Cu glasul dulce-al ei, 
Te înalţă-n slavă, meloman, 
Prin „Hora la Bordei”. 
 
Mă iartă satule, părinte, 
Că multor altor nume 
Nu le găsesc aici cuvinte, 
Cât merită-a le spune! 
 
Copiii tăi ştiu cel mai bine 
Ce-nseamnă agricultura 
Şi-n meşteşuguri intestine 
Îşi poartă anvergura. 
 
În port şi grai toţi se mândresc 
Cu stima strămoşească, 
Tradiţiile se-nfrăţesc 
Cu hora românească. 

 
 
  

Gospodărie țărănească în viziunea 
lui Gelu Moise - Buzău 
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 b. GRĂDINIŢA 
 

1. Scurt istoric 

„În perioada 1977–1985, grădiniţa a 
funcţionat în casa lui Vasile Pandele 
(Bombonaru). Eram două educatoare, 
pentru cele două grupe de copii. În grupă 
erau cca 20 copii. După 1985 grădiniţa s-a 
mutat în localul şcolii şi am funcţionat 
acolo până în 2008, când s-a construit un 
local al grădiniţei. În noul local am 
funcţionat cu trei grupe de copii în 
perioada 2008–2010, apoi au rămas două 
grupe.”  

(Elena Enache) 
 

2. Plan de şcolarizare şi încadrarea, 2012–
2013 
 
Grupa mică: 15 copii – educatoare: 
Enache Elena 
Grupa mare 15 copii -  educatoare: 
Niţescu Adriana 
Clasa pregătitoare – 12 copii – 
învăţătoare : Chiper Maria 
 
3. Baza materială a grădiniţei – 2012 
 
Principalele articole:  
1. Împrejmuire gard         5.789 Roni 
2. Parc joacă          20.000 
3. Reabilitare grădiniţă  921.749 
4. Proiect construcţie  5.799 
5. Home cinema      699 
6. Cameră video   4.808 

7. Aspirator       429 
8. Proiector cu ecran   1.631 
9. Video-proiector          1.481 
10. Copiator           1.130 
11. Office Pro Plus 200     72.391 
12. Calculator       874 

 
 

ASPECTE DIN GRĂDINIŢĂ 

4. De vorbă cu un cadru didactic al 
Grădiniţei 
 
Enache Elena – educatoare 
„M-am născut la Tisău, judeţul Buzău, în 
1957. 
Cursurile şcolii generale le-am urmat în 
satul natal. 

Amenajare pe hol 

Sală de grădiniţă – vedere de ansamblu 
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 În 1977, am absolvit 
liceul Pedagogic, la 
Buzău şi am fost 
repartizată la 
Dâmbroca. În 
perioada 1977– 
1985, grădiniţa a 
funcţionat în casa lui 
Vasile Pandele 
(Bombonaru). Eram 
două educatoare, 
pentru cele două 
grupe de copii. În 

grupă erau cca 20 copii. După 1985 
grădiniţa s-a mutat în localul şcolii şi am 
funcţionat acolo până în 2008, când s-a 
construit un local al grădiniţei. În noul 
local am funcţionat cu trei grupe de copii 
în perioada 2008–2010, apoi au rămas 
două grupe. 

Baza materială a grădiniţei cuprinde: 3 săli 
de grupă, o sală, mare, pentru şedinţe, 
cameră de centrală, 2 grupuri sanitare ale 
clădirii şi grupuri sanitare pentru fiecare 
grupă (fete şi băieţi), cancelarie, loc de 
joacă, cu: tobogane, balansoare, leagăne. 

Localul este asigurat cu apă 
curentă. 

 Materialele didactice, aflate 
în dotare, sunt: jucării, jocuri 
de construcţie (cumpărate din 
banii primăriei). 

În anul educativ 2011–2012, 
au fost cuprinşi la grădiniţă 
38 copii, în 2 grupe, iar 
pentru acest an sunt 30 
copii.” 
 

c. CĂMINUL CULTURAL 

 

Despre activitatea 
culturală, sunt date 
interesante, că în 26  
februarie 1939, s-a inaugurat 
Căminul Cultural „Regina 
Elisabeta”, din satul vecin 

Stănceşti, condus de învăţătoarea Tudoriţa 
Dumitrescu. Membri fondatori au însumat 
100 săteni de vază ai satului. Într-un tabel 
apar  intelectualii satului Stănceşti, printre 
care şi Nicolae Dumitrescu, învăţător în 
satul Dâmbroca. 

   Maria Albu, economistă, fostă 
secretar adjunct pe linie de partid şi 
vicepreşedinte al consiliului popular pe 
linie de administraţie, în anii 1982–1984: 

„.... biblioteca comunală avea 3.000 
de cărţi şi 600–700 de cititori, anual, din 
toate categoriile de vârstă. Erau filiale în 
toate satele şi la toate instituţiile de 
învăţământ. Funcţionau cămine culturale 
în Săgeata, Dâmbroca şi Găvăneşti, care-
şi justificau existenţa prin genuri complexe 
de manifestări. Toate formaţiile aveau 
costumaţie adecvată, realizată din 
fondurile C.A.P. 

d. BIBLIOTECA 

Din păcate acest nivel nu s-a 
menţinut după 1990, căci astăzi 

 

Biblioteca familiei  Constantin Preda, deseori 
consultată de elevii merituoşi. Aici s-a hrănit şi 
scriitorul Radu Voinescu (Nicu Baboi) cu pasiunea 
pentru literatură. 

 



214     Dâmbroca - Curcubeu peste timp                                                                                                                              

 

 activitatea bibliotecilor şi a căminelor 
culturale nu mai este susţinută prin 
fonduri guvernamentale sau asigurate de 
Consiliul Judeţean, astfel încât nu mai 
poate fi vorba de principiul educaţiei 
permanente. Este trist că nu se mai 
investeşte nici-un ban în cultură, dispar 
tradiţii, datini şi obiceiuri, aproape 
întreaga noastră viaţă fiind invadată de un 
politicianism ieftin, de o continuă 
campanie de promisiuni deşarte, de o 
acută criză morală, de pierderea 
credibilităţii politicienilor în faţa 
oamenilor”. 
 În prezent, în comuna Săgeata, 
biblioteca este activată de un bibliotecar 
valoros, Didina Apostol, fiind pe post de 
14 ani. Este absolventă a facultăţii de 
Biblioteconomie. Doamna Apostol se 
preocupă de buna dotare şi funcţionare a 
bibliotecilor şi în celelalte sate ale 
comunei.  
 Adina Apostol, printre altele, spune: 
„Trăind în secolul tehnicii, inclusiv fiind 
contemporani cu calculatorul şi cu 
avantajele asigurate de acesta, suntem 
parte dintr-un amplu proiect la nivel de 
ţară, în care judeţul Buzău a recomandat 
20 de biblioteci comunale. Proiectul a 
debutat în 2009, are genericul de 
Biblionet, programul său este conceput pe 
5 ani şi este menit să faciliteze accesul 
gratuit al cetăţenilor la informare....” 

„Nu prea ştiu cum e situaţia acum, 
dar în perioada anilor 1955–1972, s-a 
înfiinţat Biblioteca Şcolii, având ca 
bibliotecar pe profesorul de Limba 
Română” (Constantin Enuş) 

 Amintirile mă copleşesc         
 

Amintirile, mă copleşesc, 
Din vremea copilăriei, 
Când începusem să iubesc 
Meleagurile omeniei. 
 
Era, aşa, ca un complex, 
Imagini vrute şi nevrute 
Şi-adesea rămâneam perplex, 
De măreţie şi virtute. 
 
De doruri, aspiraţii mari 
Şi-un aer tare-aveam în piept, 
Credeam că am braţele tari 
Şi, mă credeam, chiar, înţelept. 
 
Părinţii mi-au fost modele 
Şi-n suflet, sfinte ecouri, 
Rămân eroii vieţii mele, 
Ca de la Dumnezeu cadouri. 
 
Totul în jur mă furnica 
Cerul senin de peste sat, 
Verdele de la Dâmbroca 
Şi sufletu-mi - copil curat. 
 
Cu mâna streaşină, la frunte, 
Mergeam cu ochii şi cu gândul, 
În zare vedeam un munte, 
Cel ce termina pământul. 
 
Şi în salcâm mă cocoţam, 
Cu mâna să prind cerul, 
Cu ciocârliile cântam, 
Şi, nu ştiam ce-i  dorul. 
 
Iar când m-am făcut mai mare 
Cu treburi nenumărate 
Şi-n călduri şi pe ninsoare 
Mă simţeam bărbat la toate. 
 
Şcoala mi-a fost lege sfântă 
Şi de n-aveam ce mânca, 
Cu grăunţe coapte-n traistă, 
Aşa am mâncat cartea. 
 
Nu-i timp să îmi dau seama, 
Doamne, ce-ai făcut cu ea? 
Mă cuprinde dorul, teama, 
Unde mi-e copilăria?! 
                                          Mior  
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 C. PRIMĂRIA ŞI ALTE INSTITUŢII 
 

1. PRIMĂRIA 

a. Istoricul apartenenţei satului 
Dâmbroca la primării 

 

„După Unirea Principatelor, în 1859,  
Ţara Românească şi Moldova l-au ales ca 
domn pe Alexandru Ioan Cuza, cel căruia îi 
datorăm o amplă deschidere spre apusul 
Europei, dar şi un şir întreg de reforme 
administrative. Printre acestea amintim şi 
Legea Rurală din 1864, care a conceput 
prima reformă agrară şi o perfecţionare a 
împărţirii administrativ – teritoriale, 
bazată pe înfiinţarea de judeţe, plase, 
plaiuri, preturi, căpitănii, scaune, dar şi 
consolidându-se statutul de oraşe, 
comune, sate, cătune. Prin măsurile luate 
succesiv în perioada domniei lui Cuza, dar 
şi a regilor Carol I şi Ferdinand, în 
perioada 1861–1925, statutul primăriilor s
-a aşezat într-o matcă cu multe virtuţi 
democratice, acestea primind atribuţii în 
plan local pentru organizarea de alegeri, 
funcţionarea normală a instituţiilor de 
educaţie, modernizarea drumurilor, 
sprijinirea cetăţenilor în asigurarea unor 
islazuri, care să permită sporirea 
numărului de animale, a liniştii publice şi 
mai ales colectarea dărilor, taxelor şi 
impozitelor, prin care se realizau pârghiile 
pentru bugetele oraşelor şi comunelor. 

 Scurteştiul a beneficiat de statut de 
comună în perioada 1864–1968. 
Dâmbroca a beneficiat şi ea de acest 
statut între 1931–1938.  

 Când Dâmbroca a fost comună de 
sine stătătoare, a avut următorii primari: 

- Marin Preda  1931  şi 1937–1938.  
- Nicolae Bârsan 1934–1936. 
- Nicolae B. Iosif 1937. 

 

Unii dintre primari, cu longevitate  
în funcţie, au reuşit să-şi pună în aplicare 
proiecte majore, care au asigurat înflorirea 
localităţilor. Este şi cazul lui Marin Preda. 

 Starea primăriilor din Scurteşti, 
Dâmbroca şi Vadu Paşii era edificatoare, 
pentru gradul de sărăcie al satelor, stare 
care a fost în toată zona. În Dicţionarul, 
realizat în 1892, Basil Iorgulescu arată că 
drumul Scurteşti – Săgeata – Găvăneşti, 
rămânea tot o cale de comunicaţie rurală, 
primitivă. 

 În absenţa trenului, avionului şi 
altor mijloace moderne de transport şi 
serviciilor de poştă, acest lucru se realiza 
la vremea respectivă, prin mijloace 
empirice.  Astfel în 1796, în Principate, 
pentru poştă şi transport de persoane se 
folosea diligenţa. 

La 15 oct. 1922, a avut loc 
încoronarea regelui Ferdinand, la 
Bucureşti, iar a doua zi la Alba Iulia, 
onorată de personalităţi europene – case 
regale, curţi împărăteşti, dar şi 
oficialităţile vremii din România. Din 
nefericire, din tabelul cu primarii din 
judeţul Buzău, la încoronare lipsesc edilii 
din Stănceşti, Scurteşti, Focşenei şi 
Dâmbroca, probabil că la acea dată erau 
indisponibili. 

 În perioada 1934–1937, prefectul 
judeţului Buzău era Constantin 
Tegăneanu. El a alcătuit prima schiţă 
monografică a judeţului şi a finalizat 
monografia în 1943.  

Printre altele, autorul se referă şi la 
partidele politice care erau la putere pe 
diferite nivele ale societăţii. În Dâmbroca, 
la vremea aceea, având statutul de 
comună, două mandate au fost executate 
de Partidul Naţional Ţărănesc şi trei 
mandate de Partidul Naţional Georgist. De 
remarcat faptul că, revenind la conducerea 
ţării, în anul 1931, Naţional Ţărăniştii au 
adoptat o reformă administrativ teritorială, 
în urma căreia, până în 1934, Dâmbroca 
îşi pierde statutul de comună, fiind 
retrogradată, ca sat alipit localităţii 
Scurteşti. 

În 1949, comunismul, instalat de 
Uniunea Sovietică, a somat primăriile să 



216     Dâmbroca - Curcubeu peste timp                                                                                                                              

 

 definitiveze lista chiaburilor, suprafeţele 
de teren şi alte averi deţinute de aceştia, 
să stabilească impozitele, taxele şi cotele, 
care să-i ruineze.  

După cum reiese din arhive, din 
monografiile zonale şi cu oarecare 
deducţie, satul Dâmbroca a avut 
următoarele apartenenţe la comune: 

* comuna Dâmbroca:        
- 1931 - primar Marin Preda 
- 1934–1936, primar Nicolae 
Bârsan,  
- 1937, primar Nicolae B Iosif, 
- 1937-1938, primar Marin Preda 
* comuna Scurteşti: 1932-1934 şi 

1938–1948, 
* comuna Stănceşti:1949 
* comuna Săgeata  1981-1930 şi 

1950 - prezent ”(Extras, din ”Un spaţiu 
îcompetiţie cu timpul – Vadu paşii” şi din 
„În căutarea unei noi şanse - Săgeata”) 

 

Primar: 

Dr. Sorin Tănase,  
(medic veterinar) 

 
Primarul Comunei 
Săgeata, începând 

din  1912  
Născut: 30 aprilie 

1979 
Domiciliu: Săgeata, 

Studii şi funcţii: 
 
*Liceul Sportiv 
* Facultatea de Medicină Veterinară, Iaşi. 
* 2008-2011, consilier local, la Primăria 
Comunei Săgeata, 
* 2009-2011, director la APIA, Buzău. 
* 2011-2012, viceprimar, comuna 
Săgeata, 
*2012 – primar al comunei Săgeata. 

„Pentru mine fiecare sat este 
important şi-i acord acelaşi interes. 
Dâmbroca este satul cel mai tânăr dintre 
cele şase sate ale comunei Săgeata(are 
cei mai mulţi tineri) şi este cel mai 
aproape de oraş. Vreau să continui 
proiectele începute în toate satele. 
Serviciul de salubritate trebuie să-l punem 
la punct, căci e o problemă veche. Trebuie 
să facem igienizarea zonelor în care s-au 
depozitat, haotic, gunoaie. Încercăm să 
facem ca până la finele acestui an, 
salubritatea să funcţioneze. Şi canalizarea 
ne stă în atenţie şi asfaltarea. Vrem să 
asfaltăm toate uliţele. Avem în atenţie 
construirea unui cămin cultural, la 
Dâmbroca. La biserică trebuie să finalizăm 
lucrările. M-aş bucura dacă oamenii ar fi 
solidari în rezolvarea problemelor. 

Eu nu am venit la Primărie pentru 
mine, ci să-i ajut pe oameni. Nu vreau să 
le impun cu forţa, ci să le explic cum e 
necesar. Cu unii oameni sunt probleme că 
nu-şi plătesc datoriile, vin penalităţi şi 
dacă nu-s bani la buget, e rău. 

Proiectele europene necesită şi o 
contribuţie a noastră. 

Tradiţiile şi obiceiurile străbune sunt 
la pământ. În legătură cu învăţământul, 
mi-aş dori ca întreg personalul didactic să 
fie din localitate. 

Responsabilităţile nu prea pot fi 
date pe oamenii care nu sunt salariaţi ai 
primăriei, căci orice treabă, astăzi, se face 
pe bani. Colaborez bine cu consilierii, dar 
ei nu pot fi trataţi ca salariaţi. 

Cu fotbalul s-a realizat mult şi mare 
contribuţie o au tinerii fotbalişti din satul 
Dâmbroca.” – (Dr. Sorin Tănase) 

b. Primăria comunei Săgeata 
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 Menţiune specială 
  

În perioada 1994-2002, edilul şef al 
comunei Săgeata a fost Ing. Adina 
Bădescu, dâmbroceancă prin adopţie şi 
care a contribuit mult la realizarea unor 
facilităţi de gospodărire, pentru satul 
Dâmbroca.  
 

2. ASISTENŢA MEDICALĂ 
 
Istoric 

 
Pe vremea de început a existenţei 

satului Dâmbroca,  nu erau medici, 
încadraţi în comuna Scurteşti (de care 
aparţinea satul Dâmbroca), controlul 
igienic fiind făcut de doctori din 
localităţile: Săgeata, Zilişteanca, Poşta 
Câlnău, Cochirleanca, Mărăcineni. 

Până prin anul 1950, naşterile erau 
asistate de moaşe empirice, dintre care  
mai recunoscute erau tuşa Stanca 
Pârloaica (soacra lui Gheorghe Frizu) şi  
tuşa Mariţa Dârstaru. 

O moaşă, cu şcoală 
corespunzătoare se afla în satul vecin, 
Stănceşti, dar era chemată doar de cei 
mai înstăriţi. 

Începând cu 1950, când satul a 
trecut sub tutela comunei Săgeata, un 
sanitar era bine cunoscut în sat, căci 
venea des şi era renumit pentru 
profesionalismul lui. Se numea Nicolae 
Bănescu. A funcţionat ca sanitar, pentru 
satul Dâmbroca, până la ieşirea la pensie, 
în 1956, după care activitatea a preluat-o 
sanitarul Neculai Iordache, venind prin 
transfer de la Scurteşti. 

Primul punct sanitar a fost înfiinţat 
de Neculai Iordache şi a funcţionat în 
locuinţa familiei Ionescu, în apropiere de 
şosea şi mai apoi în locuinţa lui Neculai 
Iordache. 

 
Satul meu drag, ai fost iubit, 
Trecut-ai prin războaie, 
Prin foamete şi ger cumplit, 
Cu inima-ţi văpaie. 

Iar pentru boli, ai fost tratat 
De babe – doftoroaie  
Şi sanitarul devotat, 
Iordache Nicolae. 
 
Neculai Iordache 

 

S-a născut pe 4 
nov 1914 şi a 
decedat 1997 

În satul Dâmbroca, 
comuna Scurteşti,   

judeţul Buzău 
Din părinţii: 
Gheorghe şi 

Ecaterina Iordache 
Căsătorit în 1932, 

cu: Sanda 
Petrescu,  n.1915 

– d. 1997 
 

Copii: 4 
* Ion Iordache, n. 1934–d. 1997, - 
profesor 
* Ioana Nica, n. 1936,  - asistentă 
medicală, 
* Mircea Iordache, n. 1939, - inginer 
mecanic, 
* Niculai Iordache, n. 1951, - profesor 
 
Studii ţi funcţii 
 
# 1921-1926, - Şcoala Elementară 
Dâmbroca 
# 1926-1931, - Şcoala de Cântăreţi 
Bisericeşti – Buzău, 
# 1932-1939, - Cantor în com. Tisău, jud. 
Buzău. 
# 1940-1941, - Cantor la Biserica din 
satul Dâmbroca, 
# 1940-1940, - Şcoala de Oficianţi 
sanitari, Focşani, 
# 1940-1942, - Stagiul militar şi 
concentrare, în război, 
# 1942-1949, - prizonier de război în 
Rusia, 
# 1949-1950, - Cantor la Biserica din 
satul Dâmbroca, 
# 1950-1952, - Of. sanitar, în com. 
Urlători, Buzău, 
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 # 1952-1955, - Of. sanitar, în com. 
Scurteşti, Buzău, 
# 1956-1977, - Of. sanitar, com. Săgeata, 
jud. Buzău, 
# 1978-1993, - Ca pensionar, i-a tratat, 
totuşi, pe săteni.  

Din mărturiile prezentate mai jos, 
rezultă că Sanitarul Neculai Iordache a 
însemnat, pentru satul lui, Dâmbroca, 
imaginea cea mai luminoasă a asistenţei 
medicale. Drept recunoaştere a meritelor 
lui, Primăria Comunei Săgeata, sub 
conducerea edilului Ing. Adina Bădescu, 
au dat numele de „Str. Iordache Nicolae”, 
uliţei pe care acesta a locuit.  

 „La Dispensarul satului Dâmbroca a 
funcţionat domnul Nicolae Iordache, care 
la orice oră, din zi şi din noapte, făcea 
tratamente celor bolnavi. Cu regularitate 
efectua controlul epidemiologic al elevilor 
şcolii. Purtăm un respect deosebit 
domnului sanitar Nicolae Iordache, pentru 
faptul că a făcut ca elevii să fie sănătoşi şi 
bine dispuşi în toate momentele vieţii de 
şcolari!”  (Prof. Constantin Enuş). 

 „Sanitarul  satului se numea 
Iordache Nicolae – om priceput, destoinic, 
gata să sară în ajutor, când era 
solicitat.” (Ec. Constantin Glineschi)  

„Nicolae Iordache – a fost doctorul 
satului. Chiar dacă avea o figură 
impunătoare, te primea şi te asculta cu 
căldură. Acorda ajutorul medical necesar, 
cu devotament. Sala, în care acorda  
tratamentele, era totdeauna încălzită şi 
plină de flori (cu cerdac).. Avem în plan 
stabilirea numelor pentru străzile 
principale ale satului şi urmează să fie 
aprobate: 

 
1. Strada Neculai Iordache, 
2. Strada  Pr. Emil Stanciu, 
3. Strada Ioan G. Coman” 

(Primar Ing. Adina Bădescu) 
 
„O poveste adevărată: 
 
Într-o noapte, pe la 2,ºº, i s-a făcut 

rău soţiei mele şi am mers la moş Neculai 

Iordache. Am bătut în geam şi i-am spus: 
„Scoală, bre, că-i e rău Aurichii!” 

S-a sculat urgent, i-a acordat 
primul ajutor(avea ulcer). I-a dat un 
calmant şi a uşurat-o, apoi i-a recomandat 
să meargă la spital şi am dus-o în acea 
noapte. În timp ce soţia a stat la spital, 
naşa Sanda avea grijă de gospodăria 
noastră: mulgea vaca, dădea mâncare la 
păsări, la porc...” (Constantin Stănilă) 

 „Ca om de seamă al satului îl pot 
numi şi pe Neculai Iordache, pentru 
sacrificiul şi privaţiunile din prizonierat, cât 
şi pentru apropierea faţă de oamenii în 
suferinţă, în calitatea ce o avea ca sanitar 
al satului. Mi-l amintesc cum mergea din 
poartă în poartă, în acţiunile de vaccinări, 
însoţit de o bicicletă marca Harkov 
(rusească), foarte sclipitoare.  

(Dr. Constantin Zaharia) 
„Aş spune despre o întâmplare cu 

Neculai Iordache, care a fost sanitarul 
satului. Am mers cu femeia la doctor, la 
Buzău căci urina continuu şi am mers şi la 
nenea Neculai. A zis: ”Las-o să-i fac eu 
tratament!” A luat, de unde a luat, că 
punea de la el şi în vreo săptămână a 
făcut femeia sănătoasă şi aşa a fost până 
în 2009, când a murit de altceva. Poate că 
mai trăia, dar nenea Neculai nu mai 
era.” (Ion Nedelcu) 

 „Bine aţi venit la noi, în parohia 
Săgeata , la Sf. Biserică „ Buna Vestire”, 
pentru că ne leagă amintirea satului 
Dâmbroca, dar şi fiind băiatul lui nenea 
Neculai Iordache, care a fost un om 
deosebit, un om de seamă al satului.” 

(Pr. Florin Stanciu) 
 „Despre Neculai Iordache, pot 

spune că a fost un exemplu pentru satul 
Dâmbroca, a salvat multă lume de la boli 
şi necazuri. Mergeai la el şi-ţi spunea: 
„Măi băiete, tu trebuie să mergi la doctor 
că ai nevoie de cutare şi cutare ...!” De 
multe ori nici nu mai era nevoie să 
mergem la doctor, ci doar luam reţeta de 
la el şi era exact ce ne trebuia nouă. Era şi 
foarte gospodar. Păi aşa arătau uliţele 
satului când era dânsul? Mergea din 
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 poartă-n poartă, bătea la poartă şi atrăgea 
atenţia: „Vezi că nu ţi-ai văruit podişca!”, 
„Vezi că nu ţi-ai măturat şanţul!”, „N-ai 
pus flori pe marginea şanţului!” Acum nu 
mai e nimic, nimic, nimic. Dacă el avea de 
făcut un tratament la un om, la 12 
noaptea, atunci venea şi-l făcea. Acum e o 
asistentă, dar nu mai e ce a fost. Toată 
lumea îl regretă. Să-i fie ţărâna uşoară! 
Era om de sat, era un domn, era sufletist. 
Ne povestea despre război şi am aflat de 
la alţii, care au fost pe front, cât sufereau 
şi ce frică aveau. Lumea l-a regretat: „Pe 
cine o să mai avem noi să ne 
îngrijească?”. De multe ori nu era nea 
Neculai acasă, când trebuia să facem 
injecţii şi biata ţaţa Sanda zicea: „Hai 
Miţo, că-ţi fac eu injecţia!” Îi răspundeam: 
„Nu, lasă că-l aştept pe nea Neculai!” Şi 
totuşi mă pungălea acolo cu acul, aşa cum 
ştia ea.”               (Maria Voinea) 

Luxa Stanciu, vorbeşte cu durere 
despre moartea lui Neculai Iordache, „A 
fost un om nemaipomenit, îl doreşte 
lumea şi acum, îl pomeneşte la biserică. 
Era un doctor foarte bun. El a fost 
prizonier 7 ani şi până să plece la război a 
fost dascălul satului. Noaptea aveam de 
făcut injecţii şi venea, de ni 
le făcea, acasă.” 

Nicu Stanciu, băiatul 
ei, adaugă : „Doctorul 
nostru, nea Neculai 
Iordache, a fost un om 
excepţional, i-a vindecat 
pe mulţi, i-a scăpat de la 
moarte.” 

 „Aş vrea să spun 
despre nea Neculai 
Iordache. A fost un om de 
o bunătate nemaipomenită 
şi de câte ori mi-aduc 
aminte de el îmi vine să 
plâng (a început să 
plângă). Venea şi bătea la 
geam şi întreba. „Ce face 
copilul, bine?”  

Îi răspundeam. Om bun la suflet! 
Mergeam la miezul nopţii şi-l strigam. Era 
prezent. A fost un om sufletist cu tot satul 
şi pentru toată lumea.”        

(Dobra Constantin) 

„Am mers la bărbatul meu cu 
tămâie şi trec şi pe lângă mormântul lui 
nea Neculai Iordache şi al ţaţei Sanda. Ei 
au fost ca părinţii noştri. În miezul nopţii 
dacă-l chemam, venea la copii, la injecţii, 
la mine, la oricine avea nevoie şi zic:  
Doamne, au avut o casă ca un boboc şi 
nici un bob cu tămâie nu-i dau. Cât au 
îngrijit de el? (n.a. - se referă la cei cărora 
li s-a donat casa, pentru îngrijirea din 
timpul vieţii şi pentru toate cele creştineşti 
de după moarte). Când am fost în cimitir 
şi am făcut re-înmormântarea la ai mei, a 
fost şi domnul Nicuşor Iordache. Mă 
aşteptam să văd că vin şi alţii, care ar fi 
avut obligaţia, dar n-au venit. Sunt 
necăjită, dar mă întreţine munca. Am 
două fete, amândouă sunt învăţătoare. 
Cea mică era ca şi copilul lui nea Neculai. 
Pe la trei ani se ducea singură la injecţie. 
Zicea: „Mă duc la nenea doctorul”  

  (Aurelia Stanciu) 
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 Activitatea medicală după anul 1990 

Din 1990, Punctul Sanitar, 
funcţionează în clădirea fostei cooperative, 
pe uliţa de mijloc (astăzi – Str. Pr. Stanciu 
Emil). Tot în acest local funcţionează şi un 
punct farmaceutic, aparţinând de Farmacia 
Săgeata. 

Dr. Lăcrămioara Borţoi 

„Sunt medic de 
familie din 1988, 
în satul 
Dâmbroca. Am 
absolvit 
Facultatea de 
Medicină 
Generală şi apoi 
m-am specializat 
în medicina de 
familie. Îmi fac 
treaba cu 
plăcere, altfel nu 

aş fi rămas aici 
atât de mult. M-am ataşat de oameni. 
Activitatea noastră se desfăşoară în două 
zile din săptămână, la Dâmbroca şi trei 
zile, la Săgeata. 

Ne ocupăm şi de Şcoală şi de Grădiniţă. 

Afecţiunile mai frecvente sunt cele 
cronice: probleme cardio-vasculare şi 
bolile respiratorii. 

  Munca profilactică se face în 
special la şcoală şi grădiniţă. Avem şi 
colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică, 
Secţia de Epidemiologie, care ne trimite 
materiale pentru şcoli. 

La cabinet, când vin pacienţii, pe 
lângă partea curativă, automat facem şi 
profilaxie. Le explicăm ce au de făcut, ce 
regim alimentar trebuie să ţină. 

Igiena Comunală, mai puţin ţine de 
noi, ci de Primărie, care se ocupă de 
curăţenie, prin persoanele care primesc 
ajutor social. La noi, terenul implică, 
consultaţii la domiciliu, la bolnavii care nu 
se pot deplasa.”  

Vişan Daniela – asistenta medicală a 
satului Dâmbroca 

Dispensarul din 
sat are program 
marţea şi joia 
între orele 9,00–
14,00. 

Cazuri care se 
prezintă la 
consult sunt mai 
puţine pe timp 
de vară şi mai 
multe iarna. 
Avem intervenţii 
şi la alte ore, în 
afara 

programului. La cazuri de urgenţă sunt 
chemată şi le rezolv, mai cu medicamente 
ce le am, mai cu reţete de mână pentru 
farmacie. 

Educaţie sanitară nu se face. Numai 
când vin la consultaţii îi mai îndrumăm. Nu 
ştiu cine se mai ocupă de igiena satului. 
Acum nu mai e activitate de crucea roşie 
şi de autorizare a activităţilor celor care 
lucrează individual. 

 Uneori, noaptea mă mai solicită 
oamenii, îmi cer ajutorul, dar mai rar, că 
lumea s-a învăţat să sune la salvare. E 
dreptul lor.  Astăzi sunt singură la 
consultaţii, că doamna doctor nu vine. 
Despre atmosfera satului, nu prea am ce 
să spun. 

c. Punctul Farmaceutic  
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În vremurile de început 
ale satului, farmacia 
consta în leacuri băbeşti, 
bazate pe plantele 
medicinale, pe prescrierea 
de ceaiuri şi rugăciuni. 
Doar în situaţiile grele, 
sătenii erau duşi la 
spitalele din Buzău.  

Cei care primeau reţete de 
la doctori îşi cumpărau 
medicamentele de la 
Buzău. Medicamentele 
cele mai folosite în acele 
vremuri erau: Oleul 
Camforat, Pneumosept, 
Chinina, Glucosalil, 
Piramidon, etc.. 

De prin 1955, s-au 
introdus antibioticele: 
Penicilina, Streptomicina, 
care au constituit un salt 
mare în tratarea bolilor 
infecţioase. 
Primul punct farmaceutic, 
al satului Dâmbroca, a 
fost înfiinţat de Neculai 
Iordache, în propria 
locuinţă şi a funcţionat, 
începând din 1956, până 
în 1992. 
De prin anul 2008, s-a 
înfiinţat un punct 
farmaceutic, aparţinând 
de Farmacia Săgeata 

Punctul Farmaceutic 
Dâmbroca–Farmacist, 

Lalu Mădălina 

Tăticul meu 
de Mircea Iordache  

 
Tăticule, trecut-au anii când erai sprinten şi pe val,  
Atunci luptat-ai cu duşmanii şi-ai suferit fenomenal.  
Tu, ai vrut pace şi dreptate, familia să ţi-o sfinţeşti,  
Dar vremurile-au fost cuplate cu multe rele omeneşti.  
 
Că ai crezut în libertate, peste pământul tău stăpân,  
Cu ţara în integritate, pentru poporul sfânt român,  
Plecat-ai la război cu zor, s-alungi duşmanii de pe glie,  
Şi ai sorbit curaj major din lacrima de apă vie.  
 
Dar valul ciumei mondiale, ca un tsunami s-a iscat  
Şi interese infernale, te-au umilit, te-au judecat.  
În lanţuri grele şi lăcate, te-au chinuit, te-au temniţat  
Iar ţara-nfrântă peste poate, cu anticristul s-a legat.  
 
Venit-au vremuri mai tacite, dar ce tăcere e aceea  
Când s-au impus necazuri multe şi-un drept a le elogia?  
Tăticule, tu ai tăcut, pentru Dâmbroca ai luptat,  
Şi ai făcut tot ce-ai putut, să fie sănătos, curat.  
 
De-aceea eşti mult respectat, ca sanitar conştiincios,  
Dar şi ca dascăl luminat, ţi-ai conturat profil frumos.  
De-aceea astăzi, dâmbrocenii, suferă că ai plecat  
Şi au marcat numele străzii, cu al tău nume respectat.  
 
Ce luminoasă e emblema, cu numele-ţi pe patru scânduri,  
Parcă pe scrin ţi-ar etala, lumini aprinse-n mii de gânduri,  
Iar după gard apar frumoase, frumoase flori de liliac!  
Lumină adu-ne Hristoase! Mi-e dor de el şi plâng şi tac.  
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 3. PAZA ŞI ORDINEA 

Nu sunt prea multe de arătat 
despre paza şi ordinea în satul Dâmbroca. 
Din păcate, doar în perioada comunistă 
oamenii erau mai în siguranţă, dar şi 
atunci se fura de pe câmp din bunurile 
colective, din care cauză, valoarea zilelor 
de muncă scădea. Ferma Legumicolă a 
ajuns în prag de faliment, din cauza 
sustragerilor de produse. „Noroc” cu 
revoluţia din 1989, care a condus-o spre 
desfiinţare. 

* În perioada 1900-1950, pentru paza 
satului era organizată caraula. Bărbaţii 
erau obligaţi să presteze caraula (pază de 
noapte, împotriva hoţilor).  

   Cam prin anii 1946–1948, Ion al lui 
Melcu a fost împuşcat mortal, aflându-se 
în serviciul de caraulă, undeva prin zona 
de la şosea. I  s-a pus o lanternă în ochi 
şi a fost împuşcat. O cruce, aflată în 
cimitirul vechi, are înscris pe ea: „Ion – 
erou, împuşcat de un necunoscut” 

* Astăzi ca paznic plătit pentru Dâmbroca 
este Cazan Ion. 

* Poliţia are sediul la Mărăcineni şi unul 
dintre poliţişti are în atenţie ordinea în 
comuna Săgeata, pe timp de zi. 

* Pentru noaptea, funcţionează echipele 
de intervenţie, contactate telefonic la nr. 
112. 

„Foarte mulţi, tineri şi mai 
vârstnici, nu prea fac cinste satului: beau, 
atentează la bunurile altora, de pe câmp 
şi chiar din curţi. Sunt mulţi. Probabil că 
se va reglementa această problemă. 
Poliţia este în curs de reorganizare, cu 
posturi de poliţie la nivel de comună.  
Legile sunt încălcate. Satul a fost printre 
puţinele care au avut sistem de irigaţii pe 
tot câmpul. A fost distrus şi s-a furat tot 
ce putea fi furat.”  

(Col. Gheorghe Saris – fost 
Comisar şef, cu probleme judiciare”)  

Invocări 

de Mircea Iordache 

Prea Mărite Împărate  

Prea Mărite Împărate 
Al Cerului şi al Pământului , 
Văzutului şi Nevăzutului , 
Din ziuă şi din noapte , 
     
Stăpânul inimilor toate, 
Coboară-Ţi la noi bunătatea , 
Inspiră-ne nouă dreptatea , 
Învredniceşte-n  fapte  
   
Dă-ne ştiinţă de carte , 
Lumină , Tu , nouă ne-mparte , 
Putere de muncă şi vrere  
Atâta cât viaţa ne cere ! 
 
Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi 
Slava,  A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,  
Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 
 

Emană Doamne, înţelepciune...! 

 

Ajută Doamne lumii mele  
În sănătate să trăiască ,  
De cele rele să se spele  
Şi numele să Ţi-L slăvească !  
 
Dă Doamne numai vânt de pace  
Pe-ntregul glob şi-n ţara mea ,  
Ne-nvaţă mintea cum se face  
Cum să ieşim din starea grea !  
 
Emană Doamne înţelepciune  
La guvernanţi şi senatori ,  
Ne scapă de mafii şi ciume  
Şi fă-i de Tine temători !  
 
Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi 
Slava,  A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,  
Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 
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 A. SCURT ISTORIC 

„ Din experienţa trăită, Răducan 
Dumitrescu arată că deşi ţăranii au fost 
încercaţi de vitregii, au ştiut să cânte, nu 
numai durerea şi amarul ci şi bucuria, 
vitejia, dorurile, speranţele şi alte  
sentimente. Baladele, cântecele 
bătrâneşti, cele de lume, muzica populară 
sunt la ele acasă. Se cânta până mai de 
ună zi, în serile de toamnă, la clăcile de 
curăţat porumbul de foi, la şezătorile din 
nopţile lungi de iarnă şi cu alte prilejuri. 
Fetele, flăcăii, oamenii vârstnici, se lecuiau 
de doruri şi greutăţi prin cântec. 

Încheia distinsul învăţător acest 
capitol cu fraze moralizator–didactice, din 
care răzbătea misia sa de înalt patriot, de 
apărător al valorilor perene, a lăzii de 
zestre spirituală a românilor: „E de datoria 
oricărui bun român să păstreze şi să 
cultive cântecele populare, nu numai ca pe 
un divertisment, ci ca pe o cerinţă vitală. 
Fără ele, românul nu mai poate fi denumit 
întru totul ca atare, i se pierde o parte din 
identitatea prin care se impune în faţa 
celorlalte popoare, din Europa, ori din 
lumea întreagă.” (Din Monografia comunei 
Vadu Paşii) 

Gheorghe Tudor, în monografia din 
1943: „Un alt mijloc mai bun pentru 
cultura cetăţenilor ar fi cetirea gazetelor. 
Sătenii sunt nevoiţi să o cumpere de la 
factorul  poştal rural.”  

B. CULTURA POPULARĂ 

În căutările noastre prin 
documentare şi în discuţiile cu oamenii 
satului, nu am găsit creaţii populare, în 
dialectul local. Unele creaţii au fost, 
transmise prin viu grai şi despre ele am 
vorbit la istoricul satului, în legătură cu 
foametea („Nea Alecu, nea Alecu”, „Stan 
al Floarii, copt di soari”, „Caloieni, 
Caloieni”, etc), în legătură cu războiul, cu 
colectivizarea. Au fost compuse şi cântece 
în limbaj vulgar, care erau cântate pe la 

clăci. Nicu lui Gecu, era renumit cu 
cântecul lui  „Zece negri mititei”. 

Colindele erau, în mare parte 
invenţii componistice. Dintre cei renumiţi 
în ale colindatului îi menţionez pe Costică 
Baroian, Gheorghe Mirică, Titi Catrinoiu, 
Sandu Săftoiu, Valeri Pană... 

 În acele vremuri, încă se vorbea 
ţărăneşte. Treptat, treptat, prin 
dezvoltarea şcolii săteşti şi prin aşa zisa 
emancipare, ţăranilor a început să le fie 
ruşine a vorbi ţărăneşte. Ici şi colo, pe la 
cei mai vârstnici, mai auzi cuvinte în 
dialect ţărănesc.   

După 1968, coordonarea muncii de 
educaţie la nivelul comunei a fost 
încredinţată unor profesori şi altor cadre 
cu pregătire necesară, care s-au dovedit 
buni organizatori, punând în valoare 
valenţele artistice ale localnicilor. 

Muzica populară 

Cântăreaţa de muzică populară 
Atena Bratosin Stoian este ataşată trup 
şi suflet meleagurilor natale, timpurilor 
copilăriei şi adolescenţei, pe care le 
evocă în cântecele sale. 

Câteva creaţii ale sale: 

Foaie verde grâu mărunt 

 
Foaie verde, grâu mărunt, 
Inimă cu venin mult, 
Când să te mai văd râzând 
Şi la lume povestind? 
 
Îmi pun masa să mănânc 
Şi-mi fac patul să mă culc, 
De nimica nu m-ating, 
Numai le privesc şi plâng. 
 
Pe neicuţa de demult, 
Nu l-am uitat, nici nu-l uit, 
L-am iubit ca pe o floare, 
L-am lăsat cu dor şi jale. 

CAPITOLUL V – CULTURA 

 



224     Dâmbroca - Curcubeu peste timp                                                                                                                              

 

 
Pe cărare-i iarba verde, 
Trece neica, nu mă vede, 
Trec şi eu şi nu-l întreb, 
Dar cu ochii mi-l petrec. 
 
Pe cel deal, pe cel colnic 
 
Of, of,  
Pe cel deal, pe cel colnic, (bis) 
Trece-o fată şi-un voinic 
Voinicelul fluierând, 
Fata-n urma lui plângând. 
 
Of, of,  
Pune-mă bade călare, 
Că nu mai pot de picioare, 
Drumu-i rău şi gloduros,  
Nu mai pot merge pe jos! 
 
Of, of,  
Te-ar lua neica, te-ar lua, 
Mi-e milă de dumneata, 
Dar mi-e murgul mic de zile, 
Abia mă duce pe mine, 
Mândruliţă, fără tine. 
 
Of, of, 
Fir-ai neică blestemat, 
De la măicuţa m-ai luat, 
Şi-n codru m-ai alungat, 
M-ai luat fără de teamă, 
De mine ai să dai seamă! 
 
Of, of, 
Du-te neică, să te duci, 
Pân-oi cădea rob la turci, 
Neicuţă să te usuci,  
Să te-ntorci de nouă ori 
Şi să faci nouă feciori! 
 
De-aş fi pasăre în zbor 
 
De-aş fi pasăre în zbor, 
M-aş duce unde mi-e dor. 
Pe malul Buzăului 
Lăsai dragostea dintâi. 
Prin iarba cu flori mărunte, 
Lăsai dorurile multe,  

Lăsai oamenii din sat 
Şi cu ei bădiţa drag. 
 
M-aş întoarce, n-am la cine, 
Că-n sat nu mai am pe nimeni, 
Nu am dorul cui să-l spui, 
Nici mamei la căpătâi. 
Of, Doamne, cât e de greu, 
Să n-ai pe nimeni al tău, 
Să n-ai soră, să n-ai frate, 
Nici părinţi, grijă să-ţi poarte! 
 
Doamne, pe acest pământ, 
Sunt frunză bătută-n vânt, 
Din lume, când eu m-oi duce, 
Nu are cine mă plânge. 
Că aşa-i viaţa omului, 
Cum e floarea câmpului, 
Aşa a fost viaţa mea, 
Nici mai bună, nici mai rea. 
 

C. CULTURA LITERARĂ 

* Din câte ştim, satul nostru se 
poate mândri cu un mare scriitor şi critic 
literar, Nicu Baboi, cunoscut sub numele 
de Radu Voinescu. A publicat romane şi 
cărţi de poezii. Este un foarte apreciat 
critic literar.  

O frumoasă referire la viaţa satului 
de prin anii 1940-1950, se face în romanul 
„Erezii Pioase”.  

* Renumitul Profesor Dr. Docent Pr. 
Ion G. Coman a creat multe cărţi: cu 
caracter ecleziastic şi  ecumenic. 

* Prea Cucernicul Părinte Protopop 
Pr. Constantin Alecse a creat o mulţime de 
cărţi ecumenice. În plus, poate fi 
considerat promotorul dezvoltării creaţiei 
religioase în virtual. 

* Cântăreaţa de muzică populară, 
Atena Bratosin Stoian şi-a axat creaţia 
folclorico-muzicală pe trăirile din satul 
natal, Dâmbroca şi pe judeţul Buzău. 

* Mircea Iordache,  a realizat unele 
eseuri şi poezii, prezentând amintiri 
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despre viaţa satului, despre şcoală, despre 
casa părintească şi familie. Poate că sunt 
şi alţi autori de scrieri literare, dar „mâna” 
investigaţiilor noastre nu a ajuns la ele. 

Prezentăm mai jos o lucrare 
literară, de o deosebită sensibilitate 
sufletească, a scriitorului Radu Voinescu 
(dâmbroceanul Nicu Baboi), după a cărei 
citire, recunosc, am plâns zgomotos:  
 

FLOAREA-SOARELUI 
    de Radu Voinescu 

I 

Secera hârşia în paiele uscate, 
strânse mănunchi. Aduna alt smoc, apoi 
iar, hârşti, cu tăişul secerei. Soarele 
începuse sã ardã. Se ridicase bine cãtre 
amiazã. 

Îşi trase puţin marginea pestelcãi 
peste frunte, ca sã şteargã sudoarea, apoi 
o împinse la loc. „Sã mã duc sã mai arunc 
ceva la vitele alea”, gândi şi înfipse vârful 
secerei în pãmânt. 

Joiana şi Bãlan începuserã sã tragã 
de strujanii tineri de porumb pe care-i 
tãiase  în drum,  când nu  se  iviserã  
zorile, pe  lângã Fântâna  lui Tãnase. 

 „ Nea, boaitelor!”, îi alungã, dar pe 
urmã îi pãru rãu: „Sãracii, n-or mai putea 
nici ei pe cãldura asta!”.  

Florica nu era la cãruţã. O vãzu mai 
încolo, la marginea lanului de  grâu.  Îşi  
fãcuse  o  cununiţã  din  rochiţa-rândunicii  
şi  cânta. „Unde-o fi vãzut cum se face o 
cununiţã?!”. Ar fi trebuit sã o fi învãţat  
ea,  dupã  cum  ar  fi  trebuit  sã  o  
drãgãleascã mai mult. N-avea decât cinci 
ani. Dar când? Se scula dimineaţa la trei, 
dãdea la oi, mulgea vaca, pregãtea 
grãunţele pentru orãtãnii - avea sã le dea 
tuşa Ilinca, dimineaţa, - punea în cãruţã 
ce trebuia pentru la câmp - mâncarea, 
care nici nu era rãcitã bine pentru cã o 
termina pe la miezul nopţii, sapa, secera, 
grebla, plosca cu apã... Apoi, copiii. 
Gheorghiţã bâjbâia, încã adormit, mergea 
împleticindu-se şi  frecându-se  la ochi  şi  

se  culcuşea  în poclãzile de pe  fundul 
coşului cãruţei, unde dormea pânã 
ajungea la arie. Pe Florica o aducea în 
braţe, înfãşuratã într-un macat şi o aşeza 
lângã bãiat. Uneori deschidea ochii când 
dãdea de aerul rãcoros de afarã şi 
scâncea:  

- Mergem, mãmicã?  
-  Acum, acum, mai dormi!. 
Înjuga într-o parte vaca, într-alta 

boul, chinuindu-se mereu sã punã  
resteiele pentru cã animalele  se  lãsau 
greu  să  le petreacă jugul peste grumaz. 
Mai dãdea o raitã pe la grajd, încuia uşile 
şi urca şi ea, îndemnând vitele cu nuiaua 
pânã când se aşterneau la drum. 

- Gheorghiţã, vino la mama! Ţie nu 
ţi-e sete? strigã. Bãiatul, care  lega  la 
snopi, veni  repede, cãlcând desculţ pe 
mirişte. Se  învãţase  sã nu pãşeascã de  
sus,  ca  sã nu  se  înţepe. Înclina mai 
întâi miriştea sub talpã şi pe urmã îşi lãsa 
piciorul. „Trebuie sã-i iau nişte bocanci din 
târg. Începe şcoala la toamnã şi n-are ce 
încãlţa”, gândi. Îi întinse plosca şi îl 
aşteptã pânã bãu, puse la loc dopul şi 
strecurã plosca sub poclãzi, la loc, sã nu 
se încãlzeascã prea tare apa. Dãdu şi fetei 
lapte din sticlã, apoi zise scurt: 

- Hai, cã-i soarele sus! 
O durea spinarea, dar se obişnuise. 

Din copilãrie asta fãcea. Muncã şi iar 
muncã! Iarna: cu fraţii mai mici, cu torsul, 
cu ţesutul, cu vitele pe  lângã casã, vara - 
la câmp. „Poate el sã  scape,  sã meargã 
la şcoalã”. Învãţa bine, luase premiul întâi, 
spusese o poezie la serbare; auzise de la 
tuşa Ilinca. Ea nu se dusese. Fuseserã ploi 
şi buruienile nãpãdiserã porumbul. Trebuia 
prãşit repede, altfel nu se mai alegea 
nimic de el. Dar dacã-i plãcea cartea, avea 
sã meargã mai departe. Când venise Ion 
în permisie, de pe front, pe primãvarã, 
spusese, mângâindu-l şi privind-o cu 
înţeles: „– Ofiţer o sã se facã”. Sã se facã! 
Şi aşa îi plãcea lui sã întindã armate de 
bobi de fasole şi sã le punã sã se încaiere. 
Ion sosise într-o searã, târziu. Bãtuse la 
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geam şi ştiuse dupã bãtaie cã-i el. De 
când plecase militar,  în  treizeci şi şapte, 
venea acasã doar  rar de  tot. Numai 
concentrãri, când colo, când dincolo; îi tot 
muta; primea uneori câte o carte poştalã 
de la el, cu ştampila cenzurii. Pe urmã 
începuse rãzboiul. El ştia cã are sã fie 
rãzboi. Se înnegura uneori: „- Ce-ai sã te 
faci tu, singurã, cu gospodãria, cu copiii, 
cu pãmântul?..” Era nebãrbierit, tras la 
faţã; slãbise. I se cuibãrise în braţe şi el 
nu zisese decât „- Mãi, Dumitrã!” şi ea 
începuse sã plângã încet, cu faţa îngropatã 
în mantaua lui de postav, asprã. Mai târziu 
avea sã povesteascã nepoţilor despre 
seara aceea, cãci şi-o amintea bine; îl mai 
vãzuse o singurã datã, când trecuse cu 
frontul înapoi; era rãnit la cap şi la un 
braţ, dar spusese cã nu poate sã stea 
acasã, trebuie sã meargã cu toţi ceilalţi 
pânã când s-o termina sau pânã când... 
Avea sã spunã cum s-a trezit întâi 
Gheorghiþã şi sãrise de sub  plapumã:  „- 
Tãticule!”,  apoi Florica,  şi  cum  i-a  ţinut  
pe amândoi în braţe şi nu-i mai venea sã 
le dea drumul, în timp ce ea fãcea lumina 
lãmpii mai mare şi se apuca sã-i 
pregãteascã ceva sã mãnânce. Dupã ce 
mâncase, copiii nu vruseserã sã se mai 
culce . 

El le spusese poezii din cãrţile de 
şcoalã, le cântase, zisese: „– Pe 
Gheorghiţã sã faci cum ştii, chiar dacã mai 
vinzi din pãmânt, numai sã-l  dai  sã  
înveţe mai  departe.  Poate  chiar  ofiţer  
sã  ajungã. Timpurile or sã se mai 
schimbe, dar o sã fie întotdeauna nevoie 
de oameni de ispravã. Cu Florica nu ştiu, 
mai vezi, poate ea sã rãmânã pe lângã 
tine. Şi sã faci verandã la casã, aşa cum 
am gândit noi!”. Îl  luase  la  rost  pentru  
vorbele  lui,  deşi  simţise  cum  i  se 
încrânceneazã carnea şi parcã i se 
prãbuşise ceva în capul pieptului, însã nu 
uitase nimic şi amintea despre ele şi când, 
dupã mulţi ani, izbutise sã facã şi acea 
verandã. Acum nu mai primise nici o carte 
poştalã. Şi aşa  în ele nu scria unde se 

aflã, dar mãcar afla ce mai e cu el. Mai 
veniserã câţiva din sat, unii lãsaţi la vatrã 
schilozi; nici unul nu ştiuse sã-i spunã 
ceva. Luptaserã în alte unitãţi, în alte zone 
ale frontului. Îl vãzuse cineva ori numai i 
se pãruse cã-l vãzuse la geamul unui tren  
cu  rãniţi. Rãnit?! Nu  ştia.  „- Doamne,  
cum  i-o  fi  prin blestemãţia aia?!”, scãpã 
vorbele cu glas tare, apoi îşi luã seama şi 
se uitã în urmã, la bãiat: 

- Hai, Gheorghiţã, hai mamã, cã 
uite cât mai avem! 

Bãiatul se lupta din greu cu snopii, 
dar n-avea ce sã-i facã. Cu cine sã 
munceascã?! Toţi aveau treabã acum. Îi 
chemase pe ai lui Tileaua sã o ajute, dar 
erau tocmiţi deja de popa Straton. Când 
terminau acolo, veneau şi la ea. Şi pânã 
atunci grâul avea sã se scuture. Îşi duse 
mâna streaşinã la ochi, dupã ce-şi mai 
şterse o datã  faţa de  sudoare. Nici nu  
secerase un pogon. Dacã ar  face douã 
pogoane pânã disearã, i-ar mai rãmâne 
douã pentru mâine. Poimâine ar putea sã 
treiere, sau rãspoimâine, dacã nu se bagã 
alde Cosoroabã peste rând; ãia mereu fac 
aşa şi au şi mai mult grâu. Gaia sã-i ia, de 
rãzboiul celãlalt scãpaserã cã erau prea 
tineri, pentru ãsta nu venise rândul 
contingentelor lor! Dar nu credea sã 
termine. Îşi frecã puţin spinarea cu dosul 
palmei şi se aplecã din nou spre 
mãnunchiurile de grâu. Crescuse bine. An 
bun, cu ploi la timp. Mãcar dacã nu l-ar 
lua nemţii, c-auzise cã vine frontul 
încoace. Fãcuserã prãpãd în sat în nouã 
sute şaisprezece. Peste mulţi ani avea sã 
povesteascã nepoţilor despre ce vãzuse 
atunci. „Au venit într-o dimineaţã. Au 
intrat peste noi în casã; unul a lovit-o pe 
bâta cu patul armei în piept. Sãraca, a 
cãzut peste un morman de crengi rupte 
pentru foc în faţa sobei. Noi stãteam în pat  
speriaţi,  strânşi unul  în altul. Ne-au  scos 
din casã.  În patul nostru  aduseserã  un  
rãnit. Ne-am  refugiat  la  ţaţa Mariţa,  a  
lui Cojocaru. Acolo mai  veniserã  şi  douã  
familii  de munteni  cu cãruţele pline cu de 
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toate. Ne uitam la ei cum mâncau 
roşcove, poame, nuci, dulceţuri şi nu 
îndrãzneam sã cerem. Ne-am întors acasã 
dupã douã zile. Luaserã rãnitul. Pe urmã, 
nemţii s-au instalat bine de tot în sat  - 
povestea mai departe -, luau la corvoadã, 
la tãiat lemne de la munte, femei, copii, 
nu conta pentru ei. La noi veneau  din  
când  în  când  şi mai  rechiziţionau  câte  
ceva. Bâta avusese nişte trâmbe de pânzã 
în hambar, sub grâu. Au luat grâul şi au 
dat şi peste ele. Le-au scos în curte, parcã 
le vãd şi acum, albul acela stropit puţin de 
noroi. Ce a mai plâns biata maica dupã 
ele! Ne-au tãiat toţi porcii şi i-au întins sã-
i opãreascã pe uşile scoase de la grajd. 
Noi, copiii, stãteam ca ulcelele la geam şi 
ne uitam. Când au venit sã ne ia vitele, 
eram în grãdinã. Era timpul praşilei. 
Lisandru,  un  ţânc  atunci,  trântise  cu  
sapa  de  pãmânt: «Lasã, cã-i omor eu!»  
Vacile s-au supus, numai boul - aveam un 
bou mare, alb, cu nişte coarne frumos 
încovoiate -, când îi vãzu, începu sã 
tremure şi fugi în grajd. Nici când veni 
maica şi puse mâna pe el nu se opri din 
tremurat. Se uita la ea ca un om şi parcã 
plângea. Abia l-au scos de-acolo!”. Se  
gândea  acum  la  toate  acestea  şi  
încerca  sã  priceapã  cu mintea ei de ce le 
trebuie oamenilor rãzboi. Flãcãii din sat 
nici la armatã nu plecau bucuroşi. Aveau şi 
un cântec, cu cuvinte cam triste, îl auzea 
când era copilã. „Azi e luni şi mâine-i 
marţi,/ Şi-am plecat  la dorobanţi”, aşa  
începea. Ce se va  întâmpla? Ce se va 
alege  de  lumea  asta? Ce  va  fi  peste  
zece  ani,  peste douãzeci? „Doamne, de-
ar veni Ion sãnãtos! Şi toţi sã se-
ntoarcã!”. Bãgã de seamã cã ajunsese la 
capãtul ogorului. De aici începea lotul lui 
Gheorghe Damian. La ei încã nu ieşise 
nimeni la secerat. El, pe front, Caterina, 
bolnavã, n-o fi gãsit pe nimeni sã o ajute. 
Ar fi putut sã vinã alde socru-sãu, dar cine 
sã-i mai înþeleagã şi p-ãştia, cã nu se 
prea aveau bine!? De la nişte pãmânt s-au 
certat. Se uitã pe câmp, în jur. Secerau 

mai mulţi. Îi vedea ca nişte pete colorate 
pe galbenul lanurilor şi al miriştilor care 
începeau sã aparã. Gheorghiţã, în urmã, 
se aşezase pe un snop sã se odihneascã. Îl 
trimise dupã nişte apã. Se fãcuse cald 
tare. Arşiţã, ca la seceriş. Ar trebui sã facã 
o fântânã aici, lângã lotul lor. Cea mai 
apropiatã, a lui Tãnase Buricea, era la 
vreo doi kilometri. Dar cu ce bani? Nici 
casa nu era terminatã. Odãile de la drum 
stãteau vraişte. Atât au apucat, sã umple 
cu pãmânt împletitura de nuiele. Bãiatul o 
luã, pãşind încet, sã nu se înţepe, spre 
capãtul celãlalt al ogorului. Se uitã dupã 
fatã şi o vãzu pe partea cealaltã a 
drumului de cãruţe, lângã lanul de porumb 
al lui Petrea lui Ilarie. O alerga dupã vreun 
fluture, îşi spuse şi dãdu sã se aplece din 
nou sã secere. Şi abia acum vãzu tulpina 
mare de floarea-soarelui, crescutã chiar 
acolo, la marginea lanului de grâu. Înaltã 
cum nu mai vãzuse niciodatã şi se mirã  
cum de nu  i  se  abãtuserã ochii  asupra  
ei. Cu o  corolã galbenã, uriaşã, cu frunze 
mari şi multe. Lãsã secera cu vârful în 
pãmânt şi se apropie sã i le adune. Tocmai 
bune sã le toace pentru raţe, disearã. 
Înfãşura în ele ghemotoace de frunzuliţe 
de gãrdalniţã şi  le  toca mai  uşor. Ciudat,  
cât  crescuse! De  obicei,  cele  care 
rãsãreau  aşa,  rãzleţe, pe marginea 
ogoarelor,  se  fãceau  subţiri, pipernicite. 
Asta nu, se înãlţase acolo, frumoasã şi 
mândrã, singurã, viguroasã. Dupã  
uscãciunea  şi  asprimea  paielor,  
atingerea frunzelor ei, pe care le aduna 
încet, una câte una, cu amândouã mâinile, 
i se pãru catifelatã. Parcã erau vii. 
„Doamne - se opri dintr-o datã şi o trecu 
un fior -, dacã mi-ar lua şi mie cineva 
copiii de lângã mine aşa cum îi fac eu florii
-soarelui ãsteia?  Alungã iute gândul, aşa 
cum fãcea întotdeauna când  i  se pãrea  
cã  inima prinde glas  şi  treburile pe  care  
ea,  şi femeie şi bãrbat în gospodãrie, era 
nevoitã sã le ducã la bun sfârşit, n-ar mai  
fi putut  sã  le  facã,  şi  culese pânã  
terminã  şi ultimele frunze. Tulpina verde, 
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cu perii deşi şi albicioşi, rãmase golaşã, 
numai cu corola mare şi rotundã strãlucind 
galben, sus. Strânse frunzele într-un şorţ 
şi le lãsã lângã un snop. 

- Sã trãieşti!, îi spuse lui Gheorghiţã 
care-i întindea plosca cu apã. Bãu cu sete, 
puse dopul la loc şi i-o întinse înapoi. 

- Fata ce face pe-acolo? 
- Se joacã, rãspunse acesta, 

înciudat pe faptul cã el trebuia sã 
munceascã. 

- Când duci asta înapoi, mai aruncã 
nişte iarbã la vitele alea! 

- Mi-e foame, fãcu bãiatul mai 
scâncit. 

- Ajungem cu seceratul înapoi, la 
cãruţã, şi mâncãm. Şi hai mai repede, cã 
aşa mai mâncãm tocmai disearã! Începu 
sã secere cu grabã, fãrã sã se mai uite la 
el. 

 
II 

 
„«Bou breaz-bârlobreaz, bârlobrezãtura-
bârlobrezãturilor»”. E greu sã spui asta  
repede, cum vrea Marioara,  iar boul e aşa 
de mare şi are coarnele mari şi poate sã 
împungã şi sã dea cu picioarele cum a dat 
şi vaca într-o searã, când mama o mulgea 
şi ea a strâns-o cu unghiile de golul de la 
piciorul din spate. Mama a cãzut, s-a 
vãrsat şiştarul cu tot laptele şi s-a speriat 
şi a început sã plângã, dar mama n-a 
bãtut-o atunci, i-a zis numai „- Lasã, cã-ţi 
arãt eu ţie!”. O bate câteodatã mama şi 
nu ştie de ce. Cã râzi la masã şi îţi sare 
mâncarea din gurã şi cã a îndoit 
Gheorghiþã dinţi furculiţei şi a spus cã i-a 
îndoit ea. „Ce urât rumegã, i se tot mişcã 
fãlcile într-o parte şi-n alta şi îi curg balele 
şi smuceşte tot timpul capul înapoi, dupã 
muştele care-l sâcâie, dã din coadã. Mai 
bine aici, mai departe de coarnele lui. Şi 
dracii au coarne, spune tuşa Ilinca, şi iau 
chip de animal şi vin sã te sperie. Uite, 
gãrgãriţa, cum merge pe un fir de iarbã în 
sus! Ia sã zboare şi sã vedem unde se 
duce! «Gãrgãriţã-riţã,/ Unde-oi  zbura,/ 

Acolo m-oi mãrita.» Ce-i  aia mãrita? 
Mama n-are niciodatã timp sã rãspundã la 
o întrebare. Nu vrea sã zboare, stã pe 
vârful degetului şi mustãceşte din antene, 
îşi desface aripioarele şi pe urmã şi le 
strânge la loc. Orice insectã are  cap,  
torace  şi  abdomen,  îi  spune mereu 
Gheorghiţã  şi  e caraghios cã şi gãrgãriţa 
şi boul lui Dumnezeu n-au trei pãrţi. Poate 
lãcusta sã aibã cap, torace şi abdomen, 
dar e scârboasã lãcusta cum tot dã din 
picioruşe când o iei în mânã şi poate cã şi 
muşcã. 

Ah! Sunt atâţia mãrãcini! Bine cã n-
a  intrat prea adânc colţul-babei! Pe ãsta 
oricum calci ţi se înfige în talpã. Dar de ce 
nu sunt melci pe aici? «Melc, melc, 
codobelc, scoate coarne boureşti, şi te du  
la baltã,  şi bea  apã  caldã,  şi  te du  la 
Dunãre,  şi bea  apã tulbure!» Sub frunze 
sunt numai furnici. Dacã prinzi un melc şi-l 
omori, plouã trei zile, a zis Marioara. Şi 
stãm acasã, nu mai venim la câmp. Uite şi 
un ciocârlan! Merge şi tot dã din moţul de 
pe cap. «Ciocârlan moţat, negru şi buzat, 
ciocârlan moţat, negru şi buzat», aşa 
strigã Gheorghiþã şi cu Marioara dupã 
bãiatul cel oacheş care stã la douã case 
mai încolo. Şi el aruncã cu pietre dupã ei 
şi ei râd şi se ascund şi strigã în 
continuare şi o învaţã şi pe ea sã strige. 
«Ciocârlan moţat, negru şi buzat, când te 
uiţi la dânsul, te pufneşte râsul.» Zboarã, 
s-a dus. U-uite, rochiţa-rândunicii! S-o ru-
u-pem, s-o împleti-i-m. Cum îşi pun 
rândunicile rochiţele? Dar nici n-au ele 
rochiţe. Atunci de ce-i spune aşa? Maia 
trebuie sã ştie. Ea e bunã. Îţi spune tot ce 
o întrebi. Şi nu te bate şi are tot timpul 
zahãr sau bomboane în buzunarul de la 
şorţ. Mama zice cã şi pe ea a bãtut-o maia 
când era micã. Dar nu e adevãrat. Maia 
zâmbeşte aşa de frumos şi te ia în braţe şi 
miroase a izmã”. 

- Florica, stai lângã cãruţã, nu te 
duce acolo! zice Gheorghiţã. 

„Ce urât e aşa, tuns chilug. L-a 
tuns, cã e şcolar, dar acum nu mai merge 
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la şcoalã, de ce mai e tuns? Are numai 
brazde în cap. Îl tunde mama cu foarfeca 
şi cu pieptenele. A plecat Gheorghiţã cu 
plosca cu apã. A aruncat şi la vite iarbã. 
Smucesc de coşul cãruţei când trag de 
iarbã. Groaznic! Nu trece nimeni pe drum. 
E bine sã te joci în praf. Sã vinã şi pãpuşa 
sã se joace. Eşti cuminte? Da? Atunci 
joacã-te şi tu! De ce te-ai murdãrit? Na, 
na, na! Vezi cum mãnânci bãtaie? Acolo sã 
stai, unde te arunc eu acum! Şi ia şi 
coroniţa de rochiţa-rândunicii, cã s-a ofilit! 
Nu trece nimeni pe drum. Ce bine! 
Oamenii sunt rãi. Cum te vãd te întreabã: 
«. A cui eşti tu?» De ce sã le spui mereu? 
Şi strigã: «. Stai cã te iau cu mine în 
cãruţã!» Bine cã nu trec. Lasã cã vãd ei 
când vine tata de pe front! Tata are puşcã. 
Na, iar un mãrãcine! A ieşit, dacã nu, 
trebuia sã-l scoatã mama disearã, cu 
vârful acului, cu lumina lãmpii lângã ea. 
Berzele, berzele! Nu, nu sunt berze, sunt 
flãcãi vrãjiţi. O sã le împletim nişte 
cãmãşuţe, ca frumoasa Rozalba, şi or sã 
scape de vrajã. Ce bine ar fi sã poţi face 
vrãji! Uite, ai secera lanul într-o clipitã, pe 
urmã l-ai treiera tot aşa şi ai duce grâul 
acasã. N-am mai sta aici.” 

- Ţi-am spus sã stai lângã cãruţã?! 
se rãsteşte Gheorghiţã. 

- Nu plec, nu plec! 
„ El e mai mare şi vrea sã-i zici 

nene. Da` de ce? Cã vrea el? Nu. A plecat. 
Calcã prin mirişte cum merg gãinile prin 
curte când e noroi. Unde or  fi murele? Pe 
aici  sunt o mulţime de  rugi de mure. 
Sunt acre, o sã le mãnânce pãpuşa. Poate 
mai încolo sunt coapte. Şi strujanii de 
porumb sunt înalţi. Nu se mai vede nimic. 
Şi sunt aspre frunzele lor. Dacã mergi 
printre rânduri şi te tupilezi puţin, nu te 
mai zgârie. Ce bine e sã fii ascunsã, sã nu 
te vadã nimeni. Ceilalţi copii, seara, pe 
uliţã, la v-aţi ascunselea, printre garduri şi 
tufe, mereu te gãsesc. Aha, aici, în 
margine, lângã vie, murele sunt coapte. 
Negre şi bune. Şi mai încolo, uite câte 
sunt! Şi mai încolo....” 

- Mãi, a cui e fata asta? Ia s-o luãm 
cu noi! strigã flãcãul cel înalt cãtre celãlalt 
şi amândoi se prefac cã se reped sã o 
prindã. 

„Frunzele de porumb zgârie, zgârie! 
Au, nu, nu! Fugi, fugi!...Unde e aici? Pe 
mirişte nu e nici mama, nu e nici 
Gheorghiţã. Grâul e strâns de tot. Înapoi, 
trebuie sã fie pe undeva! Porumbul e 
mare,  dar  dacã  ţii  rândul  ajungi. 
Drumul,  apoi  încã  un  lan  de porumb... 
Nu se mai terminã. Nu e bine nici în 
partea asta. Dã tot într-o vie cu aguride 
atârnând pe sub frunze. Parcã e frig dintr-
o datã. Mamã! Mãmicã-ã-ã!.” 

O prepeliþã îşi ia zborul de la doi 
paşi bãtând repede, violent din aripi. 

„ Nu se mai vãd decât pete şi linii 
verzi şi galbene prin perdeaua de lacrimi.” 

Un scâncet care nu se aude nici 
pânã la drumul care s-a ivit. 

„ Nu, cum sã-i întrebi pe oamenii 
care muncesc la arie? Cum sã-i  întrebi? 
Te  iau şi  te duc cu ei şi  te pun sã  faci  
tot  felul de munci şi te trimit noaptea în 
pãdure dupã vreascuri şi nu-ţi dau decât 
pâine şi apã şi te ţin numai în zdrenţe, ca 
sã nu te recunoascã nimeni. Mai bine pe 
aici, pe lângã cânepã, acum prin vie şi prin 
porumb din nou. Picioarele sunt pline de 
zgârieturi şi nu mai vor sã se mai mişte.” 
Pe un petic de iarbã, la marginea 
drumului. Lacrimile încep sã  curgã  fãrã  
sã  le mai  poatã  opri. Soarele  e mare  şi  
roşu  şi s-a-nroşit şi cerul în partea unde 
cade. 

- Da. a cui eşti tu, fetiţã? Şi de ce 
plângi? întreabã femeia, dându-se jos din 
cãruţã. O ia în braţe, ascultându-i 
rãspunsul printre suspine şi nu înţelege 
nimic din vorba ei pelticã şi întreruptã de 
sughiţuri.  Iar  în  iarba  din  cãruţã, 
mirosind  proaspãt  i  reavãn, începe sã 
plângã şi mai tare. 

 
III 

 
Ajunse cu seceratul din nou lângã 
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vite şi-i strigã bãiatului: 

- Hai, mamã, mai leagã-l şi p-ãla şi 
hai sã mâncãm! Vezi şi de fatã, sã vinã şi 
ea! Şi deodatã o ia cu tremurat. „Unde-o 
fi?!” O palmã pe ceafa bãiatului. 

- De ce n-ai avut grijã sã te uiţi 
unde se duce?! 

Apoi îi pãru rãu când îl vãzu cã-i 
dau lacrimile. „Cum sã se uite dacã lega la 
snopii ãia?” 

- Du-te în partea aia, spre porumbul 
lui Petrea lui Ilarie! Eu o iau dincoace. 

- N-aţi vãzut, bre, o fatã pe-aici?  
Are o rochiţã galbenã. 

Bãrbaţii şi femeile mãnâncã, sorb 
din strãchini ciorbã de ştir cu fasole şi rup 
felii de mãmãligã. Sporovãiesc veseli. 

- Nu, n-am vãzut. 
Prinde  sã  alerge,  trece  prin  

câteva  vii,  prin  lanuri  de  grâu 
nesecerat,  cu  spicele plesnite. Strigã,  
strigã... Ajunge  înapoi  la cãruţã. Bãiatul s
-a întors. 

- Nu-i. 
- Hai încolo, spre moşia Murgeasca! 
Nimeni n-a vãzut-o. 
- Ba am vãzut-o, spune o femeie cu 

un batic roşu; e Tita lui Ungureanu. Fugea  
pe  acolo,  pe  la marginea  porumbului. 
Am strigat-o, dar nu s-a oprit. 

„Doamne, ce mã fac?! Acum se 
însereazã!” A trecut hotarul moşiei. La 
vapor e un duduit asurzitor; praf, pleavã  
zburând  în  toate  pãrţile,  lipindu-se  de  
pielea  asudatã. 

Lucreazã mulţi aici. Urcã cu furcile 
snopii în batozã, leagã sacii de grâu, pe 
care-i încarcã apoi în cãruţe, dau paiele la 
o parte. Are cine sã munceascã la 
cucoanã. 

Nimeni n-a vãzut-o. Şi iarãşi 
drumuri prin mirişti, prin lanuri de 
porumb, prin haturi pline de mãrãcini, de 
rugi de mure şi de tufe de porumbar. 
„Dacã era Ion, nu se întâmpla, lovi-l-ar 
focul de rãzboi!” 

„ - N-aţi vãzut?” 
„ - Nu.” 

„ - Ba da, pe acolo.” 
Şi drumurile nu se mai terminã; se 

întoarce de unde a plecat, „nu e nicãieri”, 
şi iar porneşte. 

Vitele, potolite, îşi plesnesc numai 
din când în când spinãrile şi coastele cu 
cozile. Le-a dat Gheorghiţã sã mãnânce. Îl 
grãbi sã strângã, înjugã şi o luarã spre 
sat. Se rugã în gând, spuse un „Tatãl 
nostru” şi îşi promise cã n-o s-o mai batã 
niciodatã şi se va lupta sã nu ducã lipsã de 
nimic şi o va da la şcoalã mai departe. 
Avea sã uite  toate  acestea  şi,  când  
crescuse, hotãrâse  cã dacã bãiatul  a 
plecat, e bine sã rãmânã ea pe lângã casã. 
Aşa cã n-o lãsã sã facã decât şcoala 
primarã, cu toate cã luase în fiecare an 
premiul întâi, la egalitate cu bãiatul 
felcerului Iordan, şi-i pãrea bine când 
domnul Suditu, învãţãtorul pe care-l 
avusese şi ea, striga întâi numele ei, 
Voinea Floarea,  apoi  Iordan Mircea,  deşi  
asta  o  fãcea  domnul Suditu pentru cã ea 
era fatã şi el bãiat, cãci copiii erau la fel de 
buni. 

Drumul i se pãru cã nu mai are 
capãt. În minte i se învãlmãşeau toate 
treburile pe care le mai avea de fãcut în 
gospodãrie. Precis cã orãtãniile şi vitele 
fãceau o gãlãgie de iad! Şi cu fata ce-o sã 
facã acum? 

- Da, da, era într-o cãruţã, a unuia 
din Ilieşti, îi spuse, la intrarea în sat, 
femeia lui Vasile Burducea. O chema Fira, 
dar toţi îi spuneau „femeia lui Vasile 
Burducea” dupã bãrbatul ei, care, de fapt, 
murise de ofticã de vreo doi ani şi ea 
rãmãsese cu o casã de copii. 

Unde sã meargã acum? La taica? Nu
-i nimeni acasã, sunt cu toţii  la  arie. La 
mama Fana?  Singurã,  cu  copiii,  ce  sã  
facã? 

„Doamne, dã Doamne sã o gãsesc! 
Ajutã-mã, Maicã Precistã!” Îşi fãcu de mai 
multe ori cruce şi se rugã şoptit. 

Cãruţa se hurduca  tare pe uliţa 
plinã de hârtoape. Îndemnã vitele de 
câteva ori cu nuiaua. Acestea înteţeau 
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mersul lor poticnit, zdruncinând  şi mai  
tare cãruţa, apoi  îşi vedeau  iar de pasul 
de animale de povarã; şi vaca, parcã nu 
mai dãdea aşa lapte de când o înjuga. Şi n
-apucase sã le adune câteva braţe de 
iarbã. O sã le dea  sã mãnânce  ceva de 
prin  curte. Opri  în  faţa  casei,  coborî, 
deschise  porţile  şi  bãgã  în  curte  
cãruţa. Leu,  care  o  simţea întotdeauna 
de departe şi lãtra într-un fel anumit, 
încerca sã scape de  lângã  cuşca  lui. 
Duse vitele  la  iesle,  le  aruncã nişte 
mohor amestecat cu ştir, pe care-l culese 
repede din grãdinã, apoi fugi la fântânã  şi  
le  aduse  câte  o  gãleatã  de  apã. 
Animalele  bãurã  cu sorbituri lungi, 
încete. Le sudui pentru încetineala lor şi, 
dupã ce terminarã, dãdu fuga la tuşa 
Ilinca, ferindu-se sã calce raţele sau 
gãinile care i se tot adunau înfometate pe 
lângã picioare. 

- Gheorghiţã, du-te în hambar şi 
adã ceva la gujeliile astea! strigã închizând 
poarta repede, ca sã nu iasã nici o pasãre 
pe drum. 

Bãtrâna veni strângându-şi nodul 
caşmirului şi se apucã de robotit. Îi spuse 
ce era de fãcut şi ieşi din nou, apucând 
spre şosea, ca sã meargã spre Ilieşti. La 
rãscruce, se strecurã pe lângã gard, cãci 
venea cireada satului dinspre luncã, 
mânatã de moş Miai. Spre asfinţit,  cerul  
îşi  întunecase purpura. Merse  iute, dar  
înserarea venea mai  repede. Trecu pe  
lângã conacul Murgeştilor  şi vãzu mulţi 
oameni  lucrând prin curtea mare. Slavã 
Domnului cã nu ajunseserã niciodatã sã 
munceascã la boier! Bunicul, bâtul, cum îi 
ziceau, primise aici un lot de la Cuza, pe 
care-l sporise, cu anii, spetindu-se 
muncind cu toţi ai lui. Fãcuserã case 
pentru flãcãi sau fete,  aveau  vie,  
bostãnãrie,  stupi. Se mai  risipise  avutul  
prin cãsãtorii, dar fiecare avea cât îi 
trebuia ca sã se poatã descurca fãrã sã se 
bage cu ziua pe la alţii. 

„Ce mã fac acum, unde-mi gãsesc 
eu fata?!” Îi venea sã plângã şi nu putea, 

parcã era ceva care n-o lãsa sã-şi dea 
drumul, aşa cum fãceau celelalte  femei. 
Cu  timpul,  lupta cu greutãţile avea  sã-i 
accentueze asprimea şi tãria aproape 
bãrbãteşti, dar de asta avea sã-şi dea cu 
adevãrat seama mult mai târziu, când 
avea sã treacã de şaizeci de ani, în nopţile 
când somnul nu i se lipea de geanã. 

Intrã în Ilieşti când începeau sã se 
aprindã lãmpile prin casele oamenilor.  Îi  
tãie  calea  un  câine  care  se  duse  în  
treaba  lui, furişându-se pe lângã leaţurile 
unui gard pãrãginit. Smulse şi ea un bãţ 
din gardul acela gândindu-se cã poate va 
fi nevoie sã se apere de dulãii care 
mişunau seara, eliberaţi din lanţurile lor. 
Bãtu într-o poartã şi întrebã. Nu vãzu prea 
bine faţa omului care apãru din fundul 
curţii ţinând în mânã un felinar. Avea 
glasul cam hârâit şi mirosea a grajd. Nu 
ştia, nu auzise. Ciocãni la altã casã. 

- Mergi pânã  la  rãscruce, pe urmã 
o  iei  la dreapta. A  treia casã,  tot  pe 
mâna  dreaptã. Strigi  „Nea Haralambie”. 
Suntem cumetri. Ei au gãsit-o azi, la 
câmp. E a matale? 

Nu mai strigã. Nu ştia unde-i e 
capul. I se pusese, parcã, ceva greu în 
piept. Intrã împingând poarta care n-avea 
nici un zãvor şi se îndreptã spre uşa 
deschisã, din care rãzbãtea o fâşie de 
luminã prelungindu-se pe bãtãturã pânã la 
un pom mare, probabil un dud. Se feri mai 
mult din instinct, cãci zãvodul nu slobozi 
lãtratul decât în clipa în care sãri. Lovi, de 
spaimã, cu bãţul din mânã. O datã, şi încã 
o datã. Câinele, întãrâtat, încerca sã 
prindã capãtul bãţului cu colţii. 

- Marş, marş, Cerban! apãrurã din uşã, 
bãrbatul  şi  femeia, alungându-l. 

-  Cine eşti, de unde eşti? 
Ciudat, nu-i cunoştea pe oamenii 

aceştia, auzise de numele lor, dar nu-i 
ştia. 

- A, eu credeam cã o laşi la noi! glumi 
femeia, fãcându-i loc sã intre, cã-i 
frumoasã şi hãrnicuţã! 

Florica stãtea pe un scãunel şi rupea în 
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poalã nişte pãstãi de fasole. Strigã: „- 
Mamã!” şi veni spre ea împrãştiind pe jos 
pãstãile, care la lumina lãmpii pãreau de 
un verde foarte întunecat, şi i se lipi de 
rochie strâns, strâns. Şi atunci simţi cã o 
cuprinde o dragoste şi o cãldurã mare şi o 
ţinu aşa îndelung, mângâind-o pe cap ca 
sã nu înceapã sã plângã şi i se pãru cã 
niciodatã n-o sã mai încapã între ele atâta 
dragoste ca în clipele acelea şi chiar aşa a 
fost pentru cã, avea sã le povesteascã 
nepoţilor într-o searã, când unul dintre ei 
citea cu voce tare dintr-o carte cu legende 
vechi, greceşti, dupã ce crescuse mare, nu 
se prea înţeleseserã, fãrã sã ştie nici una 
de ce  şi mai  apoi,  dupã  ce Gheorghiţã  
plecase,  ofiţer undeva,  pe graniţã, se 
mãritase şi dispãrea, uneori şi câte şase 
luni, cu bãrbatul ei prin şantiere, 
nelãsându-i nici un semn, numai urma din 
suflet a acelei  seri, peste  care  se  
suprapunea,  şi  în vise,  imaginea unei 
tulpini de floarea-soarelui cu o corolã 
mare, aurie, desfrunzitã şi stingherã. 
 
D. MONUMENTELE SATULUI DÂMBROCA 
 
 Din documentele Cercetate la 
Biblioteca Judeţeană, am putut afla despre 
două monumente: Crucea din curtea 
bisericii şi despre o cruce sculptată în 
1859, la Ciuta. 

Considerăm că şi alte vestigii ale 
timpului, aparţinând satului Dâmbroca, 
pot fi considerate monumente şi adresăm   
rugăminte către edilii comunei şi 
conducătorii de instituţii, să restaureze 
monumentele menţionate mai jos şi să le 
asigure o conservare corespunzătoare: 

Prezentăm mai jos obiectele, care 
deţin calitatea de monument: 

1. Crucea susţinută de un soclu din 
piatră şi un postament în trepte, placat cu 
marmură neagră, aflată în curtea bisericii; 

2. Crucile eroilor, aflate în cimitirul 
vechi (Alexe Florea, Florea Dragomir, 
Voinea Ion, Melcu Ion,); 

3. Crucea  eroului Ion, aflată în 

curtea bisericii; 
4.  Obiecte rare, aflate în lăcaşul 

biserici: un Evhologiu; un Octoih, cu 
binecuvântare, din 1912, a Mitropolitului 
Ardealului; două evanghelii din timpul 
regelui Ferdinand; 

5. Cele trei pisanii, din incinta 
bisericii ; 

6. Peretele vest, sub cafas – zonă cu 
pictură veche; 

7. Cavolul, familiei Ghiţă Coman (tatăl 
celebrului Dr. Pr. Ion G. Coman) 
 
Obiectele menţionate la punctele 4, 5, 6, 
au fost prezentate în Capitolul Instituţii, 
subcapitolul Biserica. 

 
 În Curtea bisericii 
 

În cartea „Monumente şi eroi 
Buzoieni” , de Relu Stoica, se prezintă 
crucea, monument al eroilor ridicată de 
Gheorghe Sava Bratosin, pe care sunt 
înscrise prenumele eroilor dâmbroceni, din 
primul război mondial. În jurul marelui 
monument, sunt cruci mai mici, ridicate în 
memoria eroilor celui de al doilea război 
mondial. 

Pe această cruce-monument, aflată 
în curtea bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului”, din sat, sunt înscrise 
următoarele nume proprii: Manole, 
Neculai, Neculai, Petru, Toader, Gheorghe, 
Ion, Pandele, Vasile, Constantin, Ion, 
Bratosin, Nedelcu, Gheorghe, Licsandru, 
Anton, State, Radu, Gheorghe, Oprea. 
 
 În cimitirul vechi, se află câteva 
cruci de eroi, ridicate de familiile lor. 

Înscrisurile de pe cruci şi pozele, 
creează simţăminte cutremurătoare. Pe 
fiecare cruce este făcută precizarea că 
bărbatul respectiv a fost erou. Deci, cu 
toată durerea, urmaşii lor şi-au exprimat 
mândria. Dacă veţi privi pozele de pe 
crucea lui Ion Voinea şi de pe a lui Florea 
Alexe, veţi vedea şi pe soţiile lor, tinere şi 
îndoliate. Doamne, cât de crudă le-a fost 
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 viaţa acestor femei, care au rămas văduve 
la vârste sub 30 de ani şi cu câte trei copii 
de crescut! 

Despre Alexe Florea, în amintirile lui 
Neculai Iordache despre război se arată: 
„În acel lagăr (Tambou, n.a.), cu mine, 
am avut şi un consătean, pe care îl 
rugasem să meargă cu mine şi promiţându
-mi că merge. L-am aşteptat la poarta 

lagărului, deşi eşalonul se depărtase vreo 
3 km., consăteanul meu nu a venit. 
Santinela, de la poartă mi-a zis să plec 
după eşalon, că s-a îndepărtat mult. Am 
plecat şi, după o jumătate de oră, am 
ajuns eşalonul la gară şi toţi oamenii erau 
băgaţi într-o magazie, unde pe jos era 
grâu”. 

Despre eroul Dragomir Florea, a cărui 
cruce intră de asemeni în categoria 
monumentelor, sunt referiri, detaliate, la 
capitolul „Oamenii satului Dâmbroca”.   

Monumentul eroilor din primul război 
mondial, aflat în curtea curtea bisericii” 
Adormirea Maicii Domnului” din 
Dâmbroca, şi crucile pentru eroii din al 
doilea război mondial . 

Crucea-monument a eroului Ion Voinea, 
dispărut în al doilea război mondial, pe 
frontul de est. 

Crucea-monument a eroului Dragomir 
Florea, dispărut în al doilea război 
mondial. 

Crucea monument a eroului Florea Alexe, 

dispărut în prizonieratul din Rusia. 
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 În cimitirul vechi se află şi  crucea eroului 
Ion, împuşcat de un necunoscut în anul 
1946. Este vorba despre Ion Baroian, al 
lui Melcu, care fiind de caraulă, a fost 
împuşcat de hoţi. Se mai află  cavoul lui 
Ghiţă Coman şi o cruce de la M-rea 
Găvanu, executată pe timpul domnitorului 
A.I.Cuza.  

Cavoul lui Ghiţă Coman, un înţelept al 
satului (poate fi numit Ţuţea al satului 
Dâmbroca) şi care a fost tatăl celei mai 
distinse personalităţi a satului:  Prof. Dr. 
Pr. Ion G. Coman, înaltă faţă ecumenică a 
României. 

 

Fost-a în sat un mare nume,  
De viţă veche, înţelept! 
De-a fost încovoiat de lume,  
A rămas curat şi drept. 
Copiii săi, se poate spune,  
În şcoli înalte-au fost lansaţi 
Şi au ajuns la 'nalt renume  
Şi, în credinţă, ca Prelaţi. 
El a rămas, doar, înţeleptul,  
Cu studii-autodidact, 
Cu modestia şi respectul,  
Pentru ce-nseamnă om şi tact. 
La întrebări, el răspundea,  
Din prea cultura sa, de viţă, 
Deşi avea harul lui Ţuţea, 
Pentru-al lui sat era “domn Ghiţă”. 

 
Cimitirul satului vechi, mai păstrează o 
cruce din 1859, anul Micii Uniri din timpul 
principelui Alexandru Ioan Cuza, cioplită în 
cariera de piatră de la Ciuta – Măgura. 

Crucea eroului Ion, aflată în cimitirul 
vechi. 

Cavoul fam.Ghiţă Coman (Gh.Coman 
Ionescu +1967), construit în 1944. 
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c. În curtea bisericii crucea cu înscrisul 
“Ion-Erou” este a lui Ion Lalu, dispărut pe 
frontul de est. 

Cumpăna  
MIOR 

Cu o cămaşă lungă şi gol pe dedesubt, 
Încălzeam eu plita şi soba, din privire, 
Iar coperişul casei hălălăia corupt 
De viscol, îngânat cu lupi-n hăulire! 
 
Creştea troianu-n adăpost de casă 
Şi mama căuta să îl străpungă, 
Cu lacrimi implora zăpada deasă, 
Durerea zilei să nu fie lungă. 
 
Căta ceva în asfinţit de zare, 
Bolborosea cuvinte-n crez ceresc, 
S-audă tata, să se ţină tare, 
Că Zei-s buni şi poate îl feresc. 
 
Eu şi Olica lăcrimam în gând, 
Pentru cuvinte nu aveam putere, 
Foamea în noi se-nghesuia arzând 
De dorul unui blid cu mângâiere. 
 
Doar Oani, fratele mai mare, 
Copil de trupă undeva departe, 
Mai trimetea o veste oarecare, 
Că militar e bine, cât se poate. 
 
Am tresărit la stare de nevoi, 
Când da  „Tăunul” să dezbine casa, 
Noroc cu un flăcău de-al lui Puşcoi 
Care a smuls din mâna morţii coasa. 
 
Înfofolit în şalul mamei, cald, 
Am aţipit şi m-am trezit visând, 
Mâncând o turtă de rumeniu – alb 
Şi terciu-n mămăligă da-n clocot, apetind. 
 
Pe semne Carul Mare a coborât o rază 
Prin mâna omeneasc-a familiei Puşcoi, 
Creând o nouă punte între pustiu şi oază, 
Ţinănd cumpăna vieţi-n troianul de nevoi. 

 

Viteji ai satului Dâmbroca 

 

Viteji ai satului Dâmbroca, 

Nu vom uita cum v-aţi jertfit, 

Ca ţara să-şi păstreze matca! 

Vă vom jeli la nesfârşit! 
 

Pe fronturi, sângele-aţi vărsat, 

Lăsând dureri şi supărare 

Şi, meritaţi s-aveţi în sat, 

Mari monumente funerare! 
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A. ISTORIC 

  Având în vedere faptul că satul 
Dâmbroca a fost parte componentă, când 
a comunei Scurteşti, când a comunei 
Săgeata şi studiind documentarele 
enciclopedice de la Biblioteca Judeţeană 
Buzău, vom avea o bază de argumentare 
a aspectelor legate de tradiţiile şi 
obiceiurile satului:  

    * În secolul al XIX-lea şi în prima 
jumătate a secolului XX, în zonă, erau 
numeroase credinţe şi erezii. Despre ele 
se vorbeşte pe larg în monografia comunei 
Săgeata, elaborată de Victor Andreica şi 
Florentin Stelian Albu, sub titlul „În 
căutarea unei noi şanse – Săgeata”  în 
2010.  

* „Lingvistul Ovidiu Densuşianu, 
ajutat de I.A. Candrea şi Teodor 
Speranţia, au realizat în 1904, revista 
„Graiul nostru”, în care, printre altele au 
abordat şi teme ale activităţii folclorice din 
judeţul Buzău: portul, ocupaţiile, tradiţiile, 
datinile, vorbirea dialectală. Cei trei 
apreciază că „mentalitatea, obiceiurile, 
datinile şi tradiţiile locurilor din mediul 
rural sunt determinate, în principal, de 
apartenenţa lor la bresle”.                                  

  * Petre Ungureanu – 1943 – 
„ .....Dacă privim un locuitor din Săgeata, 
în faţă, vedem că el este tipul ţăranului 
român neaoş, urmaş al vechilor daci, 
ţărani care, de-a lungul vremii, cu toate 
vicistitudinile istoriei, şi-a păstrat aproape 
intacte fizionomia şi sufletul! Plin de 
vibraţie sufletească, de simţire adâncă, el 
se recomandă a fi vioi, răbdător şi 
înţelept, în manifestările sale dovedind 
spontaneitate, bunăcuviinţă şi simţ 
practic.  El îşi poetizează viaţa în cântece 
şi versuri populare, iar bucuria, durerea, 
întristarea, dragostea şi dorul şi le 
însoţeşte în cântări şi le ţese în versuri 
scânteietoare de frumuseţe. Ţine cu 

îndărătnicie de obiceiurile vechi”.                                                                                          

* Din discuţiile cu duhovnicii, 
bătrânii şi alţi oameni, rezultă că, 
indiferent cât de mari au fost greutăţile 
vremurilor în timpul deselor invazii: 
turceşti, tătărăşti, leşeşti, ruseşti, austro - 
ungare, etc. şi chiar dacă fiinţa naţională a 
fost în cumpănă, obiceiurile, datinile, 
valorile morale, înţelepciunea şi spiritul de 
pace au rămas şi s-au transmis din 
generaţie în generaţie, ca pe o principală 
zestre de existenţă..milenară.                                                                                                

* Profesorul Gheorghe Tistu, in 
lucrarea sa „Folklor din judeţul Buzău”, în 
care investigaţiile coboară în secolele 17, 
18 şi 19, cuprinde în paginile de început 
referiri la cuvântul cislă, caracterizator 
pentru nivelul de dezvoltare al unei 
colectivităţi umane: numărătoarea 
efectivelor de oameni din sat, împărţirea 
dărilor în funcţie de averea deţinută…                                           

* Multe din obiceiuri îl însoţesc pe 
om pe parcursul întregii vieţi. Observăm 
că obiceiurile se pot grupa, mai ales după 
criteriul calendaristic: de Crăciun, de Anul 
Nou, de Paşti. Obiceiurile, cum ar fi 
colindele de copii, de ceată şi ale 
vârstnicilor, pluguşorul, steaua, sorcova, 
vasilca, jocurile cu măşti, viflaemul, din 
păcate, se practică tot mai rar, fiind pe 
cale de dispariţie......................                                                                                     

* În sărbătorile Crăciunului, copiii 
umbla cu „Bună dimineaţa” şi cu „Steaua” 
iar de anul nou şi Sfântul Vasile, se 
practica umblatul cu „Pluguşorul” , 
„Sorcova” şi primeau bani, mere, pere, 
nuci, covrigi, colăcei, etc. Copiii ţigani 
umblă şi cu „Vasilca”.”... .                                                                                                                           

* La lăsata secului, finii mergeau în 
vizită la naşi, ducându-le plocoane, apoi 
începea o petrecere, pe cinste, urându-şi, 
reciproc, ca sfântul post să le aducă noroc, 
îndestulare şi iertarea păcatelor. La 
plecare, finii zic: „– Să ne ierţi naşule!”, 
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iar aceştia răspund: „– Să fiţi iertaţi!”. 
Petrecerea nu însemna dezmăţ, ci mai 
mult se mima mâncare şi băutura, căci era 
încărcată de nuanţe religioase şi sociale. 
Se făceau petreceri între părinţi, copii şi 
alte rude, manifestându-se un respect 
deosebit al celor „mici”, faţă de cei „mari”. 
Toată lumea se lepăda de orice gâlceavă, 
bătaie, mânie. Nu se admitea să intri în 
post certat cu cineva. Se poate 
concluziona că „Lăsatul secului” era un fel 
de „ Ziua recunoştinţei” la americani.                                                                                       

* Este credinţa că va trăi mult şi va 
fi sănătos cel care va vedea primul un 
miel.alb.                                                                                                                          

* Marţea, după Paşti, fetele se 
adunau în grupuri, organizate pe categorii 
sociale şi practicau obiceiurile legate de 
incantaţie, paparude şi caloian.                                                                   

* Dinţii de lapte ai copiilor, la 
cădere, se azvârleau peste casă, 
spunând : „- Na cioară un dinte de os şi 
dă-mi unul de oţel, ca să pot mânca  cu 
el!”                                                         

* Printre obiceiurile legate de 
naştere şi creşterea copiilor, menţionăm:  

până pe la mijlocul veacului 20, nu prea 
erau moaşe calificate, ci empirice, 
provenite dintre femeile bătrâne, cu multă 
experienţă de viaţă;                                                             
de regulă, pruncii se botezau în termen de 
cel mult o lună de la naştere, într-o 
duminică sau altă sărbătoare; după botez, 
naşii, moaşa, rudele şi vecinii, invitaţi de 
părinţi, făceau petrecerea numită 
cumetrie, fiecare participant oferind, la 
sfârşitul mesei, daruri pentru „prichindel”: 
bani, oi, vite etc. Apoi se făcea scăldatul 
copilului, când toţi cei prezenţi aruncau 
monede metalice în scaldă;                                                            
* după 40 zile de la naştere, mama merge 
cu pruncul la biserică, pentru a-l dărui 
credinţei, aşa cum a procedat şi Maica 
Domnului. Câteva zile pruncul doarme 
lângă mamă, apoi este mutat în leagăn 
sau albie, în care, de obicei, este legănat 

şi i se „îngână” cântece de leagăn.                                                      

Am învăţat ...ca atunci când fiul tău 
nou născut iţi tine degetul in micul lui  
pumn... s-a lipit de tine pentru toata viaţa. 
(Extras din „În căutarea unei noi şanse - 
Săgeata”) 

B. PORTUL 

Îmbrăcămintea - se arată că, spre 
sfârşitul secolului al XIX-lea, localnicii 
purtau: cojoace; iţari albi din lână; cămăşi 
de cânepă, ţesute de casă; în picioare 
purtau opinci, legate cu nojiţe, puse peste 
obiele; pe cap purtau, iarna, căciuli 
ţuguiate sau rotunde, iar vara – pălării de 
pâslă, iar unii, tot cu căciuli. Din lâna oilor 
au început să-şi facă stofă de dimie, din 
care-şi făceau pantaloni largi, la care 
tinerii adăugau găitane roşii pe părţi. Din 
acelaşi material confecţionau şi hainele de 
iarnă, cea mai uşoară numindu-se 
mintean, ţesut în casă din lână neagră, 
combinată cu lână roşie. În 1941, 
cămăşile nu se mai purtau pe afară, iar în 
picioare se purtau ghete sau cizme. 

Femeile purtau tot haine de casă. 
Foloseau hondroace, iar iarna se îmbrăcau 
cu scurteici din blană de miel sau vulpe. 
Portul acesta s-a păstrat până după  
primul război mondial, legătura cu oraşul 
fiind cauza schimbărilor, în modificarea 
portului tradiţional. Se mai lucra dimie, 
dar se vopsea în negru sau bleumarin, 
hainele croindu-se după moda de la oraş, 
mintene, ciorapi, bete, însă erau purtate 
numai de cei vârstnici. Tinerii se îmbrăcau 
de la oraş, vânzând o parte din recoltă 
pentru a-şi procura haine. 

Învăţător şi director al şcolii din 
Gura Câlnăului, Răducan  Dumitrescu, a 
realizat în 1942 monografia localităţii 
respective. În capitolul  ”Cadrul 
psihologic”, dascălul a făcut unele 
constatări şi aprecieri interesante  cu 
privire la comportarea sătenilor: „O 
opoziţie faţă de tradiţii, care înseamnă 
lipsă de respect faţă de bătrâni, autorităţi, 
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faţă de cultura de veacuri a acestui 
popor”. 

Despre cununie, botez şi 
înmormântări se menţionează că erau 
conform canoanelor bisericii ortodoxe. 
(extras din Monografia Vadu Paşii) 

 
„Portul – a evoluat de-a lungul 

veacurilor, fiind influenţat de turci, nemţi, 
austrieci, etc.  

Bătrânii purtau: cămaşă de in sau 
cânepă; haină scurtă pe talie, numită 
hermină; pantaloni de dimie(postav gros); 
ilic(mintean); scurtă îmblănită, cu guler de 
vulpe(scurteică); pălării din pâslă; hileri 
(în picioare) 

Femeile purtau: cămăşi de in sau 
cânepă; rochie de stambă (vara); iarna 
purtau handroc (rochie de lână cu vergi 
verticale în diferite culori, lucrată în cute); 
paltonaş; polca tighilată; caşmirul sau 
broboada; în picioare purtau ciorapi de 
lână şi hileri.”  (Extras din „În căutarea 
unei noi şanse - Săgeata”. 

„Portul bărbaţilor 

„Bărbaţii purtau: îmbrăcăminte din 
dimie groasă, vestă, dulman(cu blană de 
oaie), căciulă de miel bârsan (din miel de 
1-2 săptămâni), opinci. Cămăşile 
bărbăteşti erau lungi, cu motive la guler, 
la mâneci şi pe poale. 
Pantalonii erau din dimie 
neagră. Chimirul era rar şi cu 
un buzunărel special. Se 
purtau şi cizme. 

1 .  A c o pe r ăm ân tu l 
capului: căciula, pălăria 

2. Costumul: cămaşa, 
izmenele, pantalonii, pieptarul, 
cingătorile, 

3. Încălţămintea : 
obiele, opinci. 

Piese comune de port: 
haine de dimie, gluga, şuba, 
duruţul, păclia, bunda, cojocul, 
traista. 

 
Portul femeilor 
Femeile purtau: tulpan(alb, din 

bumbac), broboadă (maron, gri, bej), 
caşmir bleo, rochie de cribdişin. 

Mamaia purta fotă neagră, cămăşile 
şi le lucra cu platcă, cu guleraş tip tunică. 

Fotă de Dâmbroca: este ţesută în 
război, iar ornamentele sunt cusute şi 
aplicate. Poalele sunt cusute cu formuz 

Fota oarbă 
Tulpanul alb. Se vede de sub 

caşmir, numai cu danteluţa. 
Caşmirul negru. 
La mamaia în casă am găsit un 

peretar. Are două modele. Eu l-am făcut 
fotă şi mulţi folclorişti o admiră.” (Atena 
Bratosin Stoian) 

 
„Bărbaţii purtau: 
* opinci şi treptat au trecut la 

sandale de cauciuc 
* izmene ( ţesute cu fire de bumbac 

şi de cânepă, încât jenau pielea), 
* pantaloni din dimie (ţesută de 

casă)” (Stan Bârsan) 
 
Mai jos, sunt prezentate câteva  

poze, din care se poate observa portul 
popular al perioadei 1900-1950 

 

Ioana Florea   Ioana Florea, torcând  
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Fam. Ion Dedu  Ilie şi Ioana Zaharia,  
străbunicii d-lui Nicu Baboi  

Străbunicii d-nei Atena            

Bunicii d-lui Ing. Valeriu 
Florea  

Dragomir şi Ioana Florea 

 Mariţa Voinea  Bunicii d-nei Atena Bratosin Stoian  Ioana Florea  
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C.- GRAIUL    

În exprimările orale, s-a creat un dialect 
specific zonei:  

* palatinizarea labialeor, spre 
exemplu: vie – hie, miel – mel, miercuri – 
mercuri, piept – chept, piftie – chiftie, 
vierme – gherme, vin – hin, vifor – ghifor; 

* scrierea şi pronunţia cu ea şi a, 
după consoanele j şi ş, spre exemplu: 
greşeală - greşală, prăjeală – prăjală, 
şedea – şădea, 

alternativele consonantice: slab – 
zlab, prismă – prizmă, basma - bazma 

trecerea lui e la ă în cuvinte: pe – 
pă, de – dă, se – să, 

* trecerea lui i în â : şi – şâ,  
* trecerea lui ă în â: mă – mâ, să – 

sâ,  că - câ 
* modificarea unor silabe: pi – chi, 

bi – ghi, mi – n’i, fi – hi;  spre ex: picioare 
– chicioare, ciorapi – ciorachi,  opinci - 
ochinci, pieptar – cheptar,  bine – ghine, 
oghiele, mie – n’ie, dimie – din’ie, miel – 
n’el, caşmir – caşn’ir, fir – hir ;  

* apelative: fă - adresat către fete 
şi femei; bre şi matale – adresat 
oamenilor mai în vârstă; ţaţă – adresat 
femeilor mai în vârstă;dumitale – n’itale, 
formulă de politeţe ( în loc de „ţie”); nea 
în loc de nene,  

*modificarea numelui: Maria ( Miţa, 
Mariţa, Miţoaica, Marioara, Mărioara, Mia); 
Elena ( Ileana, Leana); Ion ( Nelu, Ionel, 

Oani, Onu); Ioana ( Olica, Nela, Oana), 
Mioara (Oriţa),  Constantin ( Titi, Costică, 
Costel); Gheorghe ( Gigi, Gicu, Ghiţă); 
Neculai ( Nicu, Nicuşor, Culai, Culi, Ciulai); 
Ştefan (Fani, Fănică, Fanachi); Vasile 
(Sile, Silai); Dumitru (Mitu, Mitache, 
Mitică, Mitoi); Dumitra (Mituţa), Ecaterina 
(Caterina, Catalina), Elisabeta ( Veta, 
Vetuţa),.... 

 * Numele de locuri 
(microtoponimia): la Pădure, la 
Bombonaru, puţul lui Tăbăcaru, puţul lui 
Neculai Tănase, puţul lui Cosoroabă, 
Divale, După Oboare, Capu Satului, Şuşa, 
Suhat, Colţul la Bordei, Colţul la Neculai 
Coadă, etc 

Mi-am permis să compun câteva 
eseuri, din care să poată fi reţinută 
vorbirea dialectală a satului, cam până 
prin anul 1960, şi pe care le prezint mai 
jos: 

 
Dâmbroca, satul n’eu drag 
 
Dâmbroca, satul n’eu drag,  
Mă întorc la tini-n prag,  
Să-i mai văz pă bunii n’ei,  
Că i-am lăsat singurei,  
 
Dar s-au stins hisili n’eli, 
Buni-s oali şi ulceli.  
Bunicuţul mă ţinea  
Pă genunchi şi în’i cânta.  
 
Dâmbroca vei hi mereu  
Floarea sufletului n’eu,  
Vei hi rouă şi lun’ină  
Şi-a bunicului grădină 
 
Di la tini-n Tăbărăşti, 
Valea-i plinâ di poveşti,  
Şâ îţi scaldă dorul tău  
Apa râului Buzău.  
 
Bunicul şi măicuţa 
M-au învăţat a cânta  
Am sorghit cânticul lor  
Sâ-ţi cânt satule di dor.  

Fam. Florica Baboi , cu fiul Nicu  
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 Dor di sat 
 
Foaie verdi-a bobului, 
Dâmbroca mea ce- n’i mai spui?  
C-am plecat di mult de-acasă,  
Şi dorul tare m-apasâ. 
 
Spune- n’i  că îţi este ghini,  
Şi câ-ţi este dor di n’ini, 
Câ şi azi sătenii tăi 
Joacă hora la Bordei! 
 
Spune-nghi când să coace hia,  
De-ţi mai cântâ ciocârlia,  
Şi di ţi-ai hixat antena 
S-auzi cum cântâ Atena?  
 
Doamne, fă-mă rândunea,  
Sâ zbor pă uliţa mea,  
Sâ plutesc pă sat în zbor 
Cu sufletul plin di dor. 
 
Câ am doar un sat pă lumi,  
Care n’i-a dat grai şi numi,  
N'i-a dat creştere aleasă 
Şâ în el mă simţ acasă. 
 
Satule-ţi urez di ghini, 
Sâ-nfloreşti mereu în lumi 
Şâ cât voi hi pă pământ 
Cu dragoste am sâ-ţi cânt! 
 
Refren 
Dâmbroca vei hi mereu  
Floarea sufletului n’eu.  
 
Hora, ca la Dâmbroca 

 
Poa` sâ să ridici praful ca un nor, 
Joacă-mă neicuţâ, joacă-mă cu dor! 
Hai neicuţâ, haidi, haidi, nu mai sta, 
Hai sâ jucăm hora ca la Dâmbroca, 
  
Nu căta în lături, ci în ochii n’ei, 
Neicâ pentru tini în ochi am scântei! 
Ce ghini îmi pare, când cu neica joc 
În ochi şâ-n chicioare n’i s-aprinde foc! 

 
Ghini zici Neagu din acordeon, 
Ghiavoli are-n deşte, cam un n'ilion! 
Joacă-mă neicuţă, joacâ mai cu spor 
Câ di nu joci ghini ti calc pă chicior! 

 
Ş-am sâ trag cu ochiul, io-ti, la mă-ta 
Sâ văz di m-o placi a hi norâ-sa.. 
Io-te câ năframa din cap n’i-o sărit, 
Cred câ-n toamna asta o sâ mă mărit! 
 
Babele şâ ele, dau din cap ritmat 
Şâ vreo săptămână or bârhi pân sat. 
Hora să încingi, feti şi flăcăi 
Asta este hora, la colţ la Bordei! 
  
Refren (după fiecare strofă) 
La horâ s-adunâ, toată lumea bunâ 
Câ e sărbătoare-n sat 
Este veselie, este bucurie 
Şi-s feti di măritat.  
 
Di dragosti 
 
Măi Ioane, Ioneli,    
Leagă calul di zăbreli,  
Şâ dă-i fân cu floriceli,  
Şâ hino-n braţili n’eli!  
 
Câ de când n-ai mai hinit 
Di dorul tău m-am tochit 
Când cu ochiul n’i-ai făcut 
Eu tare te-am îndrăgit. 
 
Maica, taica, nu-s acasă 
Sunt plecaţi din zori la coasâ 
Au uitat câ sânt frumoasâ 
Şâ vreau sâ dehiu n’ireasâ. 
 
Maicâ, vreau sâ mă mărit 
Cu Ionel al lui Chibrit 
Câ-i un flăcău chibzuit  
Tocma  bun pentru iubit! 
 
Refren (strigătură) 
Toamna asta mă mărit 
Cu Ionel al lui Chibrit! 
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Romanţa Dâmbrocii 
 
Satul n’eu drag, hin la tini în prag 
Sâ- n’i revăz clipili di-altă datâ, 
Când copchilă eram şâ bunici-i aveam 
Şâ  tare eram alintatâ. 
Măicuţa şâ ea, cu drag mă prihea 
Şâ prihirea-i era n’inunatâ 
Ca în puf mă ţinea, ce frumos mă-nvăţa, 
Cu iubirea-i adevăratâ 
 
Refren 
Plutire de his, n’ic paradis 
Un his era ..copchilăria! 
 
La bunicul hineau negustori şâ cântau 
Şâ hinul să bea cu bârdaca 
Iar eu ascultam şâ sâ cânt învăţam, 
Sâ cânt pentru tini, Dâmbroca. 
Şâ măicuţei i-am spus  când un dor m-a 
cuprins 
Şâ-n oglindă-am văzut câ-s frumoasâ, 
Şâ la hora din sat  am cântat şâ-am jucat, 
Mulţi flăcăi mă hisau di n’ireasă. 
 
Refren 
Ce fetiţâ eram, ce cosiţi aveam, 
O zână era , fericirea! 
 
Apoi ştii ce-a urmat, când din tini-am 
plecat 
În lumi sâ- n’i fac rostul hieţii, 
Şâ nu am uitat di hora din sat, 
Bunicii, părinţii, băieţii. 
Şâ câ m-am măritat, undeva, în alt sat 
Şâ bădiţa e dulci ca n’ierea, 
Dar nu am uitat di undi-am plecat. 
Şâ Domnul n’i-a dat înhierea. 

Refren 
Plutire în zbor, dor şâ amor 
Un vals era, tinereţea! 
 
În seara aceasta, deschide fereastra 
Câ trupu- n’i di vânt e antena, 
Câ vreau sâ îţi cânt şâ sâ ştii câ oricând 
Te poartă în suflet Atena!  
Iughiţi consăteni, gospodari dâmbroceni 
Vă-nghiaţi cu pocali de-o oca 
Chiuiţi şâ ciocniţi şâ strigaţi fericiţi: 
„Trăiascâ, trăiascâ Dâmbroca!” 
 
Refren 
Veniţi sâ cântăm, veniţi sâ valsăm, 
Câ valsul acesta-i Dâmbroca! 
       
Costicâ, Costicâ 
 
Bădiţa e bun băiat, Costicâ, Costicâ 
Cum sâ scoală-i şâ plecat,  
La arat şâ semănat,  
Dar sâ-ntoarce seara beat,  
 
Mă Costică nu mai bea, Costicâ, Costicâ 
Câ te-o râde rău lumea,  
Şâ ţi-o pune-un nume nou,  
„Costicâ- Buzău, Buzău”,  
 
Costicâ-a luat o roabă, Costicâ, Costicâ 
Şâ-a plecat la Cosoroabă, 
Când s-a ’ntors am observat,  
Câ şâ roaba s-a ’mbătat. 
 
Şâ Costicâ, m-a certat, Costicâ, Costicâ 
Supărat câ m-a luat,  
Oaia de-i era fimeie,  
L-ar hi înghiat sâ beie, 
 
A rămas ca di povesti, Costicâ, Costicâ 
Câ, Costicâ nu mai este,  
Pentru el nu este bai,  
Să găseşti hin în rai,  
 
Pentru el nu este bai, Costicâ, Costicâ 
Să găseşti hin în rai, Costicâ, Costicâ. 
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Poreclele oamenilor din sat 
 

 Unii dintre săteni purtau porecle 
inventate de obşte, care se refereau la 
comportament, defecte, abilităţi, etc. 

 
Baboi (Gheorghe Ţiţei) 
Bardă (Trandafir Baroian) 
Barosu (Gheorghe Stanciu) 
Bau (Ion Cazan) 
Băcălău (fiul lui Chirita Buricea)   
Curcanul (alt fiu al lui Chiriţă Buricea) 
Bălana (soţia lui Ion Mocanu)  
Bălănică – Stanciu,  
Bâdâră (Ion Mirea)   
Beceru (ginerele lui Urleanca  - tinichigiu, 
venit de la scurtesti) 
Berbec Râios ( Rizan,de la stancesti, nepot 
de-al lui Rizu, ginerele lui Tănase 
Burricea) 
Beţivaru (Iosif) 
Bică (Trandafir Stanciu) 
Bicu Cojocaru (al lui Brebeanu)  
Biju (Ion Enache) 
Bâcâcânză (Mitică al lui Brebeanu) 
Boarna (soră cu Bau) 
Bocioacă (Ştefan Bocioacă) 
Bordei (Ion Mirea ) 
Brebeanu  
Bombonaru (Vasile Pandele)  
Burducea ,  
Buricea ,  
Buzău – Buzău (Costică Dumitru) 
Caravan ,  
Cazan 
Căţoi (ginerele lui Ghiţă Coman, în 
Stăncesti) 
Cârciumăriţa ,  
Celu (Gheorghe I Mirică) 
Cerbu (Ion Gh.Pană)  
Chiau (langă Dali) 
Chioibaşu ( Marin Preda)  
Chifloaica (Iona Preda, sotia fratelui lui 
Şerban Enache – tatal lui Tilică) 
Cioaică (Neculai Stan,frate cu Ion Stan)  
Ciucea, Vasile   
Ciulai, (Neculai Ionescu  al lui Bender)  
Coadă (Ilie Zaharia) 

Coajă (Ion, de la stăncesti, ginerele lui Gh 
Ţiţei) 
Cocoşatu (fiul lui Ştefan Ciopec)  
Cojocaru (Mitu Stănilă),  
Cosoroabă (Ion R. Ion)  
Ciurlina (Florica Ciobanu, a lui Cosoroaba)   
Ciungu, 
Covrig, ion   
Creţu , (Codin, din scurteşti) 
Cruceanu, (fiul lui Codică Ţiţei)  
Culea, (Costea Lalu) 
Culi, (Neculai al lui Barosu)  
Dănănău,(Gheorghe,frate cu Cruceanu)  
Doli , (Glineschi Rudolf) 
Droghiu,   
Filicaru, (Minoiu)    
Frizu (Gheorghe Săftoiu) 
Găjgău (frate cu Dumitra lui Mâzgă)  
Gârlion, (Ion Preda)  
Geambaşu,(Vasile Dragomir, venit de la 
Vadu Paşi, a ţinut pe fata Hăntroaicei, 
fosta sotia a lui Nicolau) 
Gecu,  
Gegeu (Gheorghe Alexe) 
Ghioc, (Ion Florea)  
Ghiţică, (Ghiţă Filipoiu)     
Gigioiu, (tatal lui C-tin Ungureanu)  
Gita, (baiatul lui Rotacu, lângă popa 
Ghencea)  
Gondi, (fiul Dumitrei a lui  C. Puşcoi)   
Grivon, (Ion Preda)  
Guran  (Ion Zaharia) 
Jianu, (Nicolae al lui Preda Mirică)  
Laudatu,  
Socarel, 
Mâzgă , (venit de la munte, căsătorit cu 
sora lui Radu Găjgău)  
Melcu, (Ion Baroian, tatal lui Sanda 
Baroian) 
Minciună,   
Mionici, (Ion Bratosin) 
Mitache  
Miţoaica (Miţa Vetei lui Ion Lalu) 
Mişculanţă 
Moţatu (Gheorghe Cazan) 
Munteanu (Ion Stan) 
Nghijai (Mihai Filipoiu) 
Noana  
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 Ocheşel 
Olica  
Onu  
Oriţa (a lui Zangopu) 
Panduru (Radu ) 
Păpuşa (Elisabeta Preda Popp) 
Pleaşcă (Ion Enache) 
Precautu (Bratosin Neculai) 
Podaru  (Stanciu) 
Potcovaru, (Toma)   
Purcică , (Ion) 
Puşcoi (familiile Toma şi Dumitru) 
Rotacu, (Enache Preda)  
Rusu , (al lui Ion Pană) 
Sanitaru (Neculai Iordache) 
Silae, (Vasile al lui Chiriţă Rădoi , sau 
Stoian)  
Simigeana, (mama lui Biju ) 
Şefu , (Ion Pandele ) 
Şişu, (băiatul Luxei lui Manolache Pandele, 
numit Ion Pandele)  
Socarel, (Ion, frate cu Miţa Macovei) 
Spirache, (Chirită Albu) 
Spirtosu, (Petre Bârsan) 
Şoriga, insurat cu Florica lui Doli) 
Ştoleap (Ioan Nicolau) 
Struţu, (Gheorghe Bentaru)  
Tănăşică (Albu Tănase) 
Tătaru, (Radu Florea)   
Terteseu, (Alecxe Constantin)  
Tilă, (al lui Barosu - Gheorghe Stanciu) 
Tileaua, (al lui Ion Ghiţă) 
Tilică, (Zamfir Enache) 
Târu, (Vasile I Pană)    
Tremurici (Tănase Mirică) 
Trenu, (Gheorghe Ungureanu) 
Tulă, (Radu Popa ) 
Ţepoiu, (Neculai Ungureanu)  
Unguroaica, (fata lui Ion Dedu, soră cu 
Neculai Dedu) 
Urleanu, (Costică- frizer , insurat cu sora 
lui Moţatu) 
Ventroaica, (soacra lui Geambaşu) 
Viu , (Gheorghe Gh Pană)  
Zangopu, ( insurat cu fata lui Radu 
Buricea)  
Zainea, (Gheorghe Cazan) 
Zdranciu   
Ze Radu, (Ion Radu,baiatul lui Dragomir 

Zamfir),  
Struţu, Gheorghe Bentaru  
Tăbăcaru,  
Tănăşică  
Tătaru, radu florea   
Terteseu, alecxe ctin 
Tileaua, al lui Ion Ghiţă 
 

Poreclele apăreau ca din senin, 
pentru ceva care-l caracteriza pe 
respectivul poreclit. Unele porecle erau 
legate de ocupatie(ex:Tăbăcaru, Cazan, 
Rotacu, Bombonaru, Croitoru, Lemnaru, 
Mocanu, Potcovaru, Cârciumăriţa, 
Geambaşu, Podaru), altele pentru anumite 
aspecte comportamentale (Beţivaru, 
Purcică, Bau, Tremurici, Mărăcine, Moţatu, 
Lăudatu, Melcu, Cerbu, Ţepoiu, Trenu, 
Gigioiu, Ghiţică, Ciulai, Berbec Râios, 
Spirtosu, Guran, Minciună, Mişculanţă, 
Flaşnote, Gondi, Viu, ...). Să mă ierte cei 
care nu se regăsesc în rândurile mele, căci 
atât am putut rememora şi de fapt am 
avut noroc cu Florica Voinea (căsătorită 
Babaoi), zisă şi Florica Mică a Mariţei lui 
Coadă. Mi-a fost colegă la şcoala primară 
din sat şi era un bibelou de fată, liniştită, 
premiantă, atentă la tot ce o înconjura şi o 
memorie deosebită.  

 
Crezul meu... 

Cred întru una Sfânta Treime  
Şi în Casa Dumnezeiască,  
Mă-nchin în crez, cu plecăciune,  
Către Bolta cea Sfântă – Cerească.  
 
Mă-nchin şi la Maica prea Sfântă  
Şi la Îngerii mei păzitori,  
Ca viaţa să ne fie păzită  
De tunetele acizilor nori.  
 
Legi bune s-avem pe pământ  
Şi rodul lipsit de neghină,  
Cinstite ne fie şi fapt şi cuvânt  
Pentru o viaţă curată – senină. 
 

MIOR 
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D. FOLCLORUL LITERAR 

În folclorul literar se cuvine să 
cuprindem creaţia lirică şi în proză (lirica 
pastorală, de cătănie, balade, doine, 
cântecele iubirii), poezia obiceiurilor din 
ciclul vieţii (naştere, botez, căsătorie, 
moarte) şi din ciclul calendaristic 
( Crăciun, Paşti, Sânziene). Recunoaştem 
că nu am reuşit a intra în toate cotloanele 
folclorului literar şi avem o prezentare 
cam deviată, dar o respectăm ca pe o 
preocupare. S-au dus pe apa sâmbetei 
multe cântece de jale care au îndreptăţit 
pe înaintaşii noştri să şi le exprime în 
acele momente de despărţire de cei dragi, 
prin plecarea la oaste şi la războaie. 
 
Cântece din vremea copilăriei 

  (Auzite de Mircea Iordache) 
 
Copiii şi tineretul, prin anii 1940 -

1960,  îşi exprimau amarul şi dorul prin 
multe cântece împrumutate din folclorul 
naţional.  

De la cântăreţii acelor vremuri, îmi 
răsună şi azi în suflet trilurile de ciocârlie 
ale Floarei lui Călinescu, care putea deveni 
mare artistă şi Neculai Iordache a vrut s-o 
ajute să meargă la şcoli de muzică, dar nu 
a fost lăsată de părinţi şi a ajuns 
cântăreaţă la nunţi. Frumos cântau şi 
Ionel Toma (Puşcoi), Vasile(Ţâru) Pană şi 
Gigi Ciobanu (al lui Neculai Breazu). 

Peste toţi s-a ridicat, ca valoare 
artistică, Atena Bratosin Stoian, care a 
devenit cunoscută în judeţ şi la televiziune 
şi care are o bogată experienţă de 
participare la concursuri şi spectacole. A 
obţinut premiul I la a X-a ediţie a 
Festivalului „Toamna Culturii Buzoiene”, 
recunoaşterea valorii de către Asociaţia 
Naţională a Militarilor în Rezervă şi 
Retragere. Trebuie amintit şi de faptul că, 
pe când avea 20 ani a cântat pentru 
familia Ceauşescu la o întâlnire cu oaspeţi 
polonezi, ceea ce nu i se putea accepta 
oricui, ci unor valori apreciate. 

Poate că erau multe cântece, care 

se înscriau în diferite cicluri, dar din ele 
ne amintim de câteva, pe care le numim 
mai jos. 
 
De nuntă:* Nuneasca,* Hora miresei 
 
Pentru plecarea la armată: 
 
* Trenule maşină mică,* Eu mă duc 
mândro, mă duc, 
 
De dragoste: 
 
* M-a trimis mama la vie,* De la primărie
-n sus, 
* Zărzărea, zărzărea, * Aseară ţi-am luat 
cercei, 
* Sanie cu zurgălăi, * Ionel, Ionelule, 
* Leano pentru tine, * Neghiniţă neagră 
Mai jos, prezentăm câteva cântece, unele 
preluate, altele din creaţia dâmbroceană.  
 
Nuneasca 
 
Haida, haida, nune mare, 
Că dă soarele de vale! 
Hai să-ncingem nuneasca 
Şi să jucăm mireasa!  
Hai mai tare soacre mare 
C-ai o noră ca o floare! 
Hai mai tare soacre mic, 
C-ai un ginere voinic! 
Ce mai soare luminos, 
Ce mai ginere frumos! 
Ce mai lună luminoasă, 
Ce mai mireasă frumoasă! 
Mirilor să ne trăiţi, 
Ca merii să înfloriţi! 
Să ne trăiască şi naşii, 
Să boteze copilaşii! 
Să trăiască şi socrii, 
S-aibă grijă de copii! 
Să trăiască nunu-ăl mare, 
Că are-o fină ca o floare! 
Să trăiască şi nuna, 
C-a ştiut ce cununa! 
Bagă mâna-n buzunar  
Şi dă bani la lăutar!  
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 Ia-ţi mireasă ziua bună! 
 

Ia-ţi mireasă ziua bună, 
De la tată, de la mumă, 
De la fraţi, de la surori, 
De la grădina cu flori, 
De la flori de lămâiţă, 
De la fete din uliţă, 
De la flori de busuioc, 
De la horă, de la joc, 
De la tot ce ţi-a fost drag, 
De la flăcăii din sat, 
Fii cu gândul la bărbat, 
Căci cu el te-ai măritat! 
 
M-a trimis mama la vie 
 
M-a trimis mama la vie, 
Gheorghe, Gheorghe, 
M-a trimis mama la vie, 
Să iau struguri şi lămâie, 
Trai, lai, lai, lai, lai, lai, 
Măi Gheorghiţă, măi. 
Struguri, lămâie n-am găsit, 
Gheorghe, Gheorghe, 
Struguri, lămâie n-am găsit, 
Cu Gheorghe m-am întâlnit, 
Trai, lai, lai, lai, lai, lai, 
Măi Gheorghiţă, măi. 
- Gheorghiţă, batista-ţi pică, 
Gheorghe, Gheorghe, 
Gheorghiţă, batista-ţi pică! 
- Ia-o Leano şi-o ridică! 
Trai, lai, lai, lai, lai, lai, 
Măi Gheorghiţă, măi.  
- N-o iau Gheorghe că-i murdară, 
Gheorghe, Gheorghe, 
- N-o iau Gheorghe că-i murdară, 
- Ia-o Leană de mi-o spală! 
Trai, lai, lai, lai, lai, lai, 
Măi Gheorghiţă, măi. 
Cu săpun de lăcrămioră, 
Gheorghe, Gheorghe, 
Cu săpun de lăcrămioră, 
S-o usuci pe prispă-afară! 
Trai, lai, lai, lai, lai, lai, 
Măi Gheorghiţă, măi. 
Cu foc de la inimioară, 

Gheorghe, Gheorghe, 
Cu foc de la inimioară, 
Să mi-o dai la primăvară, 
Trai, lai, lai, lai, lai, lai, 
Măi Gheorghiţă, măi! 
 
Cântece de iubire 

(Atena Bratosin Stoian) 
 
Duc pe lume-atâta dor 
 
Duc pe lume-atâta dor, 
Nu-l pot spune tuturor, 
Numai ţie bădişor, măi bădiţă, măi. 
Câte nopţi au fost cernite, 
Câte vise rătăcite, 
Dor îmi e de tine-ntruna, 
Te-oi iubi întotdeauna! 
 
Noaptea, când e cer cu stele, 
Eşti în gândurile mele 
Şi cu bune şi cu rele. 
Şi-avem, măi bădiţă, casă 
Lângă păduricea deasă, 
Unde-i dragostea frumoasă. 
Dragostea, dulce ca mierea, 
Ne aduce mângâierea. 
 
Măi bădiţă, eu îţi spun: 
Ia din viaţă ce-i mai bun, 
Răul să rămână-n drum! 
De eşti tânăr sau bătrân, 
Inimioara-ţi bate-n sân, 
Dragostea şi frumuseţea, 
Ne alină bătrâneţea. 
Şi de-o fi să mor, bădiţă, 
Să ne-ngroape ’ntr-o lădiţă, 
Să-mi fii bădişor aproape,  
S-ascultăm murmur de ape! 
 
 Pe drumul de la Buzău 
 
Pe drumul de la Buzău, 
A plecat neicuţul meu, măi, măi, 
A plecat neicuţa drag 
Şi cu dorul m-a lăsat, 
Înapoi nu s-a uitat, măi, măi, 
A plecat cu doru-n lume 
Şi-a uitat neica de mine, 
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Cui să-i spun neicuţă, zău, 
Cât mă arde dorul tău, măi, 
N-am cui spune ce trăiesc, 
Stau neică şi pătimesc, măi! 
Inimioară, inimioară, 
Te-aş scoate din piept afară, 
Nimic să nu te mai doară, măi, măi! 
 
Mă doare inima, doare 
Şi nu-mi găsesc alinare 
Cât este ziua de mare. 
Păsărică argintie 
Spune-i lui neica să vie, 
Dacă vrea să mă păzească, 
Spune-i să nu zăbovească! 
 
Frunza de s-o scutura,  
Mi-oi pierde neică urma, 
S-o duce şi dragostea, măi, măi. 
S-o duce şi dorul meu, 
Pe drumul de la buzău, 
De-o să-ţi pară neică rău! 
 
E. FOLCLOR MUZICAL ŞI COREGRAFIC 

Cântecele – au exprimat durerea şi 
amarul, dar şi bucuria, vitejia, dorurile, 
speranţa…   
  Baladele, cântecele bătrâneşti, 
muzica populară erau prezente în serile de 
toamnă la clăcile de curăţat porumbul de 
foi, la şezătorile din nopţile lungi de iarnă, 
dar şi cu alte prilejuri. Se mai cântă încă 
unele creaţii populare: „Şi-am zis verde şi-
o muşcată”, „Ionel, Ionelule”, „Ionel cu 
păr frezat”, „Foaie verde ca lipanul”, Măi 
Gheorghe, măi”, şi  altele. 

 
Jocurile –  

* Jocuri în formă de cerc, în care sunt 
cuprinse horele, 
* Jocuri în linie dreaptă ori semicerc 
(sârba, brâul, brâuleţul), 
* Jocuri de două persoane (învârtita, 
valsul, tangoul), care nu erau cunoscute 
până prin anul 1950.  

Hora satului se organiza la 
intersecţii de uliţe: hora la Mihai Pandele, , 

mai apoi la Neculai Coadă şi  mai târziu, 
hora la Bordei (după numele sătenilor 
lângă care se organiza hora). 
  Orhestra la vremea aceea era 
compusă din doi lăutari, o vioară şi un 
ţambal sau un acordeon. 

 
Jocuri petru copii:  
 
Ţăranul e pe câmp 
 
O horă mare cu băieţi şi fete. Un 

băiat intra în mijloc, alegea o fată şi se 
cânta: 

 
Ţăranul e pe câmp (bis), 
Ura, drăguţa mea, 
Ţăranul e pe câmp! 
Ţăranul o nevastă  (bis), 
Ura, drăguţa mea,  
Ţăranul o nevastă!  
Nevasta un copil (bis), 
Ura, drăguţa mea,  
Nevasta un copil! 
Copilul, o dădacă (bis), 
Ura, drăguţa mea, 
Copilul, o dădacă! 
Apoi, fata rămânea la mijloc şi 

alegea un băiat şi aşa mai departe. 
........................ 
Batista-mparfumată 
 
Horă mare, un băiat lua o batistă şi 

dădea roată prin spatele horei. Lăsa 
batista în dreptul unei fete şi mergea în 
continuare. Când ajungea din nou la 
spatele fetei, dacă fata nu observa batista, 
băiatul lua batist şi o punea la altă fată, 
până ce fata respectivă observa batista şi 
o prelua. fata o punea la un băiat ş.a.m.d. 

Batista-mparfumată, 
E pusă la o fată,  
Cine are să i-o dea, 
S-o sărute-o dată! 
................................ 
Joacă, joacă, joacă fetiţă, 
Joacă, joacă, joacă fetiţă, 
Că eşti frumoasă ca o garofiţă 
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Şi jocul nostru este format 
Dintr-o fată şi un băiat! 
Joacă, joacă, joacă băiete, 
Că eşti frumos ca un castravete 
Şi jocul nostru este format 
Dintr-o fată şi un băiat! 
 
Jocurile tineretului 
 
”D i n  p e r i o ada  d i n a i n t e a 

colectivizării forţate din anul 1962, îmi 
mai reamintesc despre clăcile organizate 
cu rudele, şi vecinii la: culesul viei, pentru 
deşfăcatul porumbului, pentru bătutul 
floarei soarelui  şi unele adunări: pentru 
tors, pentru împletit, pentru croşetat, etc, 
aşa după cum descriu: dna  Prof. 
Elisabeta Popp, sau dna Smaranda Sares 
“Claca se organiza de obicei pentru: 
deşfăcutul porunbului de foi, când se 
făceau gogoşi, se fierbeau grăunţe, se 
bea vin, se cânta;  se dădea ajutor la 
cules via, se musteau strugurii, se făceau 
chefuri, etc  

 
Înaintea sărbătorilor de Paşti 

ieşeam la curăţatul şanţurilor de gunoaie 
şi iarba uscată, făceam grămezi, le 
dădeam foc şi apoi săream peste focul 
respectiv. 

La Drăgaică, de cu zori, tata îl 
înhăma pe Cezar la căruţa, pe care monta 
scânduri, inprovizând băncuţe şi 
acoperindu-le cu macaturi şi plecam la 
Buzău, cale de 12 km. Eram bucuroşi, 
nevoie mare şi când ne întreba câte 
cineva, unde mergem, răspundeam plini 
de vigoare şi voioşie: „- La Drăgaică, la 
Drăgaică!” La întoarcerea spre casă, 
obosiţi şi picotind de somn, dacă eram 
întrebaţi de unde venim, răspundeam fără 
vlagă: – “De la Drăgaică!”, cum îşi 
reaminteste şi dr. Constantin Zaharia 

În ajunul Crăciunului, se merge cu 
”Bună dimineaţa la Moş Ajun”. Unul din 
colinde era „Oleandra”.  „De Crăciun şi 
Anul Nou ne organizam în grupuri de câte 
2-3 copii şi ne deplasam la şosea 

(intersecţia cu cimitirul) de unde se 
dădea semnalul de plecare pe uliţă într-
un zgomot de nedescris.”   

(Pr. Protopop Constantin Alecse) 
 

 „Pent ru  m ine ,  hora  e ra 
evenimentul cel mai aşteptat al 
săptămânii. Se organiza în acelaşi loc, 
chiar în intersecţia din mijlocul satului, pe 
al cărei colţ noi aveam casa. Copil fiind, 
stăteam agăţat pe gard, toată după 
amiaza de duminica şi priveam la horă. 
Ca muzicanţi erau: un viorist, un 
acordeonist şi un ţambalagiu. Nu-mi 
amintesc numele lor. Eram la curent cu 
noutăţile satului, căci la radio „şanţ” 
veştile circulau iute. 

La câte un joc mai îndrăcit se ridica 
un nor de praf care se depunea, liniştit, 
pe straie şi pe feţele transpirate. Când 
lăutarii luau pauze, priveam cu admiraţie 
la tinerii satului, veniţi acasă de pe la 
şcoli sau facultăţi, cum se plimbau prin 
colbul uliţei, angajaţi în discuţii, mai mult 
sau mai puţin aprinse”.     

(Dr. Constantin Zaharia) 
 
 „Flăcăii angajau lăutarii să cânte. 

Plăteau fiecare câte o sumă, funcţie de 
contract. Plăteau şi fetele. Pentru 
angajare mergeau: Constantin Cazan, 
Zainea, Subsemnatul, Valeri Baroian. 
Muzicanţiii erau: Titi Ţiganu, la Vioară şi 
Neagu lui Codin Ciopec, la acordeon. 

 

Se organizau şi alte petreceri:  
 
Serată – tot afară, la lampă, 
Hora pe vale, se ţinea în vale, lângă 

gârlă, 
Baluri, la şcoală. – Veneau şi băieţi 

din alte sate şi uneori erau bătăi pentru 
fete.” (Dumitru Catrinoiu) 

 

„Hora : se ţinea la intersecţiile de 
uliţe. Într-o perioadă se ţinea la colţul de 
lângă Neculai Zaharia (Coadă) şi mai apoi 
s-a mutat la colţul de la Ion Mirea 
(Bordei). Animatorii principali ai horelor, 
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în vremea mea, erau: Ion Enache (al lui 
Pleaşcă), Enache Dedu, Neculai Stoian, 
Gheorghe Oprea (al lui Petrache), Jenica 
Bratosin, Miţa Săftoiu, Stanca Dedu, 
Neculai Stanciu (Culi, al lui Barosu). 

 
Baluri şi serate: se ţineau la 

Căminul improvizat în fosta cârciumă a lui 
Neculai Tănase şi la şcoală. La şcoală se 
mai dădeau şi filme, care erau 
fragmentate în episoade înregistrate pe 
role.  Iluminarea la cămin şi la şcoală se 
făcea cu lămpi de petrol şi treptat s-a 
trecut la petromax.” (Enache Dedu) 

 
 „Principalele distracţii le constituiau 

horele, se organizau săptămânal la colţul 
de lângă Bordei. Muzicanţii erau locali - 
familia Ciopec: Neagu Ciopec, Dumitru 
Ciopec,  Nicu al lui Titi Ciopec 

 La marile sărbători se organizau 
baluri, în localul şcolii”                                                      

(Prof. Constantin Enuş.) 
 
„Când aveam 15 ani, am învăţat să 

joc, cu nenea Titi, un nepot al mamei. 
Cânta, la acordeon, Neagu lui Codin 
Ţiganu. Bunicul trăgea să moară. M-au 
trimis de-acasă, să nu-i văd suferinţa 
bunicului, dar nu şi-a dat sfârşitul până nu 
m-a mai văzut o dată. Amintindu-mi de 
acele vremuri, am compus cântecul „Hora 
la Bordei”      (Atena Bratosin Stoian) 

  
„Hora de la Neculai Coadă, când 

veneau lăutarii: Ştefan Ciopec, la vioară şi 
Mitu Ciopec, la ţambal. Se jucau hore şi 
sârbe. Se juca „Cazacul” cu pleznitul 
picioarelor în părţi. Dintre flăcăi, cei mai 
jucăuşi erau: Costică Baroian, Tudorel 
Geambaşu, Sandu Săftoiu, Valeri Pană. Pe 
margine, priveau părinţii şi se puneau 
bazele căsătoriilor.” (Sandu Săftoiu) 

 
„Hora, era prilej de mare distracţie 

şi de cunoaşterea între flăcăi şi fete în 

vederea formării cuplurilor de viaţă. 
Pe timpul cât eram flăcău, hora se 

ţinea la Şuşa (şosea), lângă Mihai 
Pandele. Veneau flăcăi şi din satele vecine, 
mai ales din Stănceşti, care spuneau că 
merg la horă la capitală. 

Muzicanţii au fost: Dumitru 
Bocioacă, – la cobză, Ştefan Ciopec, - la 
vioară, Mitu Ciopec, - la ţambal, Neagu lui 
Codin Ciopec, - la acordeon.  

 
De obicei cântau câte doi muzicanţi, 

dar Neagu Ciopec, cânta de unul singur. 
Dintre flăcăii care ţineau hora, 

menţionez: Ion Ionescu, Toader Preda (al 
lui Burlacu), Ştefan Zamfir.”(Stan Bârsan) 

 
„Hora se ţinea la intersecţii de 

drumuri (la Mihai Pandele, la Neculai 
Coadă, la Bordei). Muzicanţii erau: 
Bocioacă, Ştefan Ciopec, Mitu Ciopec, Titi  
(ginerele lui Bocioacă), Neagu lui Codin 
Ciopec. Se dădeau şi serate, la şcoală.”
            (Măndiţa Sares.) 

 
 „Distracţiile constau în:  
- hore, se organizau în  sărbători, 

după amiaza.  
- chermezele se ţineau seara 
- balurile se făceau noaptea în 

localul şcolii”     
(Biolog Elisabeta Popp) 
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UNELE DINTRE CÂNTECELE  
ATENEI BRATOSIN STOIAN 
 
HORA LA BORDEI 
 
Verde, fir de busuioc, 
Floare cu noroc, 
Hai bădiţă, hai la joc, 
Să te-nvârt cu foc! 
Joacă-mă bădiţă,  
Că ţi-oi da guriţă, 
Hora-n sat la noi, 
Hora la Bordei! 
Zi-i măi lăutare, 
Că e sărbătoare, 
Să ne-nveselească 
Hora muntenească! 
La horă când am venit, 
Tot satu-a ieşit, măi, 
Nenea Titi m-a ’nvăţat  
Să joc hora-n sat. 
Joacă fata mea uşor, 
Saltă pe picior, măi, 
Stânga, unu, dreapta, doi, 
Ca în sat la noi! 
Ne ţine isonul, 
Cu acordeonul, 
Neagu lui Codin, 
Să ne-nveselim. 
  
Joacă toată lumea, 
Pân’ răsare luna, 
Hora-n sat la noi,  
Hora la Bordei. 
Sârba şi hora străbună, 
Tot satul s-adună, 
Se strâng fii satului, 
În hora dorului. 
Bade-al meu când mă-’nvârteşte 
Inima-mi topeşte, 
Iar în braţe când mă strânge, 
Mijlocelu-mi frânge. 
Zi-i măi lăutare, 
Că e sărbătoare, 
Să ne-nveselească 
Hora muntenească! 
Joacă-mă bădiţă,  
Că ţi-oi da guriţă, 

Hora-n sat la noi, 
Hora la Bordei! 

 
La Dâmbroca-n satul meu 
 
La Dâmbroca-n satul meu 
Mă poartă dorul mereu, 
La căsuţa ce-am lăsat, 
În lume când am plecat. 
 
Ulicioară din câmpie, 
Eu te port, în suflet, vie! 
Chipul mamei, parc-aşteaptă 
Şi umple golul din poartă. 
 
În casa bunicilor, 
Mi-a fost viaţa fără nor. 
Mergeam vara la scăldat, 
Cu alte fete din sat. 
 
Adunam salcâm pe braţe, 
Tocam iederă la raţe,  
Prindeam, în cozi, flori de tei, 
Jucam hora, la Bordei. 
 
Dar s-au dus anii de-a rândul 
Şi-am rămas numai cu gândul. 
Am călcat frunza şi iarba 
Şi-n lume-am trăit degeaba, 
 
Că tot ce am strâns pe lume, 
Rămâne pe mâini străine. 
Vreau să mă întorc, cu dor, 
Unde m-am născut să mor: 
 
În pământul strămoşesc, 
Acolo să hodinesc! 
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F. CICLUL VIEŢII 
 
NAŞTEREA  
 

- Printre obiceiurile legate de 
naştere şi creşterea copiilor, menţionăm:  

* până pe la mijlocul veacului 20, 
nu prea erau moaşe calificate, ci empirice, 
provenite dintre femeile bătrâne, cu multă 
experienţă de viaţă; 
„Naşterea. – Orice femeie ajuta, chiar şi 
la câmp 

Acasă – se făcea un cuibar cu paie 
pe jos şi stătea, chiuind, până năştea. 
După aia se spăla cu apă caldă, lega 
buricul, spăla copilul şi femeia care 
năştea. Mergeau la preot cu sticla cu apă 
şi busuioc, pus în gura sticlei. Vine preotul 
şi slujeşte (sfeştania). Botezul vine după 
aprecierea fiecăruia. Dacă apare bolnav, îl 
botează mai repede. (Smaranda Sares) 

„Moaşe empirice ale anilor '50, au 
fost: tuşa Stanca Pârloaica, tuşa Mariţa 
Dârstaru şi tuşa Voica lui Radu 
Buricea” (Enache Dedu) 
 
BOTEZUL 
 

* de regulă, pruncii se botezau în 
termen de cel mult o lună de la naştere, 
într-o duminică sau altă sărbătoare; 

* după botez, naşii, moaşa, rudele 
şi vecinii invitaţi de părinţi, făceau 
petrecerea numită cumetrie, fiecare 
participant oferind, la sfârşitul mesei, 
daruri pentru „prichindel”: bani, oi, vite 
etc. Apoi se făcea scăldatul copilului, când 
toţi cei prezenţi aruncau monede metalice 
în scaldă; 

* după 40  zile de la naştere, mama 
merge cu pruncul la biserică, pentru a-l 
dărui credinţei, aşa cum a procedat şi 
Maica Domnului. Câteva zile pruncul 
doarme lângă mamă, apoi este mutat în 
leagăn sau albie, în care, de obicei, este 
legănat şi i se „îngână” cântece de 
leagăn.”  

(din Monografia Comunei Săgeata)  

„La 2-3 săptămâni de la naştere, 
copilul era creştinat. Înainte de a se pleca 
la biserică, naşa aducea daruri pruncului, 
care era aşezat jos, spre a fi ridicat apoi 
de către naşă. Pe locul unde a stat copilul 
se puneau 3-4 poli, pe care-i lua moaşa. 
Uneori înainte de a se pleca la biserică, 
invitaţii se cinsteau cu câte un pahar cu 
vin. După botez se aşezau cu toţii la masă. 
Seara se făcea scăldatul pruncului, în baia 
căruia se puneau flori şi buruieni 
mirositoare, naşa îl ungea cu untdelemn şi 
apoi îl îmbăia. Era îmbrăcat cu haine 
aduse de naşă, după ce se puneau bani în 
vasul în care a fost îmbăiat, tot pentru 
moaşă, fiecare invitat punând bani în 
vasul respectiv. La masă, fiecare dăruia 
câte ceva pentru  prunc, mai întâi naşa şi 
apoi fiecare, după buzunarul lui. Spre 
seară, femeile mergeau la o cârciumă, 
unde se bea în sănătatea pruncului, de 
cele mai multe ori până dimineaţa. 
(Extras, din ”Un spaţiu în competiţie cu 
timpul – Vadu paşii”) 

 
„Venirea  pe lume a fiecărui om nu 

este întâmplătoare. Totul este 
„programat” de Dumnezeu. În ce familie 
să te naşti, ce fraţi şi surori să ai, în ce 
localitate să vezi lumina zilei. Lumea 
aceasta este făcută pentru tine. Cum pot 
uita eu colegii de clasă şi şcoală, 
învăţătorii şi profesorii, bătrânii satului cu 
mersul domol şi vocea stinsă dar cu ochii 
pătrunzători? Satul Dâmbroca este un 
asemenea loc binecuvântat de Dumnezeu. 
Fiecare casă din sat are povestea şi istoria 
ei. Fiecare bătătură a fost călcată de mii 
de ori de picioarele copiilor care ieşeau să 
se joace în fiecare zi. Toţi cei în care încă 
nu a murit copilul de altădată, înţeleg ceea 
ce spun eu acum. Priviţi un copil cum se 
joacă şi veţi avea răspunsul pe loc.”    

(Pr. Costel Ion) 
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 CĂSĂTORIA ŞI NUNTA 
 
 „Căsătoria şi nunta au fost şi sunt 

momente esenţiale din viaţa satului. De 
regulă, nunţile se făceau în duminicile de 
iarnă, fetele având între 17–20 ani, iar 
flăcăii făceau acest pas după ce aveau 
armata făcută. 

* logodna  presupunea o negociere, 
prin care părinţii însurăţeilor ajungeau la o 
înţelegere deplină. În seara de logodnă se 
întocmea „foaia de zestre”. 

Unii tineri se luau „pe furate”, în 
cazul în care părinţii lor nu-şi dădeau 
acordul. 

* peţitoarele (cel puţin un bărbat şi 
o femeie), aveau rol important 

* Între logodnă şi nuntă, trebuiau 
pregătite  trusoul miresei şi obiectele care 
urmau a se oferi de cadouri: pentru: nun
(cămaşa), ginere, socru, soacră, şervete şi 
batiste, care urmau a se dărui. Prietenele 
miresei ajutau la pregătirea  darurilor. 

* la mireasă, sâmbăta se pregătea 
bradul, se oferea mâncare, apoi, cu 
timpul, acest obicei s-a transferat la mire; 

* rasul, începea cu aducerea 
nunului la mire, apoi unul dintre flăcăi îl 
bărbierea pe ginere, în timp ce lăutarii 
cântau, iar cei din jur petreceau; 

* În ziua de brad, ginerele, însoţit 
de stolnic şi lăutari, se ducea la nun cu 
rachiul şi acolo era organizată masă 
pentru invitaţi. După masă, flăcăii, numiţi 
şi brădaşi, însoţiţi de o soră a nunului,  
purtând în mâini brazi, duceau, pe o tavă, 
voalul miresei, iar aceasta îi ospăta. Alaiul 
bradului era condus de nună, care venea 
la mireasă să o pregătească, acasă, după 
ce tânăra a pus pe o tavă: cămaşa, 
gulerul, cravata, acul de cravată, pe care 
mirele le va îmbrăca  la nuntă; 

* duminică dimineaţa, ginerele şi 
nunii, însoţiţi de stolnici şi lăutari mergeau 
la mireasă, nu intrau în curte până nu se 
făcea „ jocul găleţii”(scoaterea unei găleţi 
cu apă de la un puţ situat la a treia casă 
de a miresei, găleata trecând din mână în 

mână de către întregul alai), apoi unul din 
tineri, călare pe un cal alb ori roib, rostea 
uralele, ţinând în mână o ploscă cu vin. 
Nuntaşii intrau, apoi, în casă şi mireasa le 
punea beteală în piept; 

* la ora 12,00, alaiul pleca spre 
primărie, unde se oficia cununia civilă, iar 
de aici mergeau la biserică, pentru 
cununia religioasă; 

* stolnicii poartă după gât, în tot 
timpul, şervete lungi, oferite de soacra 
miresei; 

* de la biserică, nunta mergea la 
casa miresei, unde se aşeza masa, la care 
se serveau sarmale. Pe la orele 16 – 17, 
nunta se pregătea de plecare, dar nu 
înainte ca un flăcău să citească uralele de 
iertăciune, iar mirii sărută mâinile 
părinţilor, cerându-le iertare; 

* stolnicii mirelui încarcă în căruţă 
zestrea miresei(cufăr, plapumă, perne, 
covor, scoarţe, alte obiecte casnice), pe 
care o duc la mire; 

* ajunşi la casa mirelui, nuntaşii 
intră în curte, mireasa le toarnă apă să se 
spele, iar aceştia îi oferă bani; nuna dă jos 
voalul miresei şi-i aşează pe cap un tulpan 
alb; 

Obiceiurile de zi se încheie aici. 
 
* urmează masa mare, pregătită 

din timp, ce poate avea loc la mire ori la 
salon, la care participă rude ale celor doi, 
precum şi numeroşi invitaţi. Masa are 
următoarele momente: rugăciunea, 
onorarea felurilor de mâncare(sarmale cu 
varză, pilaf, friptură…); 

* la finalul petrecerii, un lăutar, cu 
o farfurie în mână, merge pe la meseni, 
care oferă daruri. Lăutarul anunţă darurile 
primite, iar mesenii aplaudă. Banii sunt 
legaţi într-o batistă, în care se pune şi 
miez de pâine stropit cu vin, astfel ca 
tinerii căsătoriţi să aibă parte de belşug. 
Apoi se oferă  tinerei perechi darul; 

* tinerii sărută mâinile naşilor, după 
care începe hora     miresei. Cei care o 
invită la dans îi oferă bani; 
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 * tot timpul mesei, lumânările de 
cununie stau aprinse. 

* în zilele de după nuntă, tinerii 
merg pe la rude şi naşi, care le dăruiesc 
câte o găină şi le promit pentru vară, câte 
o cloşcă cu pui. 

 
În ultimii ani, tinerii nu mai 

aşteaptă oficierea căsătoriei, apelând la 
satisfacerea plăcerilor dragostei încă de la 
cunoaştere. Se poate spune că înaintea 
nunţii se petrec trei acte: cunoscut, plăcut 
(acceptat), căsătorie de probă. 

 
Nunţile de azi se fac cu un mai 

mare fast, în funcţie de posibilităţi şi 
gradul de cultură al organizatorilor. Nu se 
mai foloseşte transportul cu căruţele, ci cu 
autocare sau automobilele unora dintre 
rude. Muzica preferată poate fi cu manele 
(cel mai des căutată la sate), dar şi cu 
tarafuri tradiţionale sau cu formaţii care 
abordează diverse stiluri muzicale.”
 (Extras din „În căutarea unei noi 
şanse - Săgeata”) 

 
„Învăţător şi director al şcolii din 

Gura Câlnăului, Răducan  Dumitrescu, a 
realizat în 1942 monografia localităţii 
respective.  

 
În capitolul  ”Cadrul psihologic”, 

dascălul a făcut unele constatări şi 
aprecieri interesante cu privire la 
comportarea sătenilor: „O opoziţie faţă de 
tradiţii, care înseamnă respect faţă de 
bătrâni, autorităţi, faţă de cultura de 
veacuri a acestui popor”. 

 
Despre cununie, botez şi 

înmormântări se menţionează că erau 
conform canoanelor bisericii ortodoxe.  

 
 Nunţile se făceau, de obicei, 
toamna şi ţineau 3–4 zile. 
Sâmbăta, pe la orele 10ºº-11ºº, veneau 
flăcăi şi fete, numiţi brădaşi, care duceau 
brazii la mire şi mireasă. Aici erau serviţi 
cu ţuică şi bomboane, după care fixau 
brazii pe porţile locuinţelor şi apoi 

mergeau la casa naşilor. .Naşul mergea cu 
brădaşii la mireasă. Flăcăii care l-au însoţit 
pe mire, mergeau în „casa mare”(odaia 
mare), unde mireasa avea zestrea, 
aceasta dându-le câte o batistă lucrată de 
ea şi o fundă pe care o prindeau în piept, 
primind în schimb câte un mic dar. La ora 
12,ºº se servea masa. După masă începea 
dansul. Mireasa mergea în altă cameră, 
unde era îmbrăcată de naşă, revenind apoi 
printre meseni şi prinzându-se în dans. 
Seara plecau cu toţii acasă, spre a se 
pregăti nunta de duminică. 

 
 Despre sâmbătă se spunea că e 

ziua mirelui. Flăcăii se adunau cu toţii într-
o cameră din casa mirelui şi unul dintre ei 
îl bărbierea, în timp ce lăutarii cântau.  
  
Petrecerea de la mire se termina pe la 
miezul nopţii. 

 
În versurile cântecului se strecura 

tristeţea desprinderii de părinţi: 
 
Cântec în timpul rasului 
 
Foaie verde şi-un dudău, 
Bine mai trăiam flăcău, 
Când eram la tatăl meu 
Şi plecam unde vream eu. 
 
Dar de când m-am însurat,  
Grija casei mi-am luat,  
Busuioc verde pe masă,  
Rămâi mamă sănătoasă, 
 
Că acum mă duc să-mi fac, 
La copii şi la nevastă, 
Busuioc verde stelos, 
Rămâi tată sănătos! 
 
Plângeţi ochi şi lăcrimaţi, 
Că voi sunteţi vinovaţi,  
Că ce vedeţi nu uitaţi 
Şi ce iubiţi nu lăsaţi! 
 
Trage cu briciul mai tare, 
Că plânge mama, de moare! 
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Duminica, dimineaţă, începea să se 

strângă lumea la mireasă, care se îmbrăca 
în rochie şi cu celelalte găteli, în cântecul 
lăutarilor. Acasă la el - şi mirele se 
îmbrăca şi apoi, însoţit de nuntaşi, în 
căruţe trase de cai cu zurgălăi la gât, 
pleca la casa naşilor, spre a-i lua  şi a 
merge la mireasă. Un nuntaş spunea 
oraţiile de nuntă, după care toţi jucau 
„găleata”. În timp ce se încingea hora, 
mireasa scotea o găleată cu apă din 
fântână  şi juca cu ea plină, cât ţinea hora, 
în credinţa că îi va merge din plin toată 
viaţa.  Se pleca la cununia religioasă, apoi  
acasă la mireasă, unde naşul se spăla pe 
mâini cu apa turnată de mireasă, timp în 
care nuntaşii mai şugubeţi, aruncau pe 
mâinile acestuia cenuşă sau mălai. Naşul 
se ştergea pe un prosop lucrat de mireasă, 
pe care îl păstra şi-i  dăruia miresei o 
sumă de bani. Mireasa mai turna apă, să 
se spele, socrului şi câtorva rude mai 
apropiate, le dădea prosoape şi primea de 
la fiecare bani. La sfârşitul acestui 
ceremonial, mirii îşi puneau un şervet pe 
după gât, ca să fie legaţi toată viaţa, 
mâncau dintr-un ou fiert, pâine şi sare şi 
beau dintr-un pahar cu vin, semn de 
belşug în viaţă, după care, aşa legaţi, 
intrau în casă. 

Urma masa şi dansul, după care, la 
orele 16ºº-17ºº, mirii se urcau într-o 
căruţă frumos împodobită, cu o parte din 
zestrea fetei, se plimbau prin sat, după 
care ajungeau la viitoarea locuinţă. În 
urma lor veneau căruţele cu nuntaşii şi 
restul de zestre. 

Acasă se făcea „dezgăteala 
miresei”, când naşa îi lua voalul şi beteala, 
în prezenţa femeilor şi îi punea pe cap o 
basma, semn al trecerii din categoria 
fetelor în cea a nevestelor. 

Apoi se ţinea masa de seară, 
încheiată cu daruri. Fiecare dăruia o sumă 
de bani, rudele apropiate primind, în 
schimb, şervete. Petrecerea continua până 
la ziuă şi chiar în zilele de luni şi marţi. 
Luni seara era petrecerea la casa naşilor, 

cu tinerii şi stolnicii care au servit la masa 
de nuntă. 

În 1941, formularul de încheiere a 
căsătoriei se numea „Publicaţiune de 
căsătorie” (Extras, din ”Un spaţiu în 
competiţie cu timpul – Vadu paşii”) 
 
 „Sâmbăta seara era rasul – 
mergeau prietenii mirelui, îl rădeau, apoi 
beau. La mireasă mergeau fetele, cuseau 
batiste (fiecare batistă pentru prietenul 
fetei respective),  

În ziua nunţii, dumineca, mirele 
mergea la naşi cu bradul, lua naşul şi-l 
ducea la mireasă. Se juca găleata cu apă,  
se ducea la trei fântâni, la poartă şi 
stropea la fiecare. Naşii nu intrau în curte. 
În găleată mai rămânea apă şi veneau la 
poartă, o aşezau în mijlocul horei, apoi 
mireasa intra înăuntru cu doi cavaleri de 
onoare(care aveau câte un brad), apoi 
mireasa punea batistele la flăcăi în piept. 
Se primea cu un stolnic cu colac şi sare, 
pe tavă şi un pahar de vin. Venea nunul 
mare , rupea din colac, întingea în sare, 
mânca şi bea un pahar de vin. La prispa 
casei erau 2 scaune. Socrul mare se aşeza 
pe unul şi nunul pe unul. Li se puneau 
ştergare de gât şi apoi erau invitaţi la 
masă. După aceea plecau la cununie şi, la 
casa mirelui se puneau mesele. Darul se 
făcea cu strigare.” (Smaranda Sares) 
   
 „Zorul începea de joi seara şi la fată 
şi la băiat, se alegeau stolnicii şi începeau 
pregătirile: erau tăiate păsări, se punea 
vinul în sticle, se făceau sarmalele. 
Sâmbătă, stolnicii, o fată şi un băiat, 
plecau cu plosca prin sat şi făceau invitaţia 
la nuntă. Tot sâmbătă, stolnicii-băieţi se 
duceau la socri mici cu rochia de mireasă. 
Acolo erau cinstiţi şi li se servea un mizilic 
(aperitiv). 

Duminică dimineaţa se băteau brazii 
în poarta mirelui, se făcea bărbieritul, 
veneau lăutarii şi împreună mergeau la 
nuni. Băteau brazii în poarta nunului, 
serveau ceva, jucau şi apoi plecau la 
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mireasă. Mireasa era deja îmbrăcată, 
ajutată de fete. Când venea nuna, aşeza 
mireasa pe pernă şi o fată, de obicei 
domnişoara de onoare, ţinea oglinda, iar 
nuna îi aşeza voalul pe cap. Se ieşea, 
apoi, în drum şi se juca nuneasca (o horă 
mare, cu lăutarii la mijloc). 
 
Haida, haida, nune mare. 
Că dă soarele de vale, 
Hai să-ncingem nuneasca  
Şi să jucăm mireasa! 
Ce mai soare luminos, 
Ce mai ginere frumos! 
Ce mai lună luminoasă, 
Ce mai mireasă frumoasă! 
Mirilor, să ne trăiţi, 
Ca merii să înfloriţi! 
 
Să ne trăiască şi naşii, 
Să boteze copilaşii! 
Să trăiască şi socrii, 
S-aibă grijă de copii! 
Să trăiască nunul mare, 
Că are-o fină ca o floare! 
Să trăiască şi nuna, 
Că-a ştiut ce cununa! 
Bagă mâna-n buzunar 
Şi dă bani la lăutari! 
 

În timp ce lăutarii cântau, nunul, 
mirele şi socrii, dădeau bani la lăutari. 

 
După nunească se juca hora miresei 

şi apoi se mergea la biserică. În drumul 
spre biserică, copii scoteau apă de la 
fântâni şi îi întâmpinau cu găleţile pe miri. 
Aceştia aruncau bani în găleţi şi copiii îi 
luau. În timp ce alaiul se îndrepta spre 
biserică, la casa socrului mic, stolnicii 
socrului mare se prezentau cu carul cu 
boi, pentru a lua zestrea miresei şi a o 
duce la socri mari. Stolnicii plăteau, 
simbolic, socrului mic, zestrea luată. 

................................. 
 
Legatul miresei 

Nuna lua voalul de pe capul miresei 

şi o lega cu o basma, în timp ce se cânta: 
  

Ia-ţi mireasă ziua bună, 
 De la tată, de la mumă, 
 De la fraţi, de la surori, 
 De la grădina cu flori 
 De la flori de lămâiţă,  
 De la fete din uliţă, 
 De la flori de busuioc, 
 De la fete, de la joc! 
 Fii cu gândul la bărbat, 
 Căci cu el te-ai măritat! 

 
Se mergea la casa mirelui şi acolo 

se bea, se mânca şi cântau lăutarii până 
dimineaţa.” (Atena Bratosin Stoian) 

 
„Nunţile  erau prilejuri de bucurie. 

Ele se făceau acasă şi nu la restaurant ca 
în zilele noastre. Participau atât rudele, cât 
şi prietenii cei mai apropiaţi. Mirele şi 
mireasa, îmbrăcaţi în costumul de nuntă şi 
rochia de mireasă, ne aduceau nouă 
copiilor mare bucurie. Alergam veseli după 
alai, visând la propria nuntă şi nu ne 
sinchiseam prea tare de îmbrâncelile celor 
mari care ne spuneau că nu-i treaba 
noastră şi că va trebui să plecăm acasă. 
Plecam, într-adevăr, acasă, dar abia când 
ni se făcea foame, sau când se însera. 
Adormeam seara târziu, iar când la nuntă 
erau invitaţi şi părinţii mei, aşteptam să 
ne aducă bunătăţi de acolo: prăjituri şi 
cozonac.” (Pr. Costel Ion) 

 
OBICEIURILE FUNERARE 

 
„Se respectă şi astăzi etapele 

funerare: maslul, spovedania înaintea 
decesului, priveghile, prohodul, 
conducerea pe ultimul drum, ceremonialul 
oficiat de 1-2 sau mai mulţi preoţi, după 
posibilităţi.  

Primul gest făcut de rudele mortului 
e de a pune doliu pe casă sau la poartă, 
doliu care va fi expus timp de 6 
săptămâni. 

Bocetele specifice priveghiului şi 
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conducerii pe ultimul drum sunt 
impresionante, evocând momente 
impresionante din viaţa mortului. 
După înmormântare are loc pomana 
(praznicul), cu mâncăruri tradiţionale, în 
cadrul căreia un loc important îl au: coliva 
şi colacii împletiţi, iar pomenirea morţilor 
se face, de obicei, la Moşi, când se dau de 
pomană căni şi străchini din ceramică, cât 
şi de 1 decembrie, declarată şi „Ziua 
morţilor”. 
   Învăţătorul Dumitru T Alexandru, în 
monografia din anul 1942, menţionează 
obiceiurile care însoţesc moartea: 
  * Îmbăierea (celor care fac îmbăierea 
Mortului, li se dau de pomană din hainele 
Mortului). 
* îmbrăcarea morţilor şi toaletarea 
lor (cei decedaţi înainte de nunţi, sunt 
îmbrăcaţi ca mireasă sau mire); 
* aşezarea morţilor în sicrie ornate 
frumos (li se leagă de degetul mic al 
mâinii drepte câte o monedă de metal şi li 
se pune câte un inel, până la 
înmormântare; 
* pe lângă mort se ţin lumânări 
aprinse şi nu este lăsat singur nici un 
minut; 
* cei care vin la priveghi, stau trişti şi 
vorbesc foarte puţin; 
* mortul este ferit să nu treacă o 
pisică sau un câine pe sub el, pentru a fi 
ferit de pericolul transformării în strigoi; 
* celor care vin la priveghi, în ziua 
înmormântării li se pun şervete la mâna 
stângă şi aşa se procedează şi cu groparii; 
* mortul este scos din casă cu 
picioarele înainte şi se sparge o oală de 
lut; 
* în timpul prohodului, la biserică, 
femei – rude împart covrigi şi lumânări; 
* în trecerea spre cimitir, convoiul se 
opreşte la fiecare intersecţie, iar cineva 
aruncă bani printre oameni; 
* la groapă se ţine o cuvântare de 
către preot, iar înainte de a se arunca 
pământul peste sicriu, cei dintâi bulgări 
sunt aruncaţi de preot. Pentru cei bogaţi, 

rudele mortului ofereau săracilor vite şi oi. 
* pomana - se serveşte o masă 
tradiţională la care participă oricine 
doreşte, fără o invitaţie specială; 
* timp de şase săptămâni, cineva 
dintre ai casei – femeie ori fată, despletită 
(se poate apela şi la femei plătite), duc, în 
fiecare dimineaţă, tămâie la mormânt şi 
cară, cu două cofe de apă, apă la trei 
case, de obicei la bătrâni şi nevoiaşi. 
* în familia mortului nu se spală rufe  
(Extras din „În căutarea unei noi şanse - 
Săgeata”) 
 
Obiceiuri de înmormântare 

 

Era bine ca mortul să stea o noapte 
sau două acasă, decesul fiind anunţat prin 
bătăi de clopot. După ce era spălat 
(„scalda”), mortul era îmbrăcat şi bocit de 
către cei ai casei şi de rude. I se puneau 
bani prin buzunare, spre a-şi plăti vămile. 
Pe hainele celor care aveau diferite 
însărcinări se prindeau şervete. Era 
obiceiul ca în timp ce mortul era ţinut în 
casă şi o zi după plecarea mortului să nu 
se măture în casă, iar oala cu care s-a 
turnat celor care au spălat mortul era 
spartă, imediat ce mortul a fost dus la 
biserică. De asemenea era credinţa că nu 
e bine ca în camera mortului să intre pisici 
sau câini, deoarece mortul devenea 
strigoi. 

După slujba de înmormântare, după 
ce mortul era coborât în mormânt, erau 
date peste groapă, de pomană, farfurii cu 
mâncare, o cană sau o carafă cu apă sau 
vin şi 1–3 oi, după starea decedatului. 
Acasă, în prezenţa preotului, se dădea 
masa de pomenire, uneori chiar în camera 
unde a fost ţinut mortul. Urmau obiceiurile 
de pomenire la 3, 9, 18, 40 de  zile, când 
se împărţea mâncare. La cea de 40 zile se 
dădeau şi obiecte de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte. Dacă mortul era flăcău sau 
fată, i se făcea brad. După ce era 
îngropat, bradul era fixat lângă cruce, în 
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credinţa că-i face umbră pe cealaltă lume. 
(Extras, din ”Un spaţiu în competiţie cu 
timpul – Vadu paşii”) 

 „Când  era vorba de înmormântare, 
stăpână se făcea tristeţea şi lături se făcea 
plânsul. Orice înmormântare aduna cu 
sine oameni mai mulţi. Erau două feluri de 
înmormântări: „obişnuite”, când era vorba 
despre un bătrân sau o bătrână. Astfel de 
înmormântări erau frecvente. Şi fiind 
vorba de despărţire, indiferent de vârsta 
celui plecat, regretul cuprindea pe fiecare. 
Urma să nu te mai întâlneşti cu celălalt 
niciodată. Adio - la Dumnezeu!  

Din când în când mai era şi câte o 
înmormântare „neobişnuită”. La aceste 
înmormântări alaiul era mult mai afectat. 
Ori o mamă îşi ducea copilul la groapă, ori 
copiii îşi duceau mama la groapă, răpusă 
prea devreme de o boală neiertătoare, ori 
era vorba de un accident în urma căruia 
rămânea o familie fără tată. Sunt lucruri şi 
fapte în viaţa fiecăruia, a căror rânduială 
este neînţeleasă de om. La Dumnezeu 
nimic nu este întâmplător. La om este 
întâmplător numai păcatul. Păcatul este 
nefiresc. Aşa ne învaţă Sfinţii Părinţi ai 
Bisericii. Păcatul a apărut accidental în 
viaţa omului, de aceea, mustrarea de 
conştiinţă în urma săvârşirii păcatului, îi 
cuprinde pe toţi oamenii.” (Pr. Costel Ion)  

G. DATINI ŞI OBICEIURI  

„Lingvistul Ovidiu Densuşianu, 
ajutat de I.A. Candrea şi Teodor 
Speranţia, au realizat în 1904, revista 
„Graiul nostru”, în care, printre altele  a 
abordat şi teme ale activităţii folclorice  
din judeţul Buzău, portul, ocupaţiile, 
tradiţiile, datinile, vorbirea dialectală. Cei 
trei apreciază că „mentalitatea, obiceiurile, 
datinile şi tradiţiile locurilor din mediul 
rural sunt determinate, în principal, de 
apartenenţa lor la bresle”. 

Petre Ungureanu – 1943 – 
„ .....Dacă privim un locuitor din Săgeata 
în faţă, vedem că el este tipul ţăranului 

român neaoş, urmaş al vechilor daci, 
ţărani care, de-a lungul vremii, cu toate 
vicistitudinile istoriei, şi-a păstrat aproape 
intacte fizionomia şi sufletul. Plin de 
vibraţie sufletească, de simţire adâncă, el 
se recomandă a fi vioi, răbdător şi 
înţelept, în manifestările sale dovedind 
spontaneitate, bună-cuviinţă şi simţ 
practic. Plin de vibraţie sufletească, de 
simţire adâncă, el îşi poetizează viaţa în 
cântece şi versuri populare, iar bucuria, 
durerea, întristarea, dragostea şi dorul şi 
le însoţeşte în cântări şi le ţese în versuri 
scânteietoare de frumuseţe. Ţine cu 
îndărătnicie de obiceiurile vechi”. 

 În secolul al XIX – lea  şi în prima 
jumătate a secolului XX , în zonă, erau 
numeroase credinţe şi erezii. Despre ele 
se vorbeşte pe larg în monografia comunei 
Săgeata, elaborată de Victor Andreica şi 
Florentin - Stelian Albu, sub titlul „În 
căutarea unei noi şanse – Săgeata” în 
2010. 

Din discuţiile cu duhovnicii, bătrânii 
şi alţi oameni, rezultă că, indiferent cât de 
mari au fost greutăţile vremurilor în timpul 
deselor invazii: turceşti, tătărăşti, leşeşti, 
ruseşti, austro-ungarilor, etc. şi chiar dacă 
fiinţa naţională a fost în cumpănă, 
obiceiurile, datinile, valorile morale, 
înţelepciunea şi spiritul de pace au rămas 
şi s-au transmis din generaţie în 
generaţie, ca pe o principală zestre de 
existenţă milenară. 

 
Profesorul Gheorghe Tistu, in 

lucrarea sa „Folklor din judeţul Buzău”, în 
care investigaţiile coboară în secolele  17, 
18 şi 19, cuprinde în paginile de început 
referiri la cuvântul cislă, caracterizator 
pentru nivelul de dezvoltare al unei 
colectivităţi umane: numărătoarea 
efectivelor de oameni din sat, împărţirea 
dărilor în funcţie de averea deţinută,… 

Multe din obiceiuri îl însoţesc pe om 
pe parcursul întregului an calendaristic: de 
Crăciun, de Anul Nou, de Paşti. Obiceiurile, 
cum ar fi: colindele de copii, de ceată şi 
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ale vârstnicilor, pluguşorul, steaua, 
sorcova, vasilca, jocurile cu măşti, 
viflaemul, din păcate, se practică tot mai 
rar, fiind pe cale de dispariţie.  

  
„Obiceiuri de primăvară  - intră 

cele din ciclul pascal:  
încondeiatul ouălor, folosindu-se 

ceară şi culori vegetale. Elementele cel 
mai des utilizate fiind decorative clasice, 
adică motive stelare, florale şi geometrice; 

alcătuirea turmelor de oi; 
întovărăşirea sătenilor; 
măsurarea laptelui; 
petrecerea organizată cu prilejul 

scoaterii oilor la păşune (sâmbra oilor).  
În Săptămâna Mare sau a Patimilor, 

fiecare încearcă să-şi cureţe sufletul, să se 
împace cu cei cu care erau certaţi, se 
merge la Denii. În noaptea de Înviere, se 
cumpără Paştile, cine vrea şi mai ales cei 
în familia cărora cineva a murit fără 
lumânare. În noaptea de Paşti se cumpără 
toate lumânările care se aprind în 
candelabrele din biserică, sfeşnice, cât şi 
untdelemnul pentru candele. Se duc la 
biserică ouă roşii, pâine, covrigi sau 
cozonac. După înviere acestea sunt 
împărţite la cei care au fost la slujbă. 
Preotului i se aduc în dar unul sau doi 
cocoşi, de preferinţă albi, prosoape şi i se 
dau bani. 

 
Obiceiurile de vară –  
 
Caloianul – fetele se adună în 

grupuri şi fac un chip din lut galben, într-o 
cutie din carton sau lemn, îl gătesc şi-l 
înmormântează, cu plânsete şi bocete, în 
locuri bine ascunse, în grădini sau pe 
luncă. A treia zi îl dezgroapă şi-l dau pe 
apa Buzăului, implorând astfel pe 
Dumnezeu să aducă ploaia: 

„Ene, Ene, Caloiene, 
Iană, Iană, Caloiană, 
Ene, Ene, Caloiene, 
Tac-tu la surcele, 
Te cată măta-n poiană, 

Cu inima friptă, amară, 
Deschide portiţa, 
Să vină ploiţa!” 
Apoi se întorc la casa uneia din fete, 

unde fac petrecere, iar seara vin şi flăcăi. 
Mâncarea este pregătită de fete şi constă, 
ca preferinţă, din omlete şi gogoşi. 

Paparuda – Copii, femei, oameni, 
îmbrăcaţi sumar, sau chiar cu frunze de 
boziu legate de brâu(în cazul copiilor), se 
stropesc cu găleţi de apă, râd şi se 
veselesc, în credinţa că vor porni ploile. La 
paparudă participă şi ţiganii, care devin 
paparude şi se cântă:  

Păpărudă, rudă, 
Vină de mă udă, 
Păpărudă nouă 
Vino de mă plouă! 
Cărămidă nouă, 
Dă Doamne să plouă! 
Paparudă, Paparudă, 
Vin cu ploaie-n bozi şi udă: 
Trup de soare, 
Gând de floare, 
Ochi de fată mare! 
(Extras, din ”Un spaţiu în competiţie 

cu timpul – Vadu paşii”) 

Drăgaica – Chiar şi Dimitrie 
Cantemir în „Descripţio Moldaviae” din 
1714, vorbeşte despre Drăgaica din 
Buzău, la care iau parte toate satele din 
jur, în zilele de 14 – 24 iunie”     (extras 
din Monografia Comunei Săgeata) 

 
„De Paşti, flăcăii îi luau pe muzicanţi 

şi plecau prin sat, pe la fete.  Se adunau 
ouă, cozonaci, se bea vin.” (Dumitru 
Catrinoiu) 
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  „Caloianul: Era organizat de 
grupuri de fete (după simpatii), uneori, 
având în ele  şi  băieţei. 

O păpuşă de lut galben, îmbrăcată 
în cârpe, aşezată într-o cutie de lemn, ce 
ţinea drept sicriu. Ochii, nasul, gura, erau 
din coji de ou. Se puneau în sicriu şi florile 
de câmp ale primăverii. 

În a treia marţi de după paşti, seara 
se făcea priveghiul, ca şi la mort. 

Miercuri, se aduceau la gazdă cele 
necesare pentru pomană: făină, ouă, 
brânză, lapte, .. 

Joi, bocind, duceau caloianul la apa 
Buzăului şi-i dădeau drumul pe apă. Se 
întorceau în sat, la pomană, apoi mergeau 
la fântâni şi începeau „Paparuda”. 

Bocitul era cam aşa: „Ene, Ene, 
Caloiene / Te-a făcut măta-n izmene / Te-
a făcut mă-ta la paie / Ca să ne-aduci în 
sat ploaie” 

Paparuda: Se scotea apă din 
fântână şi se udau cu găleata, aşa 
îmbrăcate, femeile şi fetele. 

Se cânta: „ Paparudă, rudă / Vino 
de ne udă / Paparudă nouă / Dă Doamne 
să plouă!” 
Dacă femeia udată era însărcinată, atunci 
reuşita era deplină.”                             

(Atena Bratosin Stoian) 
 

 „– Dintre tradiţii m-aş referi la: 
Caloian, Paparudă,   Clacă şi  Şezătoare: 

Caloianul: Fetele se adunau în 
grupuri, după afinitate şi hotărau care 
participă la Caloian. Se strângeau 
alimente, se făcea un omuleţ din lut, care 
era îmbrăcat cu hăinuţe, confecţionate de 
fete, din cârpe, era făcută o lădiţă din 
lemn sau carton, în care era pus caloianul 
şi fetele începeau să-l plângă. Îl îngropau 
într-un loc ferit şi după trei zile era scos şi 
dus la gârlă (apa Buzăului). Se bocea şi se 
implora ploaia. Grupul de fete se întorcea 
la casa în care era organizată ceremonia şi 
făceau pomana mortului, cu omlete, 
brânzoaice, gogoşi. 

Paparuda: urma imediat după 

caloian şi consta în stropirea cu găleţi de 
apă, cât mai prin surprindere, de se 
stârneau chiote şi râsete. În acelaşi timp 
se cânta:  

Paparudă, rudă,  
Vino şi ne udă, 
Vino într-o joi, 
Cu-o mie de ploi! 
Veneau şi ţiganii, cu frunze de 

boziu, legate la mijloc, împrejur şi erau 
udaţi. Ca drept recompensă li se dădeau 
bani.      

Claca: Se făcea pentru cules via, 
pentru depănuşat porumbul, pentru bătut 
floarea soarelui şi pentru diverse lucrări 
gospodăreşti;(Prof. Elisabeta Popp) 

 
„De Paşti ieşeam la curăţatul 

şanţurilor de gunoaie, pe care le făceam 
grămezi, le dădeam foc şi apoi săream 
peste focul respectiv.      

Părinţii mei creşteau 2–3 oi, pe 
care, în momentul înţărcării mieilor, oile 
se dădeau în grija ciobanului, stâna 
aflându-se pe prundul râului Buzău. 
Sătenii trebuiau să meargă dimineaţa, la 
prânz sau seara la stână, pentru a ridica 
caşul, în acelaşi timp ducând mâncare 
ciobanului. Îmi amintesc că ciobanul i-a 
spus mamei să-mi atragă atenţia să mă 
duc la timp la stână, eu având obiceiul de 
a mai întârzia, lucru ce îl supăra pe 
cioban. (Ec. Constantin Glineschi)  

 
„Nu-mi este străin nici caloianul 

(păpuşa făcută din argilă, pe care o 
dădeam pe apa Buzăului, cântând „–
Caloiene, Caloiene....!, pentru a implora 
venirea ploii. 

La Drăgaică, de cu  zori, tata îl 
înhăma pe Cezar la căruţa, pe care monta 
scânduri, improvizând băncuţe şi 
acoperindu-le cu macaturi şi plecam la 
Buzău, cale de 12 km. Eram bucuroşi, 
nevoie mare şi când ne întreba câte 
cineva, unde mergem, răspundeam plini 
de vigoare şi voioşie: „- La Drăgaică, la 
Drăgaică!” La întoarcerea spre casă, 
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obosiţi şi picotind de somn, dacă eram 
întrebaţi de unde venim, răspundeam fără 
vlagă: „– Dee laa Dră  gai că!”.  

 (Dr. Constantin Zaharia) 
 
 „Paşti: - În joia mare de după 

Paşti, când se scotea Crucea (12 
Evanghelii), după slujbă, rămâneau fete şi 
flăcăi, în biserică, se cânta, se glumea. 
Dacă aţipeau îi legau unul de altul cu ace 
de siguranţă şi îi frigeau cu lumânarea.  

Caloianul. -   După Paşti, în prima  
zi de joi, se făcea o păpuşă din lut, o 
îmbrăcau, îi făceau un cosciug din 
scândură, o cruce simplă, îl îngropau, iar a 
treia joi, după Paşti, îl dezgropau, 
pregăteau gogoşi, brânzoaice. Se puneau 
lumânări şi-l duceau de-l dădeau pe apa 
Buzăului. 

Paparuda. – După Caloian, în 
aceeaşi zi se făcea Paparuda. Copii, tineri, 
oameni în vârstă se stropeau cu găleţi de 
apă şi erau invocate ploile: 
 Paparudă, rudă,  

Vino de ne udă, 
Deschide portiţele, 
Să vină ploiţele,  
Paparudă nouă,  
Vino de ne plouă!   
Claca. – Se organiza de obicei 

pentru: 
* deşfăcat porunbul de foi, când se 

făceau gogoşi, se fierbeau grăunţe, se bea 
vin, se cânta, 

*  se dădea ajutor la cules via, se 
musteau strugurii, se făceau chefuri. Se 
remarcau: Vasile Baroian (Bardă), Gita 
(fratele lui Mitu Rotacu), Chiriţă Onea, 
Costică Tăbăcaru, Veroana lui Moţatu, 
Fana lui Benone.”   (Smaranda Sares) 

 
 „ - La Caloian se bocea cam în felul 

următor: 
Ieni, Ieni, Caloieniiii, 
De când ploaie n-ai mai dat, 
Fasolica s-a uscat! 
La Paparudă, veneau ţiganii cu 

ursul, îl puneau să joace în 2 picioare şi 

erau plătiţi,  
Oamenii bătrâni se aşezau pe burtă 

şi ţiganul punea ursul să-i calce, pentru 
dureri de spate.” (Dumitru Catrinoiu) 

 
 „Dacă  e să mă refer la o zi de vară 

din copilăria mea,  pot spune că atunci 
timpul parcă încremenea în loc. O zi de 
vară reprezenta tot atâtea posibilităţi de 
joacă, pe cât de numeroşi eram cei ce ne 
„adunam” la un loc. Până la ora 12:00, 
fiecare ne făceam treburile rânduite de 
părinţi sau de fraţii mai mari. După amiază 
urmau peregrinările: la scăldat, la cercetat 
malurile abrupte ale Buzăului după lăstuni, 
căutatul de fructe pârguite pentru 
potolirea foamei, şi în cel mai bun caz, 
procurarea unei felii de pâine de la cineva 
darnic, pâine care reprezenta „mană 
cerească” în „concertul” intestinal.  

Spre orele 17:00 după amiază, ne 
retrăgeam fiecare la casa sa. Urma să se 
întoarcă părinţii acasă. Hrăneam animalele 
şi păsările, măturam curtea, şi aşteptam. 
Eram copii zglobii, neastâmpăraţi, şi totuşi 
nu făceam nebunii. Aveam respect şi 
ruşine faţă de părinţi, şi atunci, dar şi 
acum. Respectul acesta ţine de caracterul 
fiecăruia, caracter ce se cultivă şi se 
educă. Educaţia şi cultura, sunt temelia 
unui caracter ce nu se lasă niciodată 
influenţat de conjunctură şi oportunităţi 
pentru a abdica de la principii virtuţi.” 

(Pr. Costel Ion) 
 
Sărbătorile de iarnă 

 
„În sărbătorile Crăciunului, copiii 

umblau cu „Bună dimineaţa” şi cu 
„Steaua” iar de anul nou şi Sfântul Vasile, 
se practica umblatul cu „Pluguşorul” ,  
„Sorcova” şi primeau bani, mere, pere, 
nuci, covrigi, colăcei, etc.  
Copiii ţigani umblau şi cu „Vasilca” . 

 Multe din obiceiuri îl însoţesc pe om 
pe parcursul întregii vieţi. Observăm că 
obiceiurile se pot grupa, mai ales după 
criteriul calendaristic: de Crăciun, de Anul 
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Nou, de Paşti. Obiceiurile, cum ar fi: 
colindele de copii, de ceată şi ale 
vârstnicilor, pluguşorul, steaua, sorcova, 
vasilca, jocurile cu măşti, viflaemul, din 
păcate, se practică tot mai rar, fiind pe 
cale de dispariţie.” (Măndiţa Sares) 

 
 „La lăsata secului, finii mergeau în 

vizită la naşi, ducându-le plocoane, apoi 
începea o petrecere, pe cinste, urându-şi, 
reciproc, ca sfântul post să le aducă noroc, 
îndestulare şi iertarea păcatelor. La 
plecare, finii zic: „– Să ne ierţi naşule!”, 
iar aceştia răspund: „– Să fii iertat!”. 
Petrecerea nu însemna dezmăţ, ci mai 
mult se mima mâncare şi băutura, căci era 
încărcată de nuanţe religioase şi sociale. 
Se făceau petreceri între părinţi, copii şi 
alte rude, manifestându-se un respect 
deosebit al celor „mici”, faţă de cei „mari”. 
Toată lumea se lepăda de orice gâlceavă, 
bătaie, mânie. Nu se admitea să intri în 
post certat cu cineva. Se poate 
concluziona că „Lăsatul secului” era un fel 
de „Ziua recunoştinţei” la americani. 

- Este credinţa că va trăi mult şi va 
fi sănătos cel care va vedea primul un miel 
alb.” (Extras din „În căutarea unei noi 
şanse - Săgeata”) 

 
OBICEIURI CALENDARISTICE 
     

„Sărbătorile de iarnă – Încep în 
24 decembrie (ajunul Crăciunului) şi se 
termină în 7 ianuarie, după Bobotează. 
Aici sunt cuprinse: colindatul, pluguşorul, 
sorcova, viflaemul, capra, etc Pe an ce 
trece, aceste obiceiuri se restrâng. 

„Neaţalaşul”, Pluguşorul, Sorcova, 
Vasilca, aveau ca fond urări de sănătate şi 
belşug cu ocazia începerii unui an nou. 

 
Iordanul – era o petrecere între 

tineri și tinere, organizată în după amiaza 
zilei de Bobotează. Ca obiceiuri 
tradiţionale se menţionează: Steaua, Moş 
Ajunul.   

Clăci – se organizau iarna. Se 
torcea, se curăţa porumbul de foi. Fetele 
şi flăcăii glumeau, spuneau proverbe şi 
zicători, cântau melodii de dor, de 
dragoste şi chiar patriotice, dar mai ales 
melodii populare. Gazda se îngrijea ca 
musafirii să aibă ce mânca: gogoşi, boabe 
fierte de porumb sau floricele şi se bea 
vin. Spre dimineaţă se încingea dansul, 
mai ales hore.”  

(Extras, din ”Un spaţiu în competiţie 
cu timpul – Vadu paşii”) 
 
Obiceiuri de iarnă 

 
„În sărbătorile de iarnă se mergea 

cu colindul: 
- de Crăciun – colindele erau: „Prin 

cel cel, prin cela cel” şi „La tulpina la doi 
meri”     

- de  Anul Nou, se mergea cu 
„Plugul” care era cam aşa: 

Măi Ioane, Ionele,  
Leagă calul de zăbrele. 
Leagă calul de zăbrele 
Şi dă-i fân cu floricele 
Şi dă-i fân cu floricele 
Şi vină-n braţele mele, 
Că de când ai fost plecat 
Pe la mine n-ai mai dat! 
....................................... 
 
Se mergea şi cu „Buhaiul”: 
 
Coalea, coalea, mai dincoalea, 
La marginea satului, măi 
Este turma oilor 
Este turma oilor 
Dar turma, cine o mână,  
Ionică, om bărbat, măi 
Ionică, om bărbat,  
Mână oile de-un cap, 

”(Constantin Baroian) 
 
 „Şezătoarea: Se organizează 

iarna, de obicei seara. Femeile vin cu 
lucrul personal, pentru tors, cusut, 
împletit. Pe timpuri se făcea turtoi, îndulcit 
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cu zeamă de sfeclă fiartă. Se mânca sfeclă 
coaptă. Se spuneau poveşti şi se vorbea 
despre lumea satului.” (Elisabeta Popp) 

 
 „De Crăciun şi Anul Nou ne 

organizam în grupuri de câte 2-3 copii şi 
ne deplasam la şosea (intersecţia cu 
cimitirul) de unde se dădea semnalul de 
plecare pe uliţă într-un zgomot de 
nedescris. Eu făceam parte din grupul lui 
Nicolae Stoian, care la plecare trecea şi pe 
la mine, iar eu de frică să nu fiu uitat 
acasă, stăteam la poartă, la pândă, pentru 
a-l vedea când vine.”         
       (Ec. Constantin Glineschi)  

 
 „ De Crăciun, cei mici mergeam cu 

colinda. De fapt nu prea erau colinde. Ne 
constituiam în cete de câte 5-7 băieţi şi 
alergam de la o casă la alta , agitând un 
clopoţel şi strigând  „– Neaţalaş!” De anul 
nou, cei mici mergeam cu cete de flăcăi, 
trăgeam buhaiul şi eram casieri. Aici, 
câştigul era mai mare.      

 
„Claca: depănuşat, scărmănat 

lână, tors, cusut. Se făceau gogoşi, se 
fierbeau boabe de porumb, se fierbea vin. 
Se-ntreceau în cântat. O dată, la 
depănuşat, mamei i-a căzut, în poală, 
argintul viu şi trei luni a zăcut de 
gălbinare. (Atena Bratosin Stoian) 

 
„Crăciunul: În ajunul Crăciunului, 

se merge cu „Bună dimineaţa la Moş 
Ajun”.  Unul din colinde este „Oleranda” 

Dintre flăcăii care participau la 
colinde, amintesc: Savu Rădoi, Stan 
Rădoi, Bau Cazan, Marin Cosoroabă, 
Neculai Ciobanu (Breazu), Neculai Dobre, 
Ion Baroian(Bulgaru), Miţa lui Neagu 
Voinea, Fana lui Benone.” 

Mersul cu plugul era ceva divin. Cu 
câteva săptămâni înainte se formau 
echipele şi se stabileau responsabilităţi: 
cine zice plugul, cine face buhaiul, cine 
face biciul, cine procură clopotul. Versurile 
plugului erau din cele transmise prin viu 

grai, la care se adăuga câteva versuri 
adresate gazdelor şi adaptate la perioada 
respectivă. Cel mai folosit de copii era 
pluguşorul din străbuni: „Ahoo, ahoo, copii 
şi fraţi / staţi puţin şi nu mânaţi / lângă 
boi v-alăturaţi / şi cuvântul mi-ascultaţi: / 
S-a sculat mai an / bădica Traian / şi a 
încălecat pe un cal /......” Copiii aveau ca 
instrumente de urat: clopotul şi biciul. 
Unele echipe de flăcăi luau o pereche de 
boi, o găteau cu canafi şi clopoţei, 
foloseau un jug gătit frumos cu lână 
colorată şi cu canafi, ataşau o oişte şi un 
plug cu rotile. Toate astea măreau 
farmecul urătorilor. 

Buhaiul consta într-un fel de tobă, 
la care se folosea băşica porcului. Prin 
centrul tobei era trecut un mănunchi de 
fire de păr de cal. Se folosea şi o sticlă cu 
apă şi cenuşă, pentru udarea din când în 
când a mâinilor celui care trăgea buhaiul, 
pentru a nu-i aluneca prea uşor mâinile şi 
a crea vibraţii ale tobei. Ieşeau din tobă 
nişte mugete ca ale buhailor. În tot timpul 
cât se zicea plugul, buhaiul acompania cu 
mugete.  

Biciul era împletit de cei care aveau 
experienţă şi avea lungimea de 1-1,5 m, 
în funcţie de mărimea şi puterea celui care 
îl folosea. Se foloseau sfori de cânepă, 
care erau împletite de obicei în şase. Biciul 
era legat la un retevei de lemn, bine ales, 
pentru a rezista la şocurile din timpul 
pocnirii. La capăt era lăsată o pleasnă, 
care trebuia să producă pocnet cât mai 
mare. Nu era neglijată nici găteala biciului, 
cu fire de lână colorată şi cu canafi din 
lână. Clopotele puteau fi de dimensiuni şi 
construcţii diferite, de la clopoţei mici 
până la clopote mari, numite şi acioaie.  

Echipa de urători avea 6-8 flăcăi şi 
se crea o armonie între ei: unul îi tot zice 
cu plugul, doi erau preocupaţi de buhai, 
unu sau doi pocneau din bice, unul era cu 
clopotul, doi cu   atelajul. Celui care făcea 
urătura i se ţinea isonul de către toţi 
ceilalţi.” 

                (Smaranda Sares) 
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Colinde 
 
Familia Alexe 
 
Deschide uşa creştine (bis) 
Că-am venit şi eu la tine 
La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 
Noi la Viflaem am fost (bis) 
Unde s-a născut Hristos, 
La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 
Şi-am văzut şi pe-a Sa Mamă (bis) 
Pe care Marie-o cheamă, 
La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 
Cum umbla din casă-n casă (bis), 
Ca pe Fiul Său Să-l nască, 
La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 
Umbla-n sus şi umbla-n jos (bis) 
Ca să-L nască pe Hristos, 
La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 
La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 
 
Costică Baroian 
 
Lerului, ler, crescut toamna, 
Ascultaţi programul meu! 
Lerului de măr înflorit, 
Lerului, ler domnesc, sădit, 
Lerului, Ioane, Ioane, 
Ce-i cu mine Doamne? 
Lerului, eu, când te-am născutu, 
Pe negru pământu, 
Eu m-am bucuratu, 
Lerului, în braţe te-am luatu 
Şi-n sus te-am ridicatu, 
Lerule, sus pe-al lui Ionu 
Şi te-am botezatu. 
Lerule, Ioane, Ioane,  
 Ce-ai cu mine Doamne? 
La anul şi la mulţi ani! 
  
Titi Catrinoiu 
 
La tulpina la doi meri,  
Oi, lerului – mărului, 
Este-un pat mare –ncleiat, 
Cu dalbe scânduri de brad, 
Oi, lerului – mărului, 
Şi cu stinghiile de fag. 

Dar pe el ce-i aşternut, 
Oi, lerului – mărului, 
O prelată şi-un cearceaf, 
Patru perne curăţele, 
Oi, lerului – mărului, 
Care dorm boieri pe ele. 
Scoală-Te Doamne, fii dormit, 
Oi, lerului – mărului, 
Căci prea vis ne-a înflorit, 
Vânt de vară ne-a bătut, 
Oi, lerului – mărului, 
Vânt de vară – primăvară, 
Feţele noastre rumenite, 
Oi, lerului – mărului, 
Ca doi –trei trandafirei, 
 Ce sunt, vara, tinerei 
Oi, lerului – mărului, 
Şi privesc cu drag la ei. 
Icea-i gazda lui Hristos, 
Oi, lerului – mărului, 
Rămâi, om bun, sănătos! 
 
Mircea Iordache 
 
Prin cel, cel, prin cela-cel, 
Oi, Leano, dragă, 
Prin cel verde-un micşunel 
Şi zării de-un legănel, 
Oi, Leano, dragă,. 
Dar în leagăn cine-mi şade, 
Ghici, Lenuţa, doi ochi negri 
Oi, Leano, dragă, 
Şi nu şade, cum se şade. 
Şade-n pat la Gheorghe-n casă, 
Oi, Leano, dragă, 
Coase-un guler şi-o batistă, 
Gulerul al fratelui, 
Oi, Leano, dragă, 
Batista voinicului. 
Află dragă de la mine, 
Oi, Leano, dragă, 
Că nu-ţi cânt aşa de bine, 
Că nu-i cântec muzicesc, 
Oi, Leano, dragă, 
Ci-i cântec împărătesc. 
Împărăteasa nu-i acasă, 
Oi, Leano, dragă, 
Împăratu-i la vânat. 
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 La vânat în Ţaringrag, 
Oi, Leano, dragă, 
Să vâneze luncile, 
Luncile cu sutele, 
Oi, Leano, dragă, 
Satele cu miile!  
Vă uitaţi pe câmp cu flori 
Oi, Leano, dragă, 
Unde-ţi vedea doi şi trei, 
Oi, Leano, dragă, 
Ăia-s logodaşi de-ai ei! 
Ici e gazda lui Hristos, 
Oi, Leano, dragă, 
Rămâi, om bun, sănătos! 
  
Sandu Săftoiu 
 
La tulpina la doi meri, 
Oi, lerului , mărului, 
Este-un pat mare-ncleiat 
Cu dalbe scânduri de brad 
Oi, lerului , mărului 
Şi cu stinghiile de fag, 
Iar pe el ce-i aşternut, 
Oi lerului, mărului, 
O prelată şi-un cearşaf, 
Şi cu perne aşezat, 
Patru perne curăţele, 
Oi lerului, mărului, 
Care dorm boieri pe ele. 
Scoală-te gazdă, nu dormi, 
Oi lerului, mărului, 
Căci un vis ne-a înflorit, 
Vânt de vară ne-a bătut, 
Oi lerului, mărului, 
Vânt de vară, primăvară. 
Feţele noastre, rumenite, 
Oi lerului, mărului, 
Ca doi – trei trandafirei, 
Ce sunt vara tinerei, 
Oi lerului, mărului, 
Şi privesc cu drag la ei! 
Ice-i gazda lui Hristos, 
Oi lerului, mărului, 
Rămâi om bun sănătos! 
 

Gheorghe Mirică 
 
Lerule născut, au crescut, 
Am doi meri de alunei, 
Lerule, de toamnă sădiţi, 
Lerule, de vară-nfloriţi  
La mijloc de mese, 
Lerule, mese de boier,  
Lerule, dans de negustori, 
Lerule, dans când dănţuieşte, 
Lerule şi ne fericeşte, 
Lerule cu papuci de fier, 
Lerule şi barba de fier, 
Lerule mai presus de noi, 
Lerule, gazdă frumoasă, 
La mulţi ani cu bine, 
Lerule şi cu sănătate! 
 
Gheorghe Mirică 
 
Colindul popei 
 
Ostron verde,  
Florile-n dalbe, 
La dalbele mânăstiri,  
Ler, Doamne 
Şi nouă preoţi bătrâni, 
Nouă feţi de logofeţi, 
De te-n toacă de trei ori. 
Nici în toacă nu dădură, 
Nici clopote nu trăseră, 
Ler, Doamne, ler. 
Ochii roată şi-aduseră, 
Pe sub soare se vede,  
Neagră corăbioară, 
La margine mi-o trăseră, 
Dar din ea cine ieşea, 
Preotul Ştefan. 
Evanghelia-n braţe-o luară 
Şi plecară să se-nchine, 
Să-i mai ierte din păcate, 
Din greşeli a treia parte. 
Busuioc verde pe masă, 
Rămâi preot sănătos! 

Mersul cu Steaua, se făcea începând din ajunul Crăciunului, în toate sărbătorile de 
iarnă. Steaua aducea vestea naşterii Domnului, cât şi multă lumină şi credinţă în 
sufletele oamenilor, care erau uraţi.  



265     Dâmbroca - Curcubeu peste timp                                                                                                                              

 

 

Se formau echipe din 2-3 copii care 
pregăteau un simbol al stelei. Se lua o 
placă rotundă, din carton sau lemn, la 
care se ataşa o scândură îngustă, pe post 
de mâner. Placa şi mânerul erau ornate cu 
staniol şi cu hârtii colorate. În mijlocul 
plăcii era lipită icoana cu Naşterea 
Domnului. Colindul era rostit de întreaga 
echipă de urători: 

Steaua sus răsare, 
Ca o taină mare, 
Steaua luminează  
Şi adeverează,  
Steaua străluceşte  
Şi lumii vesteşte (bis) 
Că astăzi curata, 
Prea nevinovata, 
Fecioara Maria 
Naşte pe Mesia (bis) 
În ţara vestită  
Viflaim numită 
Magii cum zăriră 
Steaua şi porniră (bis) 
  
Mergând după rază 
Pe Hristos să-l vază 
Şi dacă sosiră 
Îndată-l găsiră, 
La dânsul intrară  
Şi se închinară (bis) 
Cu daruri gătite  
Lui Hristos menite 
Luând  fiecare  
Bucurie mare (bis) 
Care bucurie  
Şi aici să fie  
De la tïnereţe  
Pân’la bătrâneţe! (bis) 
La anul şi la mulţi ani! 

 
În ajunul Crăciunului, se mergea cu 
Neaţalaşul: se formau echipe de câte 2-3 
copii şi în zorii zilei de Ajunul Crăciunului, 
cu noaptea-n cap, mergeau pe la casele 
oamenilor şi le urau: 
Buna dimineaţa la Moş Ajun, 
Şi mâine cu bine, la Moş Crăciun! 
Am venit si noi o data, 
La un an cu sănătate, 
Să ne fie, să vă fie 
La mulţi ani cu bucurie! 

Domnul sfânt sa ne ajute, 
La covrigi si la nuci multe! 
Buna dimineaţa la Moş Ajun 
Şi mâine cu bine la Moş Crăciun! 
Si la anul sa venim 
Sănătoşi să vă găsim! 
Daţi-ne un covrig, 
Că murim de frig! 
Daţi-ne o nucă, 
Să ne vedem de ducă! 
Ne daţi, ne daţi, ne daţi, ori nu ne daţi? 
Buna dimïneaţa la Moş Ajun 
Şi mâine cu bine la Moş Crăciun! 
La anul şi la mulţi ani! 
 Copiii mergeau cu traiste, care la 
unii ţineau loc şi de ghiozdane şi primeau 
de la gazdele urate, câte un covrig, sau o 
nucă, sau un măr, în unele cazuri câte o 
bomboană. Copiii erau bucuroşi când 
veneau acasă cu trăistuţa plina cu: 
covrigi, nuci, bomboane şi altele. În 
vremurile acelea, prin anii 1940-1950, 
darurile făcute de săteni făceau deliciile 
copiilor. 
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 PLUGUL 
(Constantin Baroian) 
 
Bună seara gospodari, ziua de azi, la mulţi ani! 
Bună seara la fereastră, tovarăşi, la dumneavoastră, 
Căci de câte ori venim, tot la masă vă găsim,  
Cu paharul plin cu vin şi când bem, ne veselim! 
Cu friptură de purcel, c-aşa-i viaţa de boier. 
Ridicaţi, în sus, perdele  şi-ascultaţi vorbele mele 
Şi-ascultaţi încoa  ◌ُ , la mine, să vă spun ceva de  bine: 
S-a sculat Sfântul Vasile, s-a sculat într-o Sfântă Joi,  
Cu un plug, cu doisprezece boi, boi, bourei, în coadă, codălbei, 
În frunte ţintăţei, te costa pereche 12.000 de lei, 
Ştii măi Gigi de unde-i iei? De coalea de la Făurei. 
De acum, cântaţi şi voi  şi mânaţi-i măi flăcăi! 
Hăi, hăăăăăăăi! 
Fraţi, cătina vântului, la marginea pământului,  
Cât cu ochii coprindeai, brazdă neagră răsturnai 
Şi pe brazdă semănai grâu mărunt şi arnăut, 
De coalea de peste Prut, cel mai spornic la vândut.  
Grâu mărunt şi grâu de vară,  
Să dea Domnul să răsară, 
Până mâine mai spre seară, căci de arat am terminat 
Şi grâul l-am semănat  
Şi-apoi mâine s-o stârni un vânt mare pe pământ 
Şi ploi multe, după vânt, pământul de-l răcorea 
Şi sămânţa de-ncolţea, că n-a trecut luna, 
Nici săptămâna, lui Traian i-a dat Dumnezeu rod mănos 
Şi asta a vrut să vadă că i-a dat Dumnezeu roadă. 
Fie bobul încolţit şi cu spicul aurit! 
El la lot când a ajuns, ochii-ntâi ce i-au văzut? 
Era paiul cât trestia şi spicul cât vrabia 
Şi bobul cât mazărea.  
Al lui, dumnealui Traian, de bine ce îi părea,  
El acasă când venea, nici la masă nu stătea, 
Nici în casă nu intra, numai în porumb se dădea 
Şi din grajd, pe loc scotea 
Un cal negru, năzdrăvan, cum îi place lui Traian: 
Negru ca, corbul, iute ca focul, 
De nu-i coprindeai locul. 
Ia sunaţi din zurgălăi şi mânaţi-i, măi flăcăi! 
Hăi, hăăăăăăăi şi iar, hăăi, hăi! 
Traian în scări se ridica şi pe şăi se aşeza 
Şi din pinteni când dădea şi la Ţighina se oprea. 
Acum, oţel mult, el cumpăra, 
99 ocale de fier  şi 99 de oţel, 
Să facă seceri din el. 
Să facă secerele, cu mâner de viorele, 
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 Să-mpartă la fiştecine, să împartă la fiice, secerele, 
La nepoţi şi nepoţele, 
Iară secera cea mare, voinicului, 
Iar voinicul, de voinic ce era, el cu stânga aduna  
Şi cu dreapta secera şi din snopi, claie făcea 
Şi-apoi, grâul, tot, îl găta. 
Traian se aduna şi din satul lui scotea: 
Finii şi vecinii şi babele mai bătrâne. 
Le scotea în mijlocul câmpului, în bătaia vântului, 
În arşiţa soarelui, pe toate ogoarele. 
Grâul de l-a secerat, snopii de i-a legat, 
Şi-o arie mare-ncropea, un streajen,  
La mijloc, îngropa si grâu-l aduna.  
Traian, unde se-ntorcea şi din grajd, pe loc, scotea 
Zece iepe, toate sterpe şi de par că le lega 
Şi cu biciul ler bătea şi iepele rincheza 
Şi din picioare azvârlea şi grâul îl treiera. 
Tot ele cu dinţii pisa 
Şi sărea cu nările, vântura cu urechile. 
Apoi a încărcat nouă care mocăneşti,  
Nouă, chidovăneşti, nouă, moldoveneşti. 
Şi-a plecat la moară la Vârlaru, unde a măcinat şi aru, 
Dar-ar d....cu-n ea de moară,  
Când văzu atâta care, încărcate cu povară, 
Scârţâitul roţilor, chiotul flăcăilor 
Şi pocnetul bicelor, 
A pus coada pe spinare şi-a luat-o-n drum, la vale, 
Ca şi-o fată mare. 
Iar morarul, priceput, tu-i c...da cui l-a făcut, 
Îşi luară cojocul, vârtos şi l-a întors pe dos,  
Luă o bardă la subţioară şi-o mână de grăuncioară 
Şi după ea striga cât putea: pciu, pciu, pciu, morişca mea! 
Pân-a pus laba pe ea. Dă-te jos, dăte-n jos! 
Pân-a pus morişca la loc 
Şi-o apucă de curele şi-o aşează pă măsele.  
Apoi că turnarăm în coş şi din coş, curgea în piatră, 
Dar nu făină curată, şi din piatră, în covată, 
Nici mălaiul, ca mălaiul, nici făina, ca făina: 
Curgea numai aur şi mărgăritare, 
În curţile dumneavoastră, stimaţi plugari, mari.  
Că şi după ce măcinarăm, saci-i încărcarăm, 
Boi-i înjugarăm şi cu carele plecarăm. 
Şi ne-am dus în sat, la baba lui moş Stan 
Şi baba Gherghina, cu mâinile îmbrumate, 
Ca de albini muşcate,  
În cămară că intrară şi din cui îşi aleseră 
Sită rară, sită deasă şi cu pânză de mătase,  
Împletită-n cinci şi-n şase 
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 Şi cernea, măre, cernea, tobele bătea, 
Jos, ninsoarea s-aşternea, apoi pâine frământa, 
O lăsa pân’ se dospea,  
După aia, colaci mari împleticea şi cu lopata-n cuptor îi băga, 
Îi lăsa pân’ se cocea, ori din cuptior îi scotea 
Şi ni-i da ruminiţi gata 
Şi-mpărţea morţilor şi viilor şi nouă, plugarilor. 
Alegea vreo cinci, la flăcăii cei voinici, 
Iar vreo trei, la copiii mititei 
Şi-apoi, mândrului bărbat, îi dădea un sărutat. 
Noi, de urat, am mai ura, frică ni-i c-am însera, 
Pă-aici, pă la casa voastră, departe de casa noastră. 
Că, Dumnezeu v-a făcut parte de case mari şi luminate, 
Noi avem bordeie mici, bune la plugari voinici, 
Împrichite şi spoite şi cu stuf acoperite.  
Că noi, nu suntem de ici de coalea, 
Suntem tocmai de la Satu Lung. 
La noi, două fete mari trag la jug şi flăcăii ţin de plug 
Şi la noi se bate câinii c.r în c.r, scoate untu ăl mai bun. 
Îşi drege fetele feţele  şi plugarii, mustăţile. 
Că de ne daţi, sau nu ne daţi, 
Că doar nu ne daţi marea cu sarea, 
Sau hurtu, cu totu, 
Ne daţi bani mai multişori, să cumpărăm un boldişor, 
Să-l înţepăm pe murguşor, 
Să meargă mai repejor. Că noi, de urat, v-am mai urat, 
Cu talanga v-am sunat şi nimica nu ne-aţi dat, 
Gâturile ni s-au uscat.  
Mai rămâneţi sănătoşi, să mâncaţi din caltaboşi 
Şi să beţi din vinul roş! 
Căci noi v-am făcut urarea şi p-aici ne e cărarea 
La anul şi la mulţi ani! 
Hai, daţi drumul la plăvani, măi Vasile, păpădie! 
Trageţi roata, măi flăcăi! Hăăăăăăi, hăi 
Uite, măi, coalea o casă, primitoare, luminoasă, 
Şade cu toţii la masă, 
Prea mâncă şi nu se-ncurcă, să-i urăm, ne-o da vro curcă! 
Ne dă, măi, ne dă de toate, c-anu ăsta, măi nepoate, 
Au avut roade bogate, 
Nu ca ăla, vecin chel, unde-i lumină la fel,  
De zici că bea, se distrează, dar el şade şi veghează. 
Stă ursuz şi supărat, că n-a avut rod bogat,  
Toată vara a dormit, olio, ăsta trebuie ocolit,  
Căci dacă-i urăm, tot noi trebuie să-i mai dăm! 
Rămâi sănătos, vecine, căci de sări tu, de-odată,  
Cum zici tu c-ai apucat, păi termini curând mălaiu, 
De te râde şi buhaiu! 
Clopoţelu e la voi, trageţi roata, măi flăcăi! 
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 * Au fost multe şi frumoase, colindele 
satului dar cel mai mult mi-a plăcut cum 
colindau flăcăii: Prin cel, cel, prin cela, cel,  
 
Mersul cu Sorcova: se făcea din ajunul 
Crăciunului, în toate sărbătorile de iarnă. 
Pe un beţişor de lemn se realiza o floare 
din hârtie creponată colorată, de diferite 
culori. Beţişorul se înfăşura peste tot în 
hârtie colorată sau cu fir de lână colorată. 
Urătorii erau individuali, mergeau la anu-
mite gazde şi le urau. În timp ce urau, bă-
teau, în mod repetat, sorcovitul, pe umăr 
cu sorcova: 
 

Sorcova, vesela, 
Să trăiţi, să înfloriţi, 
Ca un măr, ca un păr, 
Ca un fir de trandafir, 
Ca merii, ca perii, 
În mijlocul verii, 
  
Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, 
Tare ca fierul, 
Iute ca oţelul, 
La anul şi la mulţi ani! 

Pluguşorul pensionarilor 
(sau a celor de varsta a treia) 

 
Ahoo, ahoo, stimaţi colegi 
Şi băbuţe şi moşnegi, 
Am venit să vă urăm, 
Sufletul să vi-l arăm 
Nu cu plugul şi cu sapa 
Nici cu vorbe-anapoda, 
Am venit cu-o urătură, 
Pentru-nalta-vă statură, 
Că aţi dus cu bărbăţie 
Viaţă de tranziţie. 
Aţi pus sufletul şi fapta, 
Fără dreptul de-a opta, 
Cu cinste şi cu dreptate, 
Cu idealuri curate. 
Ziceţi măi cu precădere 
Pentru-a lor apreciere 
Şi-ncă-odată, mai cu vlagă, 
S-audă o ţară-ntreagă, 
Să se-audă-n munţi şi văi, 
Hăăăăăăăăi, hăi! 
Dragii noştri, ţineţi minte, 
Când cu sufletul fierbinte 
Şi cu mintea de elev 
Il codamnaţi pe Valev ? 
Cu naivitate pură, 
Dar justificată ură, 
Răsăritu-l contestaţi, 
Iar pe Dej îl admiraţi! 
Dar eraţi manipulaţi 
De ai statului mutanţi, 
Apelând la tot cinismul, 
Să dezvolte comunismul! 
Daţi-i mai tare cu gura 
S-audă nomenclatura 
Care-a fost şi tot mai este 
Ca asinul din poveste. 
Incă-odată ziceţi măi, 
Hăăăăăăăăi, hăi ! 
Aţi parcurs epoca tristă, 
De factură ceauşistă 
Ce se pretindea deplină, 
Ca epocă de lumină. 
La negru îi ziceaţi alb, 
Iar la frig îi ziceaţi cald, 
Epoca era, pe bune, 
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 O columnă de ruşine. 
Eraţi plini de teamă-n toate 
De cruda securitate! 
Doar o mulţumire-aveaţi, 
Pentru munca ce-o prestati. 
Haideţi măi dragi urători 
Ca în aste sărbători 
Să slăvim cum se cuvine 
Pe foştii colegi de bine! 
Să-i uraţi de bine măi, 
Hăăăăăăăăăi, hăi! 
Cât elan , câte speranţe 
Cât de multă libertate 
Credeaţi că v-aduce vouă 
Sfârşitul de-optzecişinouă! 
Aţi greşit, v-au înşelat, 
Fu lovitură de stat, 
Prea bine pusă la cale 
De concerne mondiale. 
Ce-i care-i lingeau şi-n 
spate 
Pe foştii conducători 
Au devenit peste noapte 
Marii eliberatori. 
Strigaţi măi, cu demnitate 
S-audă-n străinătate, 
Să se vadă-n lumea mare 
A noastră „eliberare”. 
Ia strigaţi cu toţii măi, 
Hăăăăăăăăăăăi, hăi! 
Toţi din eşalonul doi, 
Folosind securitatea 
Au fost cei ce-au tras în 
noi, 
Să-şi şteargă identitatea. 
Să-şi creeze una nouă, 
De mari revoluţionari 
Şi să ne impună nouă 
Să îi facem demnitari. 
Noi, naivi, ca şi-altădat, 
I-am crezut şi i-am votat. 
Apoi ce-a urmat cu ţara, 
Cine va mai repara? 
Blestemat pe veci să fie 
Comunismul de la noi 
Şi tot românul să ştie 
Cum să iasă din nevoi! 
Striviţi anticristul măi, 
Hăăăăăăăăi, hăi! 

Aşa, noii demnitari, 
Astăzi sunt miliardari, 
Sunt stăpâni pe cârma ţării 
Şi se ţin de şpăgării. 
Legile sunt drepturi multe 
Numai pentru ei tocmite. 
Tare mult aş vrea să-i pu-
ric, 
Cu blestemul lui Dan Puric. 
Iară voi, precum se ştie 
Aţi ajuns la pensie. 
Vă e tot mai greu sub soare 
Că şi pensia vă doare. 
Le facem şi lor urare: 
Să nu aibă sărbătoare, 
Să plătească pentru toate 
Oalele care-au fost sparte! 
Şi să tragă plugul măi, 
Hăăăăăăăăăi, hăi! 
Ţara este în derivă 
Nu mai are perspectivă 
Guvernanţi, parlamentari, 
Pentru un pumn de dolari 
Vând ţara, cu noi cu toţi 
Celor care-s ca ei hoţi. 
Şi o să-ajungă cumva 
Ca un fel de Palestina. 
Iar locaţia străbună 
Să fie un fel de Chină. 
O să ne îngroape popa 
Afară din Europa. 
Pentru ţara noastră dragă 
Să ne strângem, nu-i de 
şagă, 
Să punem umărul tare 
Din hotare în hotare! 
Fiţi patrioţi dragii mei, 
Hăăăăăăăăi, hăi! 
Când în Nato am intrat 
Am crezut cu-adevărat 
Că ţara e apărată 
Şi pacea asigurată. 
Iar în UE de-am pătruns, 
Venea singur un răspuns, 
Că vom face masă mare 
Pentru viaţa următoare. 
Am greşit, ne-am umilit, 
Că preţul ce l-am plătit 
Şi cu ce ni se mai coace, 

Mult mai mare-i decât face! 
Măi române eşti în toate 
Bolnav de naivitate! 
Să te vindeci îţi doresc, 
Să spui crezul românesc, 
Să scoţi ţara din nevoi, 
Hăăăăăăăăi, hăi! 
Dragilor colegi, colege 
Vă urez să aveţi parte 
De drepturi cuprinse-n lege 
De pensii până la moarte! 
Dacă veţi mai patina 
Încercând a vă-mbăta, 
Aveţi grijă că drezina 
Se poate avaria! 
Vă urez s-aveţi de toate 
Bucurii şi fericire 
La mulţi ani cu sănătate 
Cu noroc şi cu iubire! 
Ia mai mânaţi măi flăcăi 
Pentru toţi colegii mei, 
C-au ajuns la vârsta a treia 
Parcurgând tranziţia! 
Preaslăviţi-i măi flăcăi, 
Hăăăăăăăăăi, hăi! 
De urat am isprăvit, 
Sper că nu v-am plictisit, 
Că v-am spus tot ce mă do-
are 
Prin cuvinte urătoare. 
Multe ar mai fi de spus, 
Mă rog Domnului Iisus, 
Cu sufletu-I sfânt şi bun 
Să fie şi-un pic român 
Să ne fie ţara , ţară, 
Mai frumos decât afară, 
Să muncim, s-avem de 
toate, 
La mulţi ani, cu sănătate! 
Trageţi brazdă măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei 
Să se cunoască porunca 
Şi de cei certaţi cu munca, 
Ori de nu, să plece măi, 
Hăăăăăăăăăăăăăăăăi, hăi ! 
 
LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI !  
 

MIOR 
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Α.Α.Α.Α.    ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ 
 

În Monografia Prefecturii, din 1943, 
se preciza că „activitatea preoţilor şi 
învăţătorilor se simte şi dincolo de amvon 
şi catedră, devenind axa vieţii săteşti. De 
aceea, constatăm că la baza existenţei 
corurilor, formaţiilor de teatru şi 
bibliotecilor au stat atât în Săgeata, cât şi 
în Găvăneşti, preoţii şi învăţătorii. .....” 
 
1956-1972  
 

„Activitatea culturală s-a desfăşurat în 
cadrul şcolii.   

Şcoala, prin cadrele didactice, a 
desfăşurat o bună activitate culturală şi 
sportivă: cor, brigadă artistică, formaţii de 
dansuri (elevi, tineret şi căsătoriţi), 
colectiv de conferinţe, serbări şcolare, etc.  

Merită evidenţiată contribuţia adusă de 
unele cadre didactice: 

 
- Maria Enuş, – la dansuri, brigadă (copii, 
tineret şi căsătoriţi); 
- Ion Navin, - la cor, 
- Florea Negoiţă, - brigadă şi sport şcolar, 
- Radu Enuş, - Volei şcolar şi tineret. 

 
Dintre elevii participanţi s-au remarcat: 

Dumitru Dedu, Ion Dedu, Aurel Florea, 
Nicolae Tudor, Nicu Chiriţă, Vasile Pandele 

La formaţia de dansuri – căsătoriţi, s-
au remarcat: Valeri Pană, Costică Cazan, 
Nicolae Pană (Târlai), Aurel Navin şi soţia 
sa, Smaranda Saris, Gheorghe Stănilă. 

Ca solist vocal, mare succes a avut 
Gheorghe Ciobanu. 

În toate zilele festive se organizau 
activităţi culturale: cor, conferinţe, 

recitări, dansuri. Toate s-au bucurat de 
mult public  şi de mare succes.”  

   (Prof. Constantin Enuş) 

„Îmi aduc aminte, cu atâta plăcere de: 
• serbările școlii, la sfârșit de an școlar, 

unde cei mai buni dintre cei buni, erau 
premiați;  

• de corurile şcolii, încropite din elevi de 
la cele 4 clase primare (mai târziu din 
cele 8 clase elementare);  

• de performanța acestor promițătoare 
vlăstare;  

• de competițiile culturale între școlile 
locale (Banița, Săgeata, Dâmbroca şi 
Scurteşti).  

Câtă satisfacţie spirituală să fi nutrit şcoala 
noastră când, într-un an, pe care nu-l mai 
reţin bine, într-o competiţie pan-
judeţeană, Dâmbroca noastră a obţinut 
locul II (la poezie, dramă, dans și cântec). 
Eram şi eu membru al ansamblului de 
dansuri, ba chiar şi solist. Îmi reamintesc 
interpretarea cântecului “românaşului îi 
place… sus la munte, sus la munte la 
izvor…!” Grupul vocal de amatori, al școlii, 
care a interpretat superb “a ruginit frunza 
din vii…!” (pentru care a obținut premiul 
II). Plecăciune umilă dascălilor, și felicitări 
colegilor competitivi…  
 În acea perioadă, pentru prima dată 
în istoria satului nostru, venea o 
“caravană cinematografică” să prezinte 
localnicilor, pe un ecran mare de pânză, 
improvizat pe peretele din fundul clasei, 
un film modern. O premieră pentru 
Dâmbroca. M-am străduit mult  să-mi 
aduc aminte numele filmului, dar nu mi-a 
reuşit.  Era un film italian, turnat prin 
1960, (multumesc domnului “Google”), 
avea o poveste relativ simpla. Acţiunea se 
petrecea pe timpul celui de-al doilea 
razboi mondial. Cesira şi fiica sa, Rosetta, 
de 13 ani, au părăsit Roma în timpul 
bombardamentului, cu puţin înainte de 
invazia Alianţei asupra Italiei. După câteva 
zile Benito Mussolini a fost detronat iar 
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 Generalul Badoglio  pus la comandă şi la 
conducere. Din păcate destinul celor 2 nu 
a fost deloc frumos, că au fost supuşi la 
batjocure şi torturi de către soldaţi. Pe 
atunci, nu înţelegeam nimic din cele 
întâmplate. Se percepea și un tarif de 
intrare. De unde să iei bani? În timp ce 
filmul rula, noi “cârlanii” satului, timp de 2 
ore cât rula filmul, eram cu ochii “căscaţi” 
pe la geamurile clasei unde se petrecea 
acțiunea, dar eram alungați şi alergați de 
membri ai caravanei din 10 în 10 minute, 
zicându-ne: “Ce beliți mă ochii prin 
geamuri și nu plătiți biletul de intrare!?”. 
Era ușor de zis, dar numai pentru ei.”  

(Pr. Protopop Constantin Alecse) 

 
B. SPORT, TURISM 
 
Scurt istoric 

 
„După scăldat mergeam la terenul 

de fotbal şi jucam 2-3 ore cu mingea mea, 
care era  din piele. Terenul era lângă 
biserică, şcoală şi Biju. 

Ninel Tudor (al lui nea Jani) avea un 
unchi la Mizil, care a adus la Dâmbroca 
echipa Rapid Mizil şi a jucat cu echipa 
noastră şi ne-a învins cu 2–0. Unchiul lui 
Ninel a marcat un gol direct din lovitură de 
colţ, uimindu-ne. 

Din echipa noastră făceau parte: 
Gigi Dârstaru (portar), Valeri Pană, Gicu 
lui Petrache  şi fratele lui, Paul al ţaţei 
Culica, Nicu Bratosin, Petrică Bratosin (mai 
târziu a devenit jucător la Gloria Buzău şi 
la Galaţi), Nicu lui Mişculanţă, Mircea 
Saris, Petrică Saris, Nicuşor Iordache 
(subsemnatul), Gigi Pană (Viu), Sandu 
David, Gigi David, Tudorel al lui 
Geambaşu, Gore Nistor, Nicu Baboi, Bică 
al lui Barosu, Vasile Badea, Nicu  lui 
Gâmbezu, Chirită Năstase (ginerele lui 
Baboi) şi alţii. 

De multe ori se făceau întreceri de 
fotbal între Vadu Paşii, Scurteşti, 
Dâmbroca, Borduşani, Găvăneşti, la care 
veneau mulţi spectatori. Mai târziu s-a 
înfiinţat echipa de fotbal, care a 
reprezentat comuna Săgeata în 
campionatul judeţean. 

Când au luat fiinţă C.U.A.S.C.- urile 
(din care făceau parte grupuri de comune) 
se făceau întreceri sportive între acestea 
la: atletism, şah, tenis de masă, fotbal, 
volei, cros. Câştigătorii se întâlneau în 
finala judeţeană a Cupei CUASC, la 
Râmnicu Sărat. .” (Prof. Niculai Iordache) 

 

 „Cel mai practicat sport a fost 
fotbalul. Echipa satului Dâmbroca organiza 
meciuri cu echipele din satele: Stănceşti, 
Săgeata, Găvăneşti.  

 

Echipa de volei a şcolii, condusă de 
Radu Enuş, era cunoscută, pentru 
rezultatele ei, în întreaga zonă.  În 
meciurile organizate cu echipele din 
Săgeata şi Găvăneşti, echipa satului 
Dâmbroca a ieşit, mereu, victorioasă. S-au 
remarcat tinerii: Nicolae Enache (al lui 
Biju), Ion Enache (al lui Stan Enache), 
Gheorghe David (al lui Ion David) şi 
alţii.” (Prof. Constantin Enuş) 

 

„Erau nişte cupe inter-comunale, 
competiţii de o amploare fantastică, cu un 
jucător de la noi, care au fost la un 
moment dat şi-n  echipa naţională a 
României (Petruş Bratosin). A jucat la 
Gloria, la Petrolul şi către sfârşitul carierei 
a jucat la Olimpia Râmnicu Sărat. Un 
talent foarte mare a fost şi Vasile Bârsan. 
Era de un talent fantastic. N-a încercat să 
meargă mai departe. Peste nivelul lor a 
fost fratele meu, Mircea, păcat că n-a 
profesat. Mirea Enache era viticultor la 
Tohani şi venea cu echipa lor în sat. 
Venirea lui crea o sărbătoare 
fantastică.”  (Colonel Gheorghe Saris) 
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SPORT – ACTUALITATE 
Asociaţia Sportivă - Comuna Săgeata  

Jinga Marian Gelu -antrenor principal 

Născut la data 
de 10.10.1970  
În localitatea 
Buzău, 
Absolvent al 
Şcolii Militare 
din Piteşti, în 
2001, Căsătorit 
în anul 1994 cu 
Jinga Florentina,  
Doi copii: Cosmin 15 ani si Oana 
11 ani, 
Funcţia:  cadru militar,  
Hobi: pasionat de fotbal si filme. 
 
Dragoş Stanciu – antrenor-
jucător 
 
„M-am născut în 

1982, în satul 
Dâmbroca, din 
părinţii: Tilă al 
lui Barosu, iar 

mama, fată a lui 
Tănase Stroe. 

Am urmat 
şcoala generală 

în satul natal, 
Dâmbroca, iar 

învăţământul liceal la Liceul 
Sportiv din Buzău. Apoi am mers 

la Iaşi la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” şi am 
devenit profesor de Educaţie 

Fizică. 
Din 2003 lucrez ca profesor în 
Şcoala Generală Robeasca.  
 
În acelaşi timp am format o 
echipă de fotbal la Săgeata, fiind 
antrenor şi jucător. Jucătorii 
provin din Dâmbroca, băieţi de 
21 – 23 ani, care au absolvit 
liceul sportiv, sau au jucat la 
juniorii echipei Gloria Buzău. 
Dintre ei menţionez: Enache 
Bogdan - nepot al lui Biju, 

Cei trei antrenori: Bogdan Enache, la juniori; Marian 
Jinga, seniori; Dragoş Stanciu, antrenor şi jucător, 
la seniori 

ECHIPA DE SENIORI: Rândul de sus; Enache 
Bogdan, Crăciun Nicolae(susţinătorul echipei), Pană 
Florentin, Stanciu Dan, Badea Marian, Lalu Cristian, 
Ionescu Gabriel, Stanciu Dragoş, Chirilă Florinel, 
Oprea Daniel, Pană Octavian, Jinga Marian.    
Rândul de jos: Ciopec Ionuţ, Mirică Eugen, Panţuru 
Cătălin, Naie Daniel, Badea Georgian, Lalu Gabriel. 
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Stanciu Dan – fratele meu, Ionescu 
Gabriel, Chirilă Florin – nepotul lui 
Rusu Pană, Pană – nepot al lui 
Valeri Pană, Lalu – Al lui Marcel 
Lalu.  

Azi dimineaţă am vorbit cu 
primarul şi pentru după amiază ne 
dă nişte aspersoare să udăm 
terenul de fotbal, care este realizat 
de curând şi se află la intrarea în 
satul Săgeata. 

Echipa activează în liga a patra, cu: 
Vadu Paşii, Gălbinaşi, Poşta Câlnău, 
Mărăcineni... Se joacă cu ambiţie, cu toate 
că nu ne motivează nimeni cu bani. Facem 
o masă după meci şi aia e. Lunea şi joia , 
seara, avem pregătire pe un teren din 
Buzău. Îl avem închiriat. Plătim toţi şi-l 
mai avem şi pe Nelu Floştănică, care are 
45 ani. Joacă şi el pe teren mic. Are şi un 
băiat care joacă la Gloria Buzău, 
Alexandru Crăciun. Mai plăteşte el, că are 
bani mai mulţi.” 
 
Bogdan Enache: - antrenor-juniori 

 
Născut în Buzău, la data 
de 20.01.1983,  
Absolvent al Facultăţii de 
Educaţie Fizică şi Sport -
Pitesti, la zi, specializarea 
fotbal, promoţia 2005 
 -Profesor de sport la Şc. 
Ziduri: 2005-2006, 
Absolvent al Şcolii Militare 
- Piteşti, promoţia 2011, 

În 
prezent - 
Cadru 
Militar,  
Căsătorit 
cu 
Enache 
Alina Mihaela 
din 2009,  
Un băieţel, de 
6 luni, Lucas-

Florin. 

Ionuţ Toma, 14 ani, 
căpitanul echipei de 
juniori  
 
ASC Săgeata. 
 
 „Echipa e formată din 
jucători dâmbroceni şi unul 
din Borduşani„ 
 

Năstase Jinga – tatăl 
antrenorului principal 

 
„Am 70 ani şi sunt 
pasionat de fotbal. În 
pasiunea asta l-am 
crescut pe fiul meu, 
Marian. El a jucat 
fotbal şi este astăzi 
antrenorul echipei din 
Săgeata. Echipa are 
numele de Săgeata dar aproape toţi 
jucătorii sunt din Dâmbroca. Sunt 20 
jucători din Dâmbroca.” 

Echipa de juniori: Vişan Claudiu, Vişan 
Nicolae, Nistor Alexandru, Petre Marian, Cîrtoajă 

Laurenţiu, Nedelcu Florin, Gheorghe Laurenţiu, 
Toma Ionuţ(cpt), Săftoiu Cristian, Gheorghiaş 

Sorin, Radu Daniel, Rentea Mihăiţă, Caravan Daniel 
Ciopec Florian , Nistor Dragoş, Ţiţeica 

 

ECHIPA DE FOTBAL – juniori 



Capitolul VII - Activitatea cultural-artistică și sportivă   275      

 

 
C. JOCURI 

 
 „In copilărie ne întâlneam mai 

muţi, împreună cu părinţii şi alte rude, la 
„Colţul Vesel”, de la moş Ionică Puşcoi şi 
jucam: fotbal, glinţă, baltage, table, şah, 
cărţi. 

Participanţii obişnuiţi erau: 
subsemnatul, Gigi şi Ninel ai lui moş 
Ionică şi moş Ionică, Gicu lui Creţu, Creţu, 
Costel şi Radu ai lui nene Lisandru Puşcoi, 
Gheorghe al ţaţei Veta lui Lalu, nenea 
Stoica Mărăcine, Costică Puşcoi, Viu, Lae, 
tăticu, Rusu, Costel al lui nenea Marin 
Cosoroabă - de dimineaţă până la prânz şi 
cel mai des, seara până noaptea târziu. 

Mergeam deseori la scăldat, cu 
prietenii şi colegi şi ne întreceam în fiecare 
zi, care face de mai multe ori baie în apa 
Buzăului. După scăldat mergeam la 
terenul de fotbal şi jucam 2-3 ore cu 
mingea mea, care era  din piele.”  

(Prof. Niculai Iordache)  
 
„ALTE JOCURI. 

 
9 cărămizi 
Erau 2 echipe: una arunca mingea, 

cealaltă, aşeza cărămizile. Dacă reuşea să 
aşeze cele 9 cărămizi până se arunca din 
nou cu mingea, ieşea câştigătoare, 

 
Şotronul 
 Se făcea un desen, prin scrijelirea 

cu o piatră, în curte sau pe o uliţă 
lăturalnică. Desenul era cu mai mult 
pătrate aşezate astfel încât să semene cu 
o cruce şi în capăt cu 2 sectoare de cerc. 
O piatră plată, era aruncată pornind din 
prima pătrăţică şi la fiecare aruncare se 
sărea până la pătrăţica respectivă, era 
luată piatra şi se revenea în faţa primului 
pătrat. Dacă piatra  cădea pe o linie, sau 
în afara pătrăţelului respectiv, sau dacă în 
săritură era călcată linia, jocul era ratat şi 
venea rândul altui copil. 

 
Tunul  
Se făcea un bulgăre mare, din lut, 

se frământa bine, să nu aibă cocoloaşe, se 
turtea puţin şi cu degetele se făcea o 
concavitate, ca la o strachină. Se trântea, 

tare cu faţa în jos, pe un loc tare şi plat, 
încât obiectul se spărgea cu zgomot şi 
apărea o gaură mare în fundul lui. 

 
Purceaua 
Un fel de hochei, dar în loc de puc 

era o cutie de conserve, iar în loc de 
crose, nişte beţe. 

 
Borş 
Un joc de perechi, dar nu neapărat, 

fată şi băiat. Şase copii participă la joc: 
doi, la un capăt, doi, la celălalt şi doi la 
mijloc.                  

Când cei din mijloc strigau ”-borş”, 
corespondentul celui de pe margine 
trebuia să alerge să-i dea mâna înainte de 
a-l atinge cei din mijloc;  

(Atena Bratosin Stoian) 
 
Baltage: Se luau cinci pietricele şi 

erau aruncate la 20-30 cm şi erau prinse, 
când în palmă, când cu dosul palmei. Se 
făcea un anumit punctaj, în funcţie de 
îndemânarea de a prinde cât mai multe. 

 
Glinţa (ţurca): Ţurca era un retevei 

scurt din lemn, prelucrat la capete, ca 
trunchiuri de con. Se folosea şi o bâtă, cu 
care era lovită ţurca. În funcţie de 
îndemânare, cu bâta era lovită ţurca, care 
se ridica la câţiva centimetri în aer şi era 
lovită cu putere. În funcţie de 
îndemânarea şi forţa jucătorului, se realiza 
trimiterea la anumită distanţă a glinţei. 

 
Poarca: Se făcea un turnuleţ din 

pietre. La câţiva metri distanţă era linia de 
ochire. Cu ajutorul unei pietre era ţintit 
turnuleţul şi acesta se dărâma. Adversarul 
trebuia să aşeze pietrele înainte ca cel 
care a dărâmat turnuleţul din pietre, să 
poate face drumul de la linia de ochire, să 
dea înconjur turnuleţului şi să ajungă de 
unde a plecat. 



Capitolul VIII – Oamenii satului    276      

 

 

 PERSONALITĂŢILE SATULUI  
 

Sunt încadraţi la această categorie, 
oamenii care prin valoarea  şi activitatea 
lor au ridicat prestigiul satului şi satul se 
poate mândri cu ei, în afara sa. 

 
1. Pr. Ioan G. Coman – Dr. Docent  – 

Rector Universitatea de Teologie Bucureşti 

2. Fr. Constantin Alecse – Preot Protopop 

Los Angeles, California 

3. Dr. Radu Voinescu – Dr. în Şt. Filologice 

– Scriitor, Critic literar  

4. Atena Bratosin Stoian – cântăreaţă de 

muzică populară 

5. Nicolae Cojocaru – general de divizie 
 
PERSONALITĂŢI 
 

 
Dr. Docent Pr. 
Ioan G. Coman 
 
Preot, profesor de 
teologie 
  
N. 27 nov. 1902, în 
Dâmbroca, 
jud.  Buzău, decedat 
la 11 martie 1987, 
în Bucureşti.  
 

Studii:  
 
* La Seminarul (“Kesarie 

Episcopul”) din Buzău (1915- 1922), cu 
diferenţă de liceu şi bacalaureat; 

  * Studii universitare la Facultatea 
de Teologie din Bucureşti (1922-1926) şi 
la Facultatea de Litere şi Filozofie din 
Bucureşti – secţia Limbile clasice greacă şi 
latină (1922-1927);  

* Studii de specializare la Facultăţile 
de Teologie protestantă şi de Litere din 

Strasbourg (1927-1931), unde a obţinut 
doctoratul în Teologie (1931) şi o diplomă 
în lstoria religiilor şi în aceeaşi perioadă  a 
urmat cursurile Facultăţii de Teologie 
catolică din Strasbourg, la Facultăţile de 
Teologie protestantă din Montpellier 
(1928) şi Paris (1930-1932); 
* Întors în ţară a obţinut doctoratul la 
Facultatea de Litere şi Filosofie din 
Bucureşti - specialitatea Limba şi 
Literatura elenă (1934), apoi la Facultatea 
de Teologie din Bucureşti (1938),   
 
Funcţii: 
 

* Diferite funcţii în perioada 
studenţiei la Bucureşti (1924-1927); 
Prefect de studii la Internatul teologic 
“Radu Vodă“ (1934- 1947); Secretar 
ştiinţific la lnstitutul român de 
Bizantinologie (1934-1940); Asistent la 
catedra de Limbă şi Literatură greacă de la 
Facultatea de Litere Filosofie (1936-1942);  
Conferenţiar (1942), apoi – Profesor 
titular (1944) la catedra de Patrologie de 
la Facultatea de Teologie din Bucureşti;  
După 1948 a deţinut aceeaşi catedră în 
cadrul Institutului Teologic Universitar din 
Bucureşti, până la pensionare (1970); 
Rector al lnstitutului (7 oct. 1954-1 ian. 
1962);  

* Preot (1940); Iconom stavrofor 
(1950),  

* Membru cleric în Adunarea 
eparhiala a Arhiepiscopiei Bucureştilor.  

Ca profesor, a format numeroşi 
doctoranzi, care au obţinut apoi titlul de 
doctori.  

A îndeplinit numeroase misiuni 
peste hotare, contribuind la promovarea 
ecumenismului contemporan şi a fost 
membru în delegaţiile sinodale care au 
vizitat alte Biserici ortodoxe, participant la 
al doilea Congres al profesorilor de 
teologie ortodoxă (Atena 1975); 
reprezentant al Bisericii române în Comisia 
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de dialog cu vechii catolici, participând la 
reuniunile de la Belgrad (1966), 
Chambesy (1970) şi Pendeli-Atena 
(1973); 

Membru în Comitetul Consultativ al 
Conferinţei Bisericilor Europene şi delegat 
la diferite sesiuni ale acestuia; Adunările 
generale Nyborg IV (1964), Nyborg V – 
Portschach (1967), NyborgVl (1971) şi 
sesiunile din Suedia (1966), Elveţia 
(1968), Un-aria (1970), Olanda (1970), 
Polonia (1972), la al VII-lea Congres 
internaţional de studii patristice de la 
Oxford (1975) şi la diferitele Congrese 
istorice ţinute la noi în ţară etc; 

Conferinte la Utrecht-Olanda, 
Ecimiadzin Armenia, Bonn, Strasbourg, 
Atena, Tesalonic, Tantur-lerusalim. 

A publicat sute de lucrări de 
patrologie, filologie şi cultură clasică, 
istoria religiilor, ecumenism, traduceri, 
cuvântări, recenzii etc., cu un total de 
peste 9,000 de pagini, în limbile română, 
franceză, germană, în ţară şi peste 
hotare.  

 
Dintre lucrările principale, menţionăm 
câteva: 
 
Creştinismul şi bunurile materiale, după 
Sfinţii Părinţi 
Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei, 
Prezenţa Mântuitorului Hristos în noua 
creaţie, după Sfinţii Părinţi, 
Unitatea neamului omenesc, după Sfântul 
Anastasie cel Mare, 
Hristos şi Biserica, taină de mântuire, 
după Sfinţii Părinţi, 
Izvoarele ortodoxiei româneşti, în 
creştinismul daco – roman, 
Frumuseţea iubirii de oameni, în 
spiritualitatea patristică, 
Temeiurile atitudinii Bisericii Ortodoxe 
Române în dialogul ecumenic cu celelalte 
Biserici creştine  

 
Numeroase alte articole, predici, 

reportaje, recenzii, note, în periodicele 

menţionate în lista bibliografică sau în 
altele:  
“Raze de Lumină" – Bucureşti, 
Calendarul ,,Credinţa" Detroit, 
Publicaţiile parohiilor româneşti de peste 
hotare etc.                         
 
Bursa Pr. prof. Dr. Ioan G. Coman 
 
La 27 aprilie 2009, Facultatea de Teologie 
„Justinian Patriarhul" din Bucureşti a 
lansat bursa „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman", 
în valoare de 3.000 lei. Bursa este 
adresată tuturor studenţilor Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Bucureşti, atât 
studenţilor înscrişi pentru obţinerea unei 
Licenţe în Teologie, cât şi celor înscrişi la 
cursurile de Master. Excepţie de la regulă 
fac doar studenţii care au obţinut deja 
această bursă într-unul din anii anteriori.  

 „Îmi amintesc de părintele Ioan G. 
Coman (tatăl lui fiind Ghiţă Coman). Tatăl 
meu îmi spunea că, atunci când venea 
acasă, în vacanţă sau în concediu, era tot 
timpul ocupat cu cititul cărţilor. Chiar şi 
când ieşea din casă şi mergea la „ 
cabinetul tăcerii adânci şi a profundei 
gândiri filozofice”, (closetul din curte), tot 
cu cititul era ocupat.”  

(Ing. Valentin Zaharia) 

Cartea de Patrologie a Părintelui Profesor 
Ioan G. Coman 
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Amintiri de neuitat, despre 
 pr. prof. dr. Ioan Gh. Coman 

 
Am avut onoarea de a cunoaște personal  
acestă somitate a satului Dâmbroca. Se 
întâmpla acum vre-o 40 de ani în urmă, 
mai precis către sfârșitul anului 1973. 
     Rector al Institutului Teologic 
Universitar din București era pr. prof. 
dr.Mircea Chialda, o altă somitate, 
specialist în limba ebraică. Fiind căsătorit 
și, locuind extern (era un mare privilegiu 
să nu locuiești în internat), mă întâlnesc 
pe culuarul principal al institutului cu 
rectorul Chialda, care-mi transmise 
mesajul: „- Fostul rector, prof. dr. I. Gh. 
Coman, consăteanul dumitale, te roagă să
-i dai un telefon (oferindu-mi telefonul 
personal), fiindcă dorește să-i faci o 
vizită!” 
Câtă onoare, și câte emoții! 
    Fostul rector locuia într-un apartament, 
adiacent catedralei Sf. Spiridon Nou, soco-
tită cea mai mare biserică ortodoxă, exis-
tentă în vremea aceea în Bucuresti, pe ve-
chea arteră Podul Șerban Vodă, la mică 
distanță, spre sud, de Piața Unirii și, doar 
la cca 500 metri de Institutul Teologic. 
     L-am sunat, am stabilit ziua și ora vizi-
tei și, dimpreună cu tânăra mea soție, l-
am vizitat la reședința sa. Am fost primiți 
cum nu ne-am așteptat. Conform tradiției, 
am dus un buchet de flori pentru doamna 

preoteasă Coman, iar părintelui professor i
-am oferit doar cuvenite plecăciuni și 
cuvinte de mulțumire pentru invitație. 
Câtă modestie în această familie! Doamna 
preoteasă pregătiseră cina, și am fost 
invitați să rămânem la masă. Nu-mi 
amintesc prea bine cât am fost musafirii 
acestei distinse familii, probabil 2-3 ore și, 
nici subiectele pe care le-am discutat. 
Îmi amintesc însă, că în timpul discuțiilor, 
Cucernicia Sa, a afirmat că auziseră de 
ceva vreme de mine, un dâmbrocean 
înscris la Institutul Teologic din București, 
însă a așteptat un timp ca să observe 
evoluția mea de student.  Dacă, contrar 
așteptărilor sale, prin comportament aș fi 
făcut Dâmbroca de “râs”, ar fi însemnat că 
l-aș fi compromis pe însuși domnia sa și, 
ca atare, nu ar fi dorit să mă cunoască 
personal.  
    MI-a spus: 
“- Noi, dâmbrocenii, oriunde în lume, 
suntem adevărații ambasadori ai satului 
natal și, suntem chemați să-i facem cinste 
și să ne mândrim cu numele său. 
Dâmbroca are o menire și, va dăinui peste 
veacuri!” 
Ce altceva aș mai putea spune. Pentru 
mine, pr.prof.dr.I.Gh.Coman, a rămas un  
model, un îndreptar, un “imitatio Christi”. 
      Nădăjduiesc să duc la bun sfârșit 
îndemnul mentorului meu și, mă rog ca 
Dumnezeu să-l sălăjluiască în corturile 
drepților. 

(Pr. Protopop Constantin Alecse) 
  
Dedicație Pr.prof.dr.docent Ioan Gh.  
Coman 
  
Slăvit, ca mare nume, 
iubit de al său neam, 
Patrologic renume - Părintele Coman! 
Mereu în sfere-nalte, nicicând nu a uitat 
De datinile sfinte, de oamenii din sat. 
Şi, consătenii, toţi, cu fală şi mândrie, 
Transmit spre strănepoţi, a sa mărinimie. 
Dă Doamne ca urmaşii, acestui mare cler 
Să îi urmeze paşii credinţei către Cer! 
Dâmbroca, se mândreşte, 
în lume, c-un Titan, 
Ecumenicul Părinte, Dr. Ioan Ghe. Coman! 

 

Mircea Iordache 

Tăbliţa de pe  
Str. Pr. Prof. Dr. Ioan Ghe. Coman 
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Pr.protopop Constantin Alecse 

  
Cetăţenia: română şi 

americană 
S-a născut la 21 

Februarie 1951, în 
satul Dâmbroca, 

comuna Săgeata, 
România,  

Din părinţii: Anica şi 
Enache Alexe 

Căsătorit cu Elena 
Tănase, profesoară, 

în iulie 1973;  
copii: Cristian-Constantin (1974), 

Marius-Thomas (1977), Gabriella-Emy 
(1980) şi Anne-Claudia (1981) 

 
Studii şi activităţi 
 
*Şcoala Generală în satul Dâmbroca, 
com. Săgeata (1958-1965)  
*Seminarul Teologic Ortodox "Kesarie 
Episcopul", Buzău (1965-1971), 
*Facultatea de Teologie/Institutul 
Teologic din Bucureşti (1971-1975) ,  
*1973-1976, Cantor, coordonator 
liturgic, şi ghid la Biserica Kreţulescu, 
Bucureşti, 
*1975-1976, urmează cursurile de 
doctorat la Institutul Teologic din 
Bucureşti, sub îndrumarea renumitului 
Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, profesor 
de Dogmatică. 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

Şcoala Generală           Seminar Teologic              Facultate        

Seminarul (Constantin Alecse apare 
ultimul din dreapta, faţă) 

  

La căsătorie, cu Elena Tănase
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 Drumul spre străinătate 
 
În 1976, Departamentul Patriarhal 

de Externe, pentru “burse, şi posturi de 
preoţi, şi cantori, la bisericile din 
străinătate”, i-a oferit doctorandului 
Constantin Alecse o bursă de studii la 
Universitatea din Londra (Anglia), 
Departamentul de Teologie, fiind numit 
în acelaşi timp, diacon al Bisericii 
Ortodoxe Române "Sf. Gheorghe" din 
Londra.  
 
Hirotonire în diacon  
 

La 29 noiembrie 1976, a fost 
hirotonit diacon de către Episcopul 
Lucian F lorea Făgărăşanu, a l 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru 
Europa Centrală şi Occidentală, cu 
sediul  la Paris.  
 
Hirotonire în preoţie 
 
   În Ziua de Crăciun, 25 decembrie 
1976, a fost hirotonit preot, de către 
acelaşi Ierarh, Episcopul Lucian Florea 
Făgărăşanu pe seama Parohiei Ortodoxe 
Romane "Sf. Gheorghe", din Cadrul 
Bisericii Anglicane St. Dunstan's in the 
West, din Londra.  
 
Reprezentant al Patriarhiei Române 
în Anglia 
 

O dată cu hirotonirea sa întru 
preot, părintele Alecse primeşte şi 
misiunea de reprezentant al Patriarhiei 
Romane pe lângă dr. Donald Coggan, 
Arhiepiscopul de Canterbury, oferindu-i-
se titlul de "Iconom Stavrofor".   
 In aceeasi perioada, dr. Mervyn 
Stockwood, Episcop/Suffragan Bishop de 
Southwark/Londra de Sud l-a numit 
capelan onorific al Diocezei de 
Southwark (Dioceza Anglicană a Londrei 
de Sud), Biserica Anglicană (1977). 
 
Londra   (misionarism, publicaţii, 
activităţi de reprezentare, activităţi 
sociale şi culturale) 

Almanahul “Altarul-The Altar"  
 
În perioada anilor 1976-1980, în 

calitate de şef-redactor, şi preşedinte al 
comitetului de publicaţii al Biserici 
Ortodoxe Române „Sf. Gheorghe” din 
Londra, părintele Constantin Alecse a 
tipărit Almanahul anual "Altarul/The Altar" 
şi revista trimestrială cu acelaşi nume 
"Altarul/The Altar", la care a contribuit cu 
zeci de articole. 
 

Alte publicatii  
 

Între 1977-1980, pe lângă 
publicaţiile religioase trimestriale şi 
anuale, "Altarul/The Altar", părintele 
Alecse a editat publicaţiile: "Popas Istoric", 
"Din Istoria Strămoşilor", şi "Odă 
Pământului Străbun" (Poezii), în Colecţia 
"Orizonturi Româneşti".  

 
Misionarism  
 

În perioada anilor 1976-1980, a 
iniţiat înfiinţarea Misiunilor Ortodoxe 
Româneşti din Birmingham, Leicester şi 
Notthingam (Anglia), călătorind extensiv 
pentru a sluji necesităţile liturgice şi 
duhovniceşti ale credincioşilor români 
ortodocşi din aceste oraşe. 

  
Activităţi ecumenice 

 

In perioada 1976-1980, în calitatea 
sa de reprezentant al Patriarhiei Române 
pe lângă Arhiepiscopul de Canterbury, şi 
capelan onorific al Eminenţei Sale dr. 
Mervyn Stockwood, Episcopul Londrei de 
Sud, părintele Alecse a participat la 
nenumărate servicii religioase ecumenice, 
a predicat Ortodoxia în multe Biserici 
Anglicane, şi a participat la multe 
conferinţe, simpozioane şi întruniri 
ecumenice din Anglia.  

 
America - Minnesota, popas final  
 

La începutul anului 1980, părintele 
Constantin Alecse, cu familia, a emigrat în 
S.U.A., fiind acceptat de către 
Arhiepiscopul +Valerian Trifa, sub 
jurisdicţia Episcopiei Ortodoxe Române din 
America, de la Vatra Româneasca (ROEA).  
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Timp de 2 ani (1980-1982) a fost 

parohul bisericii “Sf. Maria”, din St. Paul, 
Minnesota, unde în afara atribuţiilor 
administrative, şi a slujbelor liturgice, a 
făcut parte din consiliul pan-ortodox local, 
şi a contribuit, prin întâlniri inter-
ortodoxe, şi conferinţe informale, la 
propagarea ortodoxiei româneşti 
autentice (a nu se uita că ne aflam încă în 
perioada din’naintea anului 1989) în 
„oraşele gemene” (St. Paul şi 
Minneapolis). În aceeaşi perioadă, a 
promovat si a contribuit la organizarea 
festivalurilor anuale ale naţiunilor 
(“Festival of Nations”). 

 
Computer şi  Business Internaţional 

 
În perioada anilor 1981-1982, 

urmează cursurile Colegiului "National 
College of Business" din South Dakota, 
St. Paul-Minnesota Quarters, acumulând 
un total de 38 de credite, specializându-
se în programări în diverse limbaje de 
calculatoare, comunicaţii, contabilitate, 
afaceri domestice şi internaţionale, 
finanţe.  

                  
Los Angeles, California 

 
În septembrie 1982, a fost 

transferat la Biserica Ortodoxă Română 
Sfânta Treime (Holy Trinity) din Los 
Angeles, California, parohie pe care o 
păstoreşte timp de peste 30 de ani.  
 
Investiţii imobiliare (1988-1991)  

 
În Los Angeles, pe lângă activitatea 

bisericească, părintele Alecse s-a 
specializat, de asemenea, şi în domeniul 
afacerilor imobiliare, deţinând, încă din 
1987 licenţa în "Real Estate Brockerage", 
devenind şi co-proprietar al firmei de 
vânzări, cumpărări şi investiţii de 
imobiliare (Real Estate Offices of David 
Loren and Associates) din North Hills, 
California.  

Activităţi social-culturale   
 
1982-2013, în biserica păstorită de 

către părintele Constantin Alecse „Sfânta 
Treime” s-au desfăşurat multiple activităţi 
eclesiastice, şi servicii sacerdotale, şi tot 
sub egida ei s-au organizat diverse 
evenimente naţ ionale, evocarea 
personalităţilor culturii româneşti, prin 
variate programe culturale şi activităţi 
sociale, adesea cu participarea artiştilor 
locali sau a unor artişti veniţi fie din 
România, fie din alte state, sau țări.  
 
Pe tărâm eclesiastic  

 
În 1985, părintele Constantin Alecse 

a fost ridicat la rangul de Protopop al 
Protoieriei Coastei Pacifice din cadrul 
Episcopiei Ortodoxe Române din America, 
de către PS Sa Episcopul Nathaniel (Popp).  

In calitatea sa de protopop, şi mai 
apoi de preşedinte al Departamentului 
Misiunilor ROEA, părintele Constantin 
Alecse a fost iniţiatorul multor misiuni şi 
parohii în cadrul numitului protopopiat. În 
prezent, Protoieria Coastei Pacifice numără 
18 parohii şi misiuni.  
 
Slujire cu Patriarhul României 

    
Delegaţia ROEA în România - In 

perioada 7-22 mai 1994, alături de ceilalţi 
5 protoierei ai Episcopiei de la Vatra 
Romaneasca, părintele Alecse a făcut 
parte din delegaţia condusă de PS Sale 
Episcopul Nathaniel, care a făcut o vizită 
oficială în România, la invitaţia PF Părinte 
Patriarh Teoctist.  

 
Publicaţii  

 
Autor de articole de teologie în 

revistele bisericeşti parohiale, şi diocezane 
(revista şi calendarul Solia),  ziare 
româneşti din America de Nord (ziarul 
“Universul”, editorial „tableta credinţei” 
1986-1989; 1976-1980 a editat 
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calendarul  anual „Altarul”, şi revista 
trimestrială cu acelaşi nume. 
 
Revista "Viaţa Creştină" 
 
 În perioada 1981-1982, buletinul 
săptămânal al parohiei „Sf. Maria” din St. 
Paul Minesota;  
 În perioada 1982-1988 – buletinul 
parohial al bisericii „Sf. Treime”, Los 
Angeles, California;  
 În perioada 1989-2013, redactor 
al revistei "Viaţa Creştină",  
 
Radio, Televiziune video-internet 
 
www.videoteca-bisericii.org  
www.tvromaniawest.com  
 
Internet - Siteuri virtuale    
 
Un compendium de articole şi materiale 
publicate sau colectate si postate, de-a 
lungul anilor de către părintele protopop 
Alecse, se află pe siteurile:  
 
www.orthodoxcatechism.org 
www.orthodoxprayers.org 
Www.internetromanesc.com 
www.romanianbible.org  
www.teologiromani.com 
www.psaltirea.org 
www.rugaciuni.org 
www.sfantatreime.org  
www.TheWhosWho.net 
www.viatacrestina.com 
www.publicatii.com 
ww.viatacrestina.net  
www.biserica.org 
www.acatistier.org 
www.colinde.org 
www.liturghie.org  
www.liturghier.org  
www.eohf.org 
www.dambroca.com  
www.stbz.org 
www.peeker-energy.com 

Afilieri  
 
* Membru al Asociaţiei Clerului Ortodox 
din California de Sud (din 1982);  
* Membru al Departamentului 
Capelanatelor Bisericii Anglicane, Dioceza 
Southwark/Londra de Sud (1977-1980);  
* Preşedinte al Departamentului Misiunilor 
Episcopiei Ortodoxe Române din America - 
ROEA - (1984-1988) - www.roea.org 
* Membru al Departamentului Misiunilor 
ROEA (1984-2004) 
* Protopop al Protoieriei Coastei Pacifice 
ROEA (1984-2013)  
* Preşedinte al Fundaţiei Eastern Orthodox 
Heritage Foundation www.eohf.org – 
Fundaţia Moştenirii Ortodoxe (2006) 
* Administrator/Trustee al Fundaţiei VF 
Trust, San Diego (din 2005) 
* Membru al Biroului Director al 
Companiei „Peeker Energy Corporation”  
 
Distincţii şi diplome de apreciere  

 

* În calitatea de reprezentant oficial al 
Patriarhiei Române pe lângă Biserica 
Anglicană, părintelui Alecse i s-a decernat 
titlul de Iconom Stavrofor, şi purtător al 
Crucii Patriarhale, de către Patriarhul 

Justinian (1977). 
 

* Capelan onorific al 
Episcopului Bisericii 

Anglicane Mervyn 
Stockwood (1977-1980) 

 
* Crucea Patriarhală, 

decernata de Patriarhul 
Teoctist, cu ocazia 

vizitei delegaţiei ROEA 
în România 

 
* Diplome de apreciere 
din partea primăriei din 
Los Angeles, cu ocazia 

diferitelor activităţi 
civice desfăşurate în 

cadrul comunităţii 
metropolei californiene. 

 

Familia 
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Acesta este crezul odei mele 
 
Prea Cucernice, părinte Alecse, 
V-aş face o scrisoare de reproş, 
Dar nu găsesc niciuna din adrese 
Doar dacă scriu acest reproş pe dos. 
 
Şi asta-nseamnă să vă scriu o odă, 
Căci meritaţi din plin să vă cinstesc, 
Prin felul ce-l aveţi, ca certă probă, 
Care îmi cere să vă preţuiesc. 
 
Nu-i om în lumea asta să nu vrea, 
Să i se recunoască ce-i al lui 
Şi merite aveţi. Dacă-aş putea, 
V-aş face loc, celest, printre statui. 
 
Cel mai de preţ şi mai frumos rizom, 
Al satului din care v-aţi săltat, 
V-a dăruit cu seva de-a fi OM, 
Cum Dumnezeu v-a binecuvântat. 
 
Mie-mi rămâne doar un biet cuvânt, 
De a vă respecta cu oda mea, 
Să vă stilez cu ce aveţi mai sfânt, 
Că Dumnezeu v-a dăruit o stea! 
    
Acesta este crezul odei mele 
Şi zică-n lume cine vrea, ce-o vrea. 
Îl rog pe Domnul, cu a Sa putere 
Să binecuvânteze oda mea! 

 

Mircea Iordache 

Cristian Claudia  Gabriela  Mario 

Greutăţile şi bucuriile vieţii - Copiii  

Anica şi Enache Alexe, împreună cu copiii 
lor - O imagine de neuitat a familiei 

reunite. 

După Botez - Slujbă în Biserica „Sf. 
Treime”, Los Angeles 
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 Nicolae Cojocaru –  
general de divizie 
  
„Se ştiu puţine, 
deocamdată, 
despre biografia 
generalului Nicolae 
Cojocaru. 
 S-a născut în 
Dâmbroca, fiind fiul 
lui Crăciun şi al 
Anicăi Cojocaru. 
    Fratele său, Ion 
Cojocaru, a fost 
colonel de aviaţie. 
Nicolae, a urmat 

şcoala de ofiţeri, apoi a făcut serviciul în 
diferite garnizoane, după care a urmat 
Şcoala de Război în Germania.      A 
participat la cel de al doilea război 
mondial, dobândind gradul de general de 
divizie. După război, se spune că, fiind 
prieten cu Petru Groza, acesta i-ar fi 
oferit un post în Ministerul Forţelor 
Armate. Anticomunist convins, l-a 
refuzat. A trecut în rezervă şi a lucrat ca 
inginer la o întreprindere de proiectări 
bucureşteană, de unde s-a pensionat.  S-
a stins din viaţă în 1981.” 

             (Scriitorul Radu Voinescu) 
   
  „Generalul Nicolae Cojocaru, fratele 
străbunicii d-lui Radu Voinescu, Ştefania 
Voinea (bunica doamnei Florica Voinea), 
este fără echivoc una dintre 
personalităţile satului Dâmbroca. Familia 
Cojocaru a locuit la şosea, într-o căsuţă 
modestă, care era situată între casa lui 
Vasile Geambaşu şi cea a lui Costică 
Munteanu. Cei doi fii ai acestei familii, 
Nicolae şi Ioan, au participat la al doilea 
război mondial, pe frontul de est.
 După 23 august 1944, trupele 
dislocate de pe front, au trecut în 
refacere şi s-a constituit o divizie la 
Medgidia, care urma să plece pe frontul 
de vest.”. 

(prof. Constantin Enuş, director al Şcolii 
Generale Dâmbroca, 1957-1972) 

Epoleţi 
 
Epoleţi  de şoimi, înaripaţi cu vise, 
Pe umeri ocrotiţi, sub falnic tricolor, 
Purtaţi pe voi galoane,  
superbe, de narcise, 
Vizând speranţa tării, mare-n viitor! 
 
Epoleţi mici cu glas pionieri, 
Zglobii şi plini de farmec, dăruire, 
Voi flori de mai,  
coroane de viitori străjeri, 
Ce patriei îi fac întâia juruire! 
 
Epoleţi tineri, pe umeri de recruţi, 
V-adapă-n conştiinţă suveranitatea, 
Mâncaţi în pace pâinea de militari, născuţi, 
Oricând să ţină-n mâini,  
hotarul, libertatea! 
 
Epoleţi mari de comandanţi de oşti 
Îngalonaţi cu ramura dreptăţii, 
Să nu lăsaţi în urmă,  
urmări de simpli „foşti”, 
Dăruiţi-vă ţara, cu voi, eternităţii! 
 
Epoleţi mari de eroi, îngropaţi sub glie, 
De epoleţi duşmani, pătaţi de sânge, 
Urcaţi în noi orgoliul pentru ce va să fie, 
Ne-aţi dăruit o ţară  
şi dreptul a vă plânge! 
 
Epoleţi mari de zori ai ţării mele, 
Eroi medaliaţi cu stimă şi respect, 
Ei nu râvnesc în sânge,  
puterea să şi-o spele, 
O Românie-ntreagă şi pace, ei doresc! 
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Scriitorul Radu Voinescu 
 
Radu Voinescu (pseudonimul literar al 
lui Nicolae Baboi).  
S-a născut pe 8 decembrie 1958,  
În satul Dâmbroca, judeţul Buzău.  
Este poet, scriitor, publicist şi critic literar 
 
Studii şi activităţi 
 

 
* 1977- a absolvit 
Liceul Militar 
"Dimitrie 
Cantemir", Breaza                                           
 
* 1980 a absolvit 
Şcoala Militară de 
Ofiţeri Activi 
"Nicolae Bălcescu", 
Sibiu               
 
* 1987, a absolvit 
Facultatea de 

Filologie a Universităţii din Bucureşti, 
secţia română-franceză. Este doctor în 
ştiinţe filologice. 
 
Activitate literară 

 
 În 1989, primele poezii le-a publicat 
în revista „Luceafărul”, 
 În 1991, prima povestire în 
„Suplimentul literar-artistic al ziarului 
„Tineretul liber”,  
 În 1991, prima cronică literară în 
revista „Viaţa armatei” (era vorba despre 
„Levantul” lui Mircea Cărtărescu), 
 În 1993, primul eseu în „ Litere, 
Arte și Idei, 
 A continuat să publice poezie, 
proză, critică şi eseu, în „România 
Literară”, „Contrapunct”, „Litere, Arte și 
Idei, „Luceafărul”, „Cronica”, „UNU”, 
„Poesis, Nouvele-Europa”, ş.a. 

1997, a înfiinţat şi conduce Cenaclul 
Scriitorilor Militari, 
Este director al revistei de cultură 
„DIAGONALE”, cu apariţie o dată la două 
luni, la Buzău, dar din păcate, lipsa de 

fonduri a condus la suspendarea ei după 
numai 7 numere   
 
Cărţi publicate 
 
Poezie: Hierofantul. Versuri, 1999;                                                                      
Poezii. Versuri, 2002 
 
Proză: Erezii pioase. Povestiri, 2005                                                                                     
Eseu: Modernităţi. Eseuri de antropologie 
culturală, 2001 
 
Critică literară: 
Spectacolul literaturii. Studii de critică şi 
teorie literară (Editura Muzeul literaturii 
Române, 2003) 
Printre primejdiile criticii (Fundaţia 
Culturală Paradigma, 2004) 
Subiecte  
I. Scriitori români contemporani, 2005 
 
Estetică: 
Trivialul.  
Studii (Fundaţia Culturală "Libra", 2004) 
 
Prezenţe în antologii: 
Spèctre lyrique. Anthologie de poésie 
roumaine contemporaine, 2000 
Canon şi canonizare, 2003 
 

Consilier şi contributor 
la Encyclopedia of Erotic Literature, 

New York,  
 
Aprecieri critice    
                                                            
 Radu Voinescu a ales să evolueze 
împotriva ideilor şi temelor dominante ale 
literaturii române contemporane. Obsesiile 
sale orbitează în jurul unor teme care 
preocupă scriitorii literaturilor occidentale, 
condiţia umană fiind cea mai importantă 
dintre acestea. Sunt de remarcat 
similitudinile tematice din eseurile 
publicate sub titlul „Modernităţi“ şi cele din 
romanul lui Michel Houellebecq, „Les 
Particules élémentaires” ambele cărţi 
scrise în aceeaşi perioadă. Formulele prin 
care opera sa se înfăţişează publicului sunt 
cele care se raliază mai curând 
clasicismului şi modernismului, în contra 
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direcţiei postmoderne a culturii şi a 
literaturii române contemporane. Pe 
acestea, de exemplu, volumul de 
povestiri „Erezii pioase“ le respinge anume 
pentru a dovedi că se poate scrie în 
paradigma contemporaneităţii fără a 
cădea în derizoriu şi banal. „Erezii pioase” 
scris între anii 1988-1993, cu intenţia de a 
lansa un curent pe care tânărul autor a 
încercat să-l acrediteze sub denumirea 
de personalism literar, constituie 
demonstraţia că literatura are nevoie de 
poveste şi ilustrează teza potrivit căreia 
alexandrinismul literaturii anilor ’80-’90 a 
fost o orientare care a întârziat evoluţia 
prozei româneşti. 

Volumul de eseuri „Modernităţi” 
situat în descendenţa lui Montaigne, 
acreditează ideea că umanismul de azi 
trebuie să se sprijine pe universaliile fiinţei 
omeneşti, prezente la toate rasele şi în 
toate culturile. Oscilând între observaţia 
obiectivă şi un militantism reţinut, 
gândirea sa identifică argumente în 
detrimentul celor care tind să ia în 
considerare mai degrabă diferenţele dintre 
grupuri umane mai mici sau mai mari, 
dintre popoare şi culturi atunci când 
abordează problematica omului. Poziţia 
aceasta nu se confundă însă cu un 
idealism obnubilant, diferenţele nu sunt 
escamotate în numele vreunei ideologii 
uniformizatoare. Este vorba de o 
pledoarie, cu date ale realităţii, pentru o 
mai bună apropiere şi cunoaştere între 
culturi pe baza afinităţilor, a respectului şi 
a înţelegerii. 

Poezia lui Radu Voinescu, din 
volumele „Hierofantul” şi „Poezii“, 
deschide un drum în literatura română, 
drum urmat la câţiva ani distanţă 
de Ruxandra Cesereanu, dar şi de alţi 
câţiva poeţi mai tineri. Teme clasice într-
un veşmânt poetic original, exprimate cu 
un limbaj şi o tehnică de inspiraţie 
modernă, cu impact asupra psihicului 
cititorului, un barochism bine temperat, 
pus în serviciul unei stilistici ce poate fi 
considerată de avangardă prin legătura pe 

care cuvântul şi muzicalitatea stranie a 
versurilor o realizează între concret şi 
metafizic. O astfel de poetică nu ezită să 
calce pe teritoriile abisale ale psihicului, 
mediind între carnal şi divin. 

Contribuţiile lui Radu Voinescu la 
clarificarea unor concepte de teorie 
literară şi de estetică sunt vizibile în 
volumul „Spectacolul literaturii” Sunt de 
menţionat câteva clarificări şi precizări 
terminologice importante pentru literatura 
mondială cu privire la chestiunea 
plagiatului dar şi la subiectele conexe: 
imitaţie, adaptare, copie, tehnica à la 
manière de, stereotipuri artistice etc. 
Ulterior, „Trivialul“, ambiţionează la o 
revoluţie în estetică şi în filosofia artei, 
cartea constituindu-se, simultan, în actul 
de naştere al unui nou domeniu al 
esteticului, trivialul, împreună cu 
categoriile estetice care i se 
subordonează, ca şi în realizarea, probabil 
pentru prima oară în lume, a unei estetici 
antropologice. Este vorba, de asemenea, 
şi de închegarea unui sistem al categoriilor 
estetice întemeiat pe baze ontologice, 
justificat multidisciplinar, prin descrierea 
interacţiunilor dintre fenomenele fizice şi 
cele ale conştiinţei, ca şi pe temeiul 
istoricităţii noţiunilor şi opiniilor, ca şi a 
trăirilor estetice. Introducerea conceptului 
de trivial a presupus constituirea unei 
ample terminologii legate de acesta, 
redimensionarea sistemului categorial al 
esteticii şi avansarea unui model dinamic 
al transformării categoriile zise pozitive în 
cele negative şi invers. Sistemul pe care îl 
construieşte Radu Voinescu în „Trivialul” 
este, în fond, o întoarcere la vocaţia 
categorială consonantă cu datele realităţii, 
de tip aristotelic, după două secole de 
primat al paradigmei instaurate de Kant. 
Critica literară a lui Radu Voinescu se 
înscrie unui model cultural, pluridisciplinar. 
Abordarea operei se face pe trasee 
convergente, venind dinspre mai multe 
direcţii ale cunoaşterii, sprijinul conceptual 
aflându-se în sistemul criticii literare 
moderne, dar şi al filosofiei, psihologiei, 
sociologiei literaturii. Volumele „Printre 
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primejdiile criticii” dedicat orientărilor şi 
tendinţelor criticii literare româneşti 
contemporane, şi „Subiecte I. Scriitori 
români contemporani” confirmă o vocaţie 
a analizei şi a multidisciplinarităţii în 
abordarea actului scrisului şi a artei 
literare 

Note: 
 
* Ziarul Ziua, Nr. 2547 de luni, 28 
octombrie 2002 
* Radu Voinescu - Biografie 
* Primul număr al revistei culturale 
"Diagonale" 
 
VERBUL „A FI” – neconjugat:  

„A fi domn e o-ntâmplare, 
 A fi om e lucru mare” 
  

„Când privesc de unde a plecat şi 
apoi îmi întind toate simţurile să pot zări 
unde a ajuns, mă cuprinde o vibraţie de 
suflet şi admiraţie. Din punctul de vedere 
al percepţiei mele, în legătură cu vorba de 
cuget menţionată mai sus, nu consider că 
Radu Voinescu e o întâmplare. El 
înseamnă, pentru mine şi pentru neam, un 
lucru mare. Prin ilustratele de mai jos 
vreau să arăt că  vine din eterul satului 
Dâmbroca, prin valoroşii străbunici, eroii 
bunici şi „o mamă, dulce mamă”, care au 
ştiut să cultive sămânţa perenă şi să o ude 
din belşug cu apă vie.  
 După eforturile începuturilor, 
înconjurat de frustrări de tot felul, Radu 
Voinescu a înflorit şi este admirat, pentru 
frumuseţea imaginilor literare pe care le 
creează.  

Nu am avut acces la toate scrierile 
OMULUI Radu Voinescu, dar fragmentul 
„Floarea soarelui”, din romanul „Erezii 
pioase”, m-a impresionat foarte mult, 
creându-mi retrăiri ale vremurilor 
copilăriei  şi am plâns acum, pentru 
atunci. Mi-am plâns durerea, nu atât 
pentru frustrările mele, ci pentru bunicii şi 
părinţii mei, că au trecut prin zile foarte 
grele, cu război, foamete, boli groaznice şi 
cu tot felul de paraziţi. Să facem haz de 
necaz, acum pot spune că, bine că nu era 
săpun, că la atâtea necazuri cine ştie la ce 

era folosit. 
Citind „Floarea soarelui”, mi-am dat 

seama că autorul nu uită de unde a plecat, 
nu uită cine a fost. I-aş recomanda să mai 
ştie şi cine este, să aibă grijă de echilibrul 
vieţii, să nu se lase subjugat obligaţiilor 
profesionale şi termenelor de finalizare a 
diverselor activităţi literare, căci unde este 
talent, nu încape canon literar.”  

(Mircea Iordache) 

Străbunicii şi părinţii scriitorului  

Florica Voinea (mama şi copiii)  
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Costel   mama, Florica  Nicu 

O familie în zi de mare sărbătoare O poză = mai mult de 1.000 cuvinte 
O carte = o viață de om 
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 Atena Bratosin Stoian 
 
Născută: 28.08.1953, Dîmbroca, Buzău 

Fami l ie :Căsă to r i tă 
Ocupaţie: Cântăreaţă 
de muzică populară 
Buzăul a reuşit de-a 
lungul timpului să 
dăruiască românilor 
artişti de renume, care 
au devenit celebri şi 
iubiţi în întrega ţară. 
Unul dintre aceştia 
este şi interpreta de 
muzică populară Atena 
B ra tos in  S to ian , 
despre care se spune 

că are o voce deosebită şi inconfundabilă.                                                                                   
Cântăreaţa de muzică populară este 
interpreta unor melodii specifice din zona 
Buzăului, cu care a reuşit să umple de 
alinare sufletele oamenilor                                                                       

 
Atena Bratosin Stoian s-a născut în 

satul Dâmbroca, comuna Săgeata, din 
câmpia Buzăului şi îşi aminteşte că a 
început să cânte din copilărie. Talentul l-a 
moştenit de la mamă şi de la bunicul 
patern. „Bunicul primea în casa lui să 
înnopteze toţi comercianţii care treceau 
prin sat. După ce îi punea la masă, toţi 
începeau ori să cânte, ori să spună o 
poveste ori un banc ca să bine-dispună 
oamenii. Cei mai mulţi cântau alături de 
bunicul şi aşa am început să cânt şi eu”, 
îşi aminteşte Atena Bratosin Stoian. Primul 
cântec pe care l-a învăţat fetiţa de atunci 
a fost «Drag mi-a fost calul bălan şi 
Gheorghiţă militar» pe care şi-l aminteşte 
şi acum foarte bine, după mai bine 50 de 
ani. Atena a cântat în toată copilăria, iar 
prima apariţie pe scenă a avut loc în 
localitatea natală la sfârşitul clasei întâi. 
 
A trecut peste necazuri 
 
Primele patru clase le-a făcut în satul 
natal, la Dâmbroca. În clasa a V-a mama 

sa  a transferat-o la o şcoală din oraş unde 
a şi terminat gimnaziul. La scurt timp, 
Atena a renunţat la muzică pentru că 
mama era grav bolnavă şi artista trebuia 
să aibă grijă de ea şi să se ocupe de 
treburile casei.  
Pentru că trebuia să îşi câştige existenţa, 
Atena Bratosin nu şi-a permis să mai facă 
mulţi ani de şcoală. A urmat cursurile de 
operator proiecţionist şi în 1968, la numai 
15 ani, s-a angajat la cinematograful 
Tineretului. Atunci a început din nou să 
cânte, ajutată de Nicolae Peneş, directorul 
de la acea vreme a Centrului de Creaţie şi 
totodată a luat şi calea spectacolelor şi a 
turneelor. A câştigat numeroase trofee şi 
premii la concursuri şi festivaluri de gen şi 
în 1983 când s-a căsătorit cu un ofiţer de 
aviaţie a fost nevoită să renunţe din nou la 
muzică. 
S-a angajat la Armata II, apoi s-a mutat 
cu serviciul la Bucureşti. 
 
Lucrează intens - După 20 de ani, când 
a ieşit la pensie, s-a întors împreună cu 
soţul acasă la Buzău şi după o lungă 
pauză, în 2005, la insistenţele Mariei 
Văduva, Atena Bratosin Stoian s-a reîntors 
la marea sa dragoste, cântecul popular. A 
început să culeagă cântece din zona 
Buzăului şi să le ofere mai departe 
oamenilor în spectacolele sale. Atena 
Bratosin  Stoian a lansat deja trei albume 
iar acum lucrează la cel de-al patrulea. 
 
Ce-i place? "Îmi place mult muzica, în 
special cea de prin părţile noastre şi 
bineînţeles îmi place să cânt. Îmi plac 
oamenii serioşi şi de cuvânt. Îmi plac 
muntele şi folclorul, dacă aş putea aş 
merge pe stradă îmbrăcată în strai 
popular. Îmi place să gătesc pentru soţul 
meu şi să fac treabă prin casă şi îmi place 
să fiu tot timpul în mijlocul oamenilor".                                        
 
Ce nu-i place? "Urăsc minciuna, 
prefăcătoria, neseriozitatea şi ipocrizia. 
Nu suport să fiu singură şi să văd 
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 oameni, dar mai ales copii cum suferă. 
Urăsc mizeria, nu pot să stau într-un loc 
unde este dezordine. Nu suport să stau 
într-un singur loc, îmi place mişcarea şi 
să mă plimb"..                                                                   
 
Întrebări şi răspunsuri:.                                                                                          
 
Aţi trecut mai uşor peste necazuri 
cântând?                                                   

 
„-  Muzica m-a ajutat mult în viaţă, 

dar au fost perioade în care nu îmi mai 
ardea să cânt. E adevărat că muzica te 
ajută să treci mai uşor peste toate 
greutăţile în viaţă. Bunicul meu, 
Dumnezeu să îl ierte, m-a învăţat să ţin 
capul sus şi să cânt că aşa toate trec mai 
repede şi mai uşor".                                              
 
Cine sunt oamenii care v-au sprijinit 
în viaţă?                            

 
"- Mama m-a crescut singură de 

când aveam un an. Am crescut în casa 
bunicilor materni şi de aici am învăţat care 
sunt valorile vieţii, am învăţat să fiu om în 
adevăratul sens al cuvântului. Mama şi 
bunicii au fost şi vor rămâne în sufletul 
meu chiar dacă s-au dus cu toţii. Iar acum 
îl am pe soţul meu care m-a sprijinit 
întotdeauna". 

Interpreta de muzică populară este 
interpreta unor melodii specifice din zona 
Buzăului, cu care a reuşit să umple de 
alinare sufletele oamenilor: 

 
Hora la Bordei, 
Balada 
Ce-a iubit inima mea 
Din valea Buzăului – clip, 
Inima mea, inima mea, 
Măi Buzău, mândru judeţ, 
Mi-am pus floare-n cingătoare-clip 
Nu purta mândruţa mea 
Nu ştiu bade dacă-ţi pare(clip) 
Pe lunca de la Olari 

Prin păduricea de brad(clip refăcut) 
„Totdeauna sunt sensibilizată când 

aud de satul Dâmbroca, chiar îmi vine să 
plâng căci am fost crescută de bunic. Toţi 
copiii crescuţi de bunici sunt mai de 
„pământ”, mai apropiaţi de sat. 

Am cântat pe la serbările de la 
şcoală şi mai apoi am participat la „Floarea 
din Grădină” 
Am fost căsătorită şi nu a mers, apoi m-
am recăsătorit şi mi-am zis să renunţ la 
cântec pentru a avea o familie. Mi-am 
reluat activitatea artistică după ieşirea la 
pensie. Nu cânt pentru bani, ci pentru 
păstrarea tradiţiilor. Îmi place să cânt 
folclor de Buzău. Altfel sunt condiţiile 
acum faţă de ce era înainte.”  
   (Atena Bratosin Stoian)

Atena, cu bunicii şi cu mama  

Atena, împreună cu alte artiste 
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 Din amintirile Atenei 
(spicuiri din alte publicații) 

 
Primul cântec  
 
 Talentul l-am moştenit de la mamă 
şi de la bunicul patern. „Bunicul primea în 
casa lui să înnopteze toţi comercianţii care 

treceau prin sat. După ce îi punea la 
masă, toţi începeau ori să cânte, ori să 
spună o poveste ori un banc ca să binedis-
pună oamenii. Cei mai mulţi cântau alături 
de bunicul şi aşa am început să cânt şi 
eu”.  
 Primul cântec pe care l-a învăţat 
fetiţa de atunci a fost «Drag mi-a fost 
calul bălan şi Gheorghiţă militar» pe care 

şi-l aminteşte şi acum foarte bine, după 
mai bine 50 de ani. Atena a cântat în toată 
copilăria, iar prima apariţie pe scenă a 
avut loc în localitatea natală la sfârşitul 
clasei întâi.  
După o îndelungată pauză, în 2005, la 
insistențele Mariei Văduva, Atena Bratosin 
s-a reîntors la marea sa dragoste, cîntecul 
popular. Revenită la Centrul de Creație 
pentru repetiții, "îmi tremurau mîinile și 
picioarele de dor și emoție". În curînd, 
pînă la finele acestui an, Atena Bratosin 
Stoian va scoate albumul "Inima mea, 
inima mea", ce va cuprinde folclor autentic 
din zona Buzăului. Interpreta este decisă 
să fie în continuare mesajera folclorului 
buzoian, pentru că "nu cînt manele, nu fac 
kitschuri, nu iau cîntecul nimănui".  

Atena Bratosin Stoian,  
în “Ziarul Adevărul” 
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 B. INTELECTUALII DE SEAMĂ:  
 
Toţi absolvenţii de studii superioare 

şi de institute pedagogice, care prin 
valoarea şi seriozitatea în muncă au 
contribuit la nivelul de ştiinţă şi cultură al 
satului. 
 
Intelectualii de seamă, decedaţi 

 
Pr. Emil Stanciu 
Pr. Nicolae Ghenciu 
Pr. Dumitru Statoni 
Prof. Ion Iordache 
Pr. Ştefan Coman 
Col. Ion Cojocaru 
Col. Gheorghe Voinea 
Col. Gheorghe Coman 
Col. Neculai Bratosin 
Tatiana Preda 
Constantin Preda 
Nicolae Suditu 
Nicolae Dumitrescu 
Tudoriţa Dumitrescu 
Prof Radu Enuş 
Ion Nicolau 
 
Intelectualii de seamă, în viaţă: 

 
Prof. Constantin Enuş – Istorie – Filosofie 
Ing. Mircea Iordache – inspector şcolar 
Prof. Elisabeta Popp – Biologie 
Ing. Valentin Zaharia – Transporturi auto 
Ing. Valeriu Florea – Electrotehnică 
Ec.  Constantin Glineschi 
Ing. Adina Bădescu-Agronom, primar Sg. 
1994-2012 
Prof. Vasile Badea – Matematică, 
Prof. Nicu Toma – Mat. – Dir. Şc. Gen. Sg. 
Dr. Constantin Zaharia – Medic 
stomatolog, 
Col. Gheorghe Saris – comisar şef – Buzău 
Prof. Niculai Iordache – Educaţie Fizică, 
Pr. Florin Stanciu, 
Ec. Ion Stanciu, 
Pr. Costel Ion, 
Pr.Ştefan Dragoş Bădescu, 
Ing. Vasile Minoiu – Electronist, 
Ing. Nicolae Bădescu – Agronom, 

Prof. Ion Navin, 
Maria Enuş – învăţătoare, 
Aurel Burlacu – învăţător, 
Gheorghe Negoiţă – Învăţător, 
Prof. Aurelia Fetic, 
Prof. Ileana Porumboiu, 
Prof. Viorica Filipescu, 
Prof. Liliana Şerbănică – învăţătoare, 
Elena Enache    - educatoare 
 
INTELECTUALI DE SEAMĂ 
 
Ing. Adina Bădescu  

 
Născută : 20.ian.1956 

În comuna Odăile, 
judeţul Buzău 
Din părinţii: Emil 
şi Eliza Stanciu 
Domiciliul: Satul 
D â m b r o c a , 
comuna Săgeata, 
j u d e ţ u l 
Buzău.Profesia: 
inginer agronom 
 

Funcţia: inginer agronom, la Primăria 
Săgeata. 
Căsătorită cu Nicolae Bădescu – ing. 
Agronom, 
Copii: - Dragoş, 33 ani – preot, satul 
Dâmbroca. 
- Aurel, 30 ani - inginer agronom - 
fermier. 

 
Studii şi funcţii 
 
- 1962–1966 – Şcoala Elementară 
Dâmbroca 
- 1966–1970 – Şcoala Generală Nr 6 
Buzău, 
- 1970–1974 – Liceul „ M. Eminescu” 
Buzău – Secţia Umană, 
- 1976–1980 – Facultatea de Agronomie „ 
N. Bălcescu” Bucureşti, 
- 1980–1983 – inginer agronom CAP 
Ianca, 
- 1983–1985 – Şef fermă –a CAP 
Găvăneşti, 
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 - 1986–1989 – ing. agr., la CAP Săgeata, 
la ferma legumicolă pt. Export, 
- 1989–1992 – inginer şef şi preşedinte 
Cap Dâmbroca, 
- 1992–1994 – şef fermă, la Aociaţia 
Agricolă Dâmbroca, 
- 1994–2012 – Primar al comunei 
Săgeata. 

„Aprecierea din partea mea se 
bazează pe mărturiile multor consăteni şi 
pe constatările personale în cele cca 35 
zile de observări, în vara anului 2012. 

Pot spune că doamna Adina 
Bădescu este o personalitate deosebită, 
dovedit fiind şi prin aceea că a fost edilul 
şef al comunei Săgeata, timp de 18 ani şi 
a avut realizări mari pe linia  îmbunătăţirii 
utilităţilor. În această perioadă au fost 
introduse facilităţile cele mai importante 
pentru ridicarea nivelului de viaţă al 
oamenilor:  
-   comunicaţiile, cu telefonie digitală, în 
anul 2000 
-   restaurarea şcolii, la nivelul cerinţelor 
europene, 
-   construirea clădirii grădiniţei, cu 
funcţionalitate la nivel european, 
-   restaurarea bisericii, 
-   introducerea apei curente, realizare de 
mare importanţă, avându-se în vedere că 
seceta în zonă, cam e la ea acasă. 
  E de menţionat şi faptul că  în 
Dâmbroca oamenii sunt puşi în posesie, pe 
porecle. E singurul sat din comună care 
are acest fel de proprietate. 

Multe şi frumoase se pot spune de 
doamna Adina Bădescu, dar a venit acest 
an 2012, al alegerilor locale şi a pierdut. 
Multora le-a părut rău. Altora le vor părea 
rău, căci primăriţa a fost trup şi suflet 
pentru Dâmbroca. Rău îmi pare şi mie, dar 
mai rău este că a fost foarte dezamăgită 
de reacţia satului la alegeri. Ar trebui ca 
doamna Adina să înţeleagă că aşa-i în 
viaţă, se mai şi pierde. Este şi o vorbă: 
„Se satură omul şi de o mâncare bună”, 
aşa că nu domnia sa suferă cel mai mult, 
ci satul, că nu mai are un om al lui, 

susţinător puternic, la nivel de comună. 
Mi-a fost greu să comunic cu 

doamna Adina Bădescu şi am înţeles 
stresul în care a fost în perioada alegerilor, 
cât şi depresia avută la pierderea 
mandatului. O rog să nu uite că a avut 
înaintaş demn de înalt respect, în 
persoana tatălui său, Pr. Emil Stanciu, că 
la sânul satului Dâmbroca s-a hrănit cu 
toate trăirile materiale şi spirituale. 
Oamenii sunt trecători, dar satul rămâne 
veşnic şi o va păstra în istoria sa ca primul 
primar dâmbrocean care a condus comuna 
de care aparţine, Săgeata, timp de 18 ani. 
Nu cumva se pune problema de a fi 
catalogată ca una dintre marile 
personalităţi ale satului? Eu cred că da.” 

 (Aprecierea din partea lui Mircea 
Iordache) 

 
Pr. Florin Stanciu – parohul bisericii  
„Buna Vestire” din Săgeata 

 
„Bine aţi venit la noi, 
în parohia Săgeata, 
la Sf. Biserică „Buna 
Vestire”, pentru că 
ne leagă amintirea 
satului Dâmbroca, 
dar şi fiind băiatul lui 
n e a  N e c u l a i 
Iordache, care a fost 
un om deosebit, un 
om de seamă al 
satului. 
Am venit la această 

parohie în 1976 şi de atunci slujesc fără 
întrerupere la această biserică, pe care în 
acest moment o avem pregătită pentru 
sfinţirea cea mare, pentru că în decursul 
timpului la această biserică am făcut 
lucrări substanţiale, atât în interior, cât şi 
în exterior.  

Înalt Prea Sfinţitul Epifanie, venind 
aici, ne-a desigilat şi Sfânta Masă. Deci 
când va avea loc sfinţirea cea mare, va 
începe cu sfinţirea Sfintei Mese, de la 
Sfinţii Evanghelişti, ca atare va fi o sfinţire 
ca de biserică nouă şi aceasta este singura 
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dată când şi femeile pot trece prin Sfântul 
Altar. 

În 1976, satul avea doi preoţi, 
pentru că era una dintre cele mai mari 
parohii din protopopiatul Buzău, dar ca şi-
n alte localităţi din zonă, populaţia este în 
scădere – bătrânii au plecat şi au rămas 
casele goale, iar cei tineri au migrat către 
oraş. 

Aşa se face că suntem tare supăraţi 
că la şcoală, cu greu se mai realizează 
câte o clasă. În cursul anului avem multe 
slujbe de înmormântare, iar pentru taina 
Sfântului Botez şi a Cununiei, dacă avem 2
-3 situaţii pe an. Am fost foarte ocupaţi în 
ultima perioadă, căci la Borduşani am 
construit o biserică nouă. Oamenii veneau 
de la Borduşani, la Săgeata, pentru slujbe 
şi mai ales iarna le era foarte greu. Prin 
desfiinţarea CAP-ului Dâmbroca, o parte 
din patrimoniu a revenit la Borduşani, 
dintre care şi grajduri. Oamenii au pus la 
dispoziţia bisericii toate materialele, le-au 
comercializat şi cu banii obţinuţi au ridicat 
biserica, sfinţită în 2005, cu hramul 
„Sfântul Ilie”. Au şi cei din Borduşani 
preotul lor. 

Tatăl meu, , după cum ştie şi Pr. 
Protopop Costel Alecse, a păstorit mulţi 
ani la Dâmbroca (1964 – 2000). A venit 
de la Odăile, prin transfer, căci tata vroia 
să mă dea în clasa a VIII–a , la Buzău şi m
-a dat la Liceul Pedagogic. A venit la 
parohia din Dâmbroca ajutat de un mare 
fiu al satului, Părintele Profesor Ioan G. 
Coman, cred că cea mai mare 
personalitate din Săgeata. Părintele 
Coman era prieten cu Preasfinţitul Antim 
Angelescu, la care a intervenit pentru 
numire.  

S-a dovedit o alegere bună. A avut 
o relaţie extraordinară cu credincioşii din 
Dâmbroca. Poate că a avut influenţă şi 
asupra formării Părintelui Protopop Costel 
Alecse, care venea dintr-o familie foarte 
credincioasă, îndrumându-l către seminar, 
atunci când absolvenţii de gimnaziu, din 
ce în ce mai puţini aveau această opţiune. 
Mi-l aduc aminte pe tatăl dumnealui, 
nenea Enache şi cu soţia sa Anica. Erau 

nelipsiţi de la Sfânta Liturghie. Au fost 
oameni foarte hotărâţi, demni. Nu le-a 
fost niciodată ruşine să se recunoască, că 
sunt creştini. Ei au fost aproape nişte 
misionari. Îmi aduc aminte că, în acele 
momente grele, soţia lui nenea Enache, 
tanti Anica, cu floricele în mână, brăzda 
satul şi mergea la biserică alături de soţul 
ei. Aveau curajul să participe duminica şi 
de sărbători, la Liturghie. 

Eu am urmat la liceu, nu la seminar 
şi tata a contribuit la intrarea mea în 
această lume a credinţei. Am avut discuţii 
şi cu  Costel, care urmase seminarul la 
Buzău, cu rezultate excelente, apoi 
facultatea la Bucureşti şi m-am gândit să 
urmez şi eu acest drum. M-am pregătit 
mai întâi cu cel care urma să devină 
Părinte Protopop în Los Angeles. Mi-a fost 
primul profesor la: Limba Greacă, Istoria 
Bisericii Române, Istoria Universală.  

M-am prezentat la examen în 1972 
şi am intrat la  Teologie, la Sibiu şi am 
absolvit în 1977. 

La repartiţie, Episcopia Buzăului a 
dat un loc, pe care am intrat eu, 
beneficiind de sprijinul aceluiaşi mare om, 
Ioan Gh. Coman. 

Acest interviu îl dau şi datorită 
legăturilor de prietenie avute din copilărie 
cu Părintele Protopop Costel Alecse. Ne 
despart atâţia Km, am auzit de dumnealui 
că desfăşoară o activitate extraordinar de 
frumoasă în America, că a strâns în jurul 
lui o Comunitate puternică de români şi 
încearcă să facă mai mică distanţa faţă de 
ţară şi să-i menţină pe românii de acolo în 
credinţa strămoşească. 

Am auzit, din publicaţiile noastre 
bisericeşti, că a mai fost prin ţară şi am 
aşteptat cu emoţii că va veni şi pe la noi. 
Între dânsul şi Săgeata este o legătură 
strânsă, căci bunicii lui din partea mamei 
îşi au odihna veşnică în cel mai vechi 
cimitir al satului Săgeata.  

 Îi urez, Părintelui Protopop Costel 
Alecse, multă sănătate şi îl rog ca,  atunci 
când mai vine prin ţară, să nu ne 
ocolească.”          

(Pr. Florin Stanciu) 
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 Colonel Gheorghe Saris 
 

Născut: 23 apr.1955 
În satul Dâmbroca, 

com Săgeata, 
Din părinţii: Ştefan 
şi Smaranda Sares. 

1962-1970: 
urmează Şcoala 

Generală Dâmbroca, 
1970-1974: Liceul 

teoretic Pătârlagele, 
Academia de poliţie 

„A.I.Cuza” 
Bucureşti, 

terminând pe locul 
al 6-lea din 670 absolvenţi. 

1979:  Ofiţer operativ la Biroul 
Judiciar al Inspectoratului de Poliţie Buzău, 
ajungând până la funcţia de ofiţer 
specialist. 

1995: Şef Birou Judiciar, şi apoi, 
prin concurs a devenit Comandant Adjunct 
al Poliţiei Buzău. 

Din 2010, a devenit Şef Serviciu 
Investigaţii Criminalistice. 

În paralel cu Şcoala de Ofiţeri de 
Poliţie, a absolvit cursurile universitare de 
drept internaţional. 

A ieşit la pensie în 2011, cu gradul 
de Comisar Şef (colonel) 

„De la părinţii mei am învăţat multe 
lucruri şi în primul rând respectul faţă de 
ceilalţi. Am ajutat mulţi oameni în cei 30 
ani cât am lucrat.; Tatăl meu m-a rugat 
ca, după ce ies la pensie, să fac ca şi el, 
agricultură. Am aici, la casa mea din 
Buzău, o grădină de 4000 mp. şi cu un om 
care e sârb de meserie, mă ocup de 
agricultură, aşa, ca hobi, deşi mă costă 
foarte mult. 

 
Am amintiri plăcute din sat: 
-   În perioada Paştilor, noi locuind 

lângă şcoală şi biserică, ne era ceva 
deosebit să participăm la slujba de 
sărbători. 

-  Îmi plăceau cum erau chermezele 

de la Biju, colţ cu Bordei, 
-  În toate vacanţele de vară, eu am 

lucrat la grădina de legume, cu udatul, cu 
irigatul şi acum au cam început să mă 
supere umerii. După absolvirea Academiei, 
în perioada concediilor de vară, am stat pe 
piaţă la Braşov, cu marfă şi dormeam pe 
tarabe.”             (Colonel Gheorghe Saris) 
 
Ing. Valentin Zaharia 

 
Născut la data de 6 
iunie 1936, în satul 
Dâmbroca, comuna 

Scurteşti, raionul  
Buzău,  regiunea 

Ploieşti.  
 din părinţii: 

Neculai Zaharia 
(Neculai al lui Ilie 
Coadă – adică de 

la coada satului), de 
profesie croitaor (din pasiune) şi agricultor 

(de nevoie); 
Paraschiva Zaharia (din comuna Bobocu, 
Buzău), casnică. 
Domiciliul actual: Ploieşti, str. General 
Vasile Milea, nr. 7, bloc B3, scara B, apt. 9    
Telefon: 0720.383.478. 
Studii şi activităţi:1945 – 1949, şcoala 
primară (I–IV), în satul Dâmbroca;1949 – 
1952, şcoala gimnazială  
(V– VII), în satul Scurteşti;1952–1955, 
şcoala liceală, (VIII–X), la Liceul” B.P. 
Haşdău”, din Buzău; 1955–1959, şcoala 
politehnică, la Institutul Politehnic Braşov; 
 1959–1966, încadrat la Intreprinderea 
Regională de Transporturi Ploieşti (IRTA 
Ploieşti) – pe diferite funcţii, pornind de la 
funcţia de  inginer stagiar, până la 
conducător tehnic de autobază; 1966–
1968, inginer proiectant la Direcţia de 
Sistematizare, Arhitectură şi Proiectare în 
Construcţii din Ploieşti (DSAPC Ploieşti); 
 1968–1973, inginer proiectant, la Insti-
tutul de Proiectări pentru Construcţii de 
Maşini Bucureşti (IPCM Bucureşti); 
 1973–1998, cercetător ştiinţific 
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 (parcurgând toate gradele de avansare, 
ajungând  cercetător principal gradul I), la 
Institutul Central de Cercetare şi Tehnolo-
gie în Construcţii de Maşini Bucureşti 
(ICTCM Bucureşti); 
• Din 1998 – pensionar. 
• Realizări mai deosebite: 
•   În cadrul ICTCM Bucureşti, în calitatea 
de cercetător a lucrat pentru domenii, de 
vârf, ale economiei:  
•   nuclear – Centrala Nucleară de la 
Cernavodă; 
•   aviaţie – Fabrica de avioane de la 
Craiova; 
•   Uzina de Avioane – Bacău; 
•   ICA Ghimbav; 
•   armată; 
•   auto 

 
Starea civilă: 
 

1968–1980, prima căsătorie, cu 
Corina, încheiată prin divorţ;  

1981–2008, a doua căsătorie, cu 
Carmen, încheiată prin decesul soţiei; Din 
prima căsătorie a obţinut un băiat, născut 
în anul 1969, pe nume Teodor - Cristian, 
care a absolvit facultatea de Electronică şi 
locuieşte în Bucureşti.  
 
Ec. Constantin Glineschi,  

 
Născut la data de    
09. noiembrie 
1938,  

î n satul Dâmbroca, 
com. Săgeata, 
jud.Buzău,  
din părinţi: - 
Glinischi Paul, 
lăcătuş mecanic,     
Glinischi Anica, 
casnică  
copii: 2 băieţi  

Domiciliul actual:  oraşul  Buzău,  
Tel : 0328.415.664, 0726.840.064                                            
 
Studii şi activităţi: 1945 -1949, clasele I 
–IV, în satul Dâmbroca; 

1949–1952, clasele V–VII, în satul 
Scurteşti; 
1952–1955 – Liceul B.P. Haşdeu  din 
Buzău; 
1955–1959 –Academia de Studii 
Economice Bucureşti.  
1981–1982 - cursurile postuniversitare în 
domeniul de specializare ”Contabilitatea şi 
Calculaţia Costurilor” 
1959–1962 – economist la Intr. 
Comerţului cu Ridicata, Buzău;  
1962–1977  - economist  la Depoul C.F.R. 
Buzău;  
1977–1998  - contabil şef la Depoul C.F.R. 
Buzău. 

 
Realizări mai deosebite, hobiuri 
 

* introducerea sistemului de calcul 
electronic al salariilor; participarea la 
organizarea contabilităţii ca urmare a 
modificării structurii organizatorice a 
depoului : CFR Călători şi CFR Marfă. 
Ocupaţia actuală :-  pensionar. 

 
Starea civilă: 
 
* căsătorit – în 1961 cu Victoria, decedată 
în  2007, 
2 copii :Adrian – 44 ani – inginer la C.F.R. 
Călători; Cristian – 34 ani – economist la 
CFR. IRLU S.A. Buzău 

 
Prof. Elisabeta Popp 
 

Data şi locul 
naşterii: 2. sept. 

1944, în 
localitatea Plavia 

– Prahova 
Din părinţii: 

Constantin şi 
Tatiana Preda 

Domiciliul: Str. T. 
Vladimirescu 22, 

Buzău 
Profesia: Biolog 

 

 

Tânăra profesoară de Biologie - Elisabeta 
Popp 
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Căsătorită: în 1966 

cu Marcel Popp,  
medic stomatolog. 
Copii: Mădălin, 45 

ani, medic 
stomatolog. 

Funcţia actuală: 
pensionară 

 
Studii şi funcţii: 

 
- 1951–1954 – 

şcoala elementară 
Dâmbroca 

- 1954–1957 – gimnaziul, la Şc. Medie Nr 
3, Buzău 
- 1957–1962 – Liceul B.P. Haşdeu, Buzău 
- 1963–1968 – Facultatea de Biologie, 
Secţia Protecţia Plantelor, Univ. Bucureşti, 
- 1968–1976 – Profesor de Biologie, la 
Şcoala Generală Dâmbroca, 
- 1973–1976 – Directoare la Şcoala 
Generală Dâmbroca, 
- 1976–1990 – Biolog la Apele Române, 
- 1990–1996 – Biolog la Agenţia de 
Protecţie a Mediului, 
- 1996–1999 – Director la Protecţia 
Consumatorilor 
 
Ing. Valeriu Florea 
 

Născut. 24 
febr.1937 

În satul 
Dâmbroca, con 

Scurteşti, Buzău, 
Din părinţii: 

Dragomir şi Ioana 
Florea 

Căsătorit cu Felicia 
Iva, din Arad, 

prof. de 
Matematică. 

2 copii:- Mihaela, 45 ani, medic primar 
 - Dan, 40 ani, economist 
Domiciliu: Buzău 
Profesia: ing. electrotehnic. 
Ocupaţia: pensionar 

Studii şi activităţi:  

 
1944–1948 – Şcoala Elementară 
Dâmbroca, 
1948–1950 – agricultor, 
1950–1953 – Şcoala Profesională de 
Energie Electrică Braşov 
1953–1955 – Şcoala Medie  Tehnică de 
Energie Electrică (seral), Braşov. A făcut 
doar 3 ani, deoarece în 1955 şcoala s-a 
desfiinţat. 
1953–1954 – electrician la Fabrica de 
Postav „ Partizanul Roşu” Braşov. 
1954–1955 – electrician centrale - staţii, 
la IRE Câmpina, Centrul Buzău. 
1955–1957  –  e le c t r i c i an  l a 
Intreprinderea Electromontaj Câmpina, 
Şantierul 2 Braşov, 
1957– diferenţe de liceu teoretic la Liceul 
„Andrei Şaguna” Braşov ( seral), 
1957–1961 – maistru electrician, la 
Fabrica de Mobilă, „IPROFIL” Braşov, 
1959–1961 – Facultatea de Mecanică, 
Secţia Automobile ( curs seral, 2 ani) 
Braşov, 
1959–1965 – Facultatea electrotehnică 
( prin transfer), curs de zi, la Institutul 
Politehnic Timişoara. 
1965–1966, ing. electrotehnic la Fabrica 
„FARTEC” Braşov, 
1966–1968 – ing. electrotehnică, 
Intreprinderea ISPS ( de sârmă), Buzău, 
1968–1970 – specialist la Comisia 
Economică a Judeţului de Partid, 
1970–1971 – consilier energetic al dir. 
General, la Combinatul de Industrie 
Alimentară, Buzău, 
1971–1972 – şef birou Organizarea 
Ştiinţifică şi a Muncii, la ISPS Buzău. 
1972–1993 – ing. specialist principal 
energetic şi la ISPS Buzău, 
1970–1980 – profesor la Grupul Şcolar 
Profesional Nr 4. Buzău 

 

 

 



Capitolul VIII – Oamenii satului    298      

 

 Prof. Ion Iordache  
 

S-a născut la data 
de 11 august 1934, 
 în satul Dâmbroca, 

comuna Săgeata, 
judeţul Buzău.  

Decedat la data de 
13 noiembrie 1997. 
 
Studii şi servicii: 
 
1941–1948, şcoala 
elementară, la 
colegiile militare de 
orfani din Huşi şi 

Târgovişte; 
1948–1949, şcoala elementară, la 

Şcoala Generală Scurteşti, jud. Buzău; 
1950–1955, şcoala normala, la 

Şcoala Pedagogică din Buzău (în acea 
perioadă a fost recrutat la Şcoala de 
Ofiţeri de la Sibiu, dar după un an a fost 
respins medical, pentru disfuncţii oculare); 

1955–1966, învăţător la şcolile: 
Scurteşti, Buda (raionul Râmnicu Sărat) şi 
Vadu Paşii; 

1962–1966, student la Facultatea 
de Biologie a Universităţii „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi – IP3; 

1966–1995, profesor de biologie în 
comuna Vadu – Paşii (a funcţionat şi în 
satul Focşănei, din comuna Vadu Paşii, în 
anumită perioadă fiind şi director de 
şcoală). 
 
Starea socială: 

  
A fost căsătorit de două ori: 

1956–1957, cu Popescu Gina, învăţătoare, 
din comuna Buda, jud. Buzău;  
1958 , cu Mihai Eugenia, învăţătoare, din 
comuna Bozioru, jud. Buzău.  

A avut o fiică, Mariana (n. 1960, d. 
2008),  care a absolvit Liceul „Mihail 
Eminescu” din Buzău şi o şcoală 
postliceală de cosmetică din Bucureşti. S-a 
căsătorit în Bucureşti şi a dat naştere unui 

fiu, Alexandru, dar căsnicia nu a mers mai 
mult de un an. S-a recăsătorit abia în anul 
2007, dar în următorul an a decedat (în 
Austria). 

„ S-a făcut remarcat prin vocea 
frumoasă, calităţile didactice, sociabilitate. 
A fost idolul copilăriei mele. El era fratele 
mai mare si eu îi sorbeam toate 
comportamentele şi toate poveştile, chiar 
dacă,  uneori erau presărate cu 
minciunele. Ce minciuni frumoase ştia să 
spună! Avea un libertinism, care îi 
deranja, adesea, pe părinţi, dar mie îmi 
plăcea. Gândeam ca el, dar făceam cum 
îmi spuneau părinţii şi raţiunea. Le avea 
cam tare cu fumatul(m-a făcut să calc 
peste moralitatea mea obişnuită şi să 
sustrag ţigări de la tăticu) şi cu băuturica, 
iar pentru fete avea o adevărată artă a 
seducţiei(Într-o noapte de vară am rămas, 
împreună de pază la pepeni. Am văzut eu 
de seara că pe mulţi pepeni scrisese 
„Nuţy”, dar dimineaţa am observat că sunt 
singur şi că toţi pepenii cu „Nuţy” 
dispăruse). Astea erau de-ale tinereţii 
valuri, căci apoi a devenit un familist 
conştiincios şi totdeauna a dat dovadă de 
o generozitate deosebită. Chiar şi când m-
am maturizat, vedeam în el un bărbat 
frumos, demn de admirat, asemănându-l 
cu Gerard Filipe, actorul francez, care a 
jucat multe roluri de june-prim”   

(Aprecierea din partea fratelui Mircea)  
  
„A ţinut tot timpul , atât rolul de 

bunic cat si de tata. A fost un bun model 
masculin pentru mine dar si o persoana 
demna de respect in colectivul in care a 
trăit si a lucrat. Încă mă bucur de cuvinte 
frumoase din partea vecinilor şi 
cunoştinţelor, care îmi oferă şi mie acelaşi 
respect, prin prisma faptului ca sunt 
nepotul unui om care a marcat pozitiv 
satul in care a trăit în acea perioadă. Sunt 
mândru că sunt nepotul domnului Nelu 
Iordache.” 

 

(Aprecierea din partea nepotului, 
Alexandru)  
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 Prof. Niculai Iordache 
 

Născut: 13.03. 
1951 

În satul 
Dâmbroca, 

comuna Săgeata, 
Din părinţii: 

Nicolae şi Sanda 
Iordache, 

Domiciliat în 
localit. 

Mărăcineni, 
Buzău. 

Căsătorit cu: 
Maria, din Oituz, 

Bc. -  profesoară. 
Copii: - Nicoleta Muşat, 33 ani, 

profesoară,  
 - Diana, 30 ani, funcţionară. 
Ocupaţia – profesor Educaţie Fizică. 

 
Studii şi activităţi 
 
1958 – 1966 – Şcoala Generală 
Dâmbroca, 
1965 – 1970 – Liceul teoretic „ B.P. 
Haşdeu” Buzău, 
1970 – 1973 – Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport – Bacău, 
1973 – prezent, - profesor de Ed. Fizică, 
Şc. Gen. Mărăcineni, Buzău, 
1995 – director la Şc. Gen. Mărăcineni, 
Buzău, 
 
Realizări mai importante: 
 

* Participarea la competiţii sportive: 
locul V pe ţară, cu echipa de fotbal a şcolii, 
cupa şcolilor generale, 

* A pregătit pe Viorel Ioan, care 
avea să devină component al Echipei 
Naţionale, jucător la echipele: Steaua, FC 
Galaţi şi Gloria Buzău, apoi antrenor la: 
Gloria Buzău şi FCM Brăila. 
 „Nu pentru că-mi este frate, ci 
pentru că îl cunosc suficient de bine 
pentru a-l descrie şi pentru că merită 

referinţe frumoase. De mic copil a dovedit 
o inteligenţă deosebită, de parcă ar fi avut 
o viaţă anterioară, poate aceea din Rusia, 
fiind purtat de tăticul pe aripile 
aventuroase ale războiului şi-n lupta 
pentru existenţă din lagărul rusesc.  
 Poate că, cuminţenia mea i-a fost 
un model de viaţă, dar surplusul de talent 
şi lipsa timidităţii, l-au lansat într-o viaţă 
frumoasă, cu multe împliniri pe plan 
profesional şi familial. 
 Recunosc în el genomul lui tăticu, 
prin aspect fizic, bonomie, dăruire, dar şi 
printr-o ambiţie ieşită din comun. Pe 
primul plan al vieţii lui îi este familia, pe 
care o divinizează până la....Dumnezeu. 
Are putere de opinie şi e greu să-l 
combaţi, atunci când îşi susţine un punct 
de vedere. 
 Una, peste alta, este fratele meu, 
cel mic şi isteţ, îl admir şi mă doare orice 
necaz pe care-l are. Oricât aş fi de departe 
în timp şi spaţiu, simt nevoia să-l văd şi să
-l îmbrăţişez.” (Mircea Iordache) 
 
Ec. Ion Stanciu – contabil şef la Şcoala 
Generală Săgeata 

 
„Sunt băiatul lui 
Gheorghe Stanciu 
şi al Dobriţei, 
născut în anul 
1959, pe 8 iulie. 
Copilăria am 
petrecut-o în 
satul natal, sat 
pe care nu l-am 
părăsit niciodată. 
Clasele I – VIII, 
le-am urmat în 
sat. Doamna 

A p r o d u ,  d e 
matematică, m-a impresionat cel mai mult 
prin calităţile didactice şi m-a făcut să 
îndrăgesc matematica.  
Am urmat liceul industrial Nr.1 din Buzău, 
în profil metalurgic. Acolo am dat de un 
profesor de matematică tot foarte bun şi 
când am luat prima notă de 10, eram plin 
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cu praf de cretă, după ce lucrasem 2 ore 
la un exerciţiu foarte lung. Nu pot uita 
toată viaţa . Era o linişte în sală de nu se 
auzeau decât musculiţele. La sfârşitul 
exerciţiului a spus: „Uitaţi măi băieţi, aşa 
se învaţă! De un an de zile nu am dat 
niciun zece, uite i-l dau băiatului ăsta!” 
Asta m-a impulsionat foarte mult. După 
terminarea liceului, la îndrumarea 
profesorului de matematică, Labiş, am 
intrat la ASE, în Iaşi – 1982, pe locul 4.  

După absolvire am fost repartizat la 
IAS Buzău unde aveam peste 100 oameni 
în fermă şi eram persoana a doua, după 
şeful fermei. Munca a fost grea, 
răspunderea mare. Mi-a plăcut mult să 
învăţ, să capăt experienţă. Cu oamenii am 
avut o relaţie foarte bună, mi-am văzut de 
treaba mea. Am lucrat pe la IAS şi SMA, 
până în 2010, când m-am apropiat cu 
serviciul de casă. Am intrat contabil şef la 
Şcoala Generală Săgeata. Mai ţin şi 
evidenţe contabile la 10 -15 societăţi 
comerciale. Am cochetat şi cu ideea unei 
ferme, dar nu am timp şi apoi îmi place şi 
să mă culturalizez, să văd un spectacol, o 
piesă de teatru.....  

Mulţi fermieri îmi cer sfaturile. Îi ţin 
evidenţa şi lui Nicolae Crăciun. 

 Anul ăsta a fost secetos,dar tot s-a 
făcut câte ceva şi oamenii au animale, 
grădini cu legume, irigate. Sunt oameni 
care scot din te miri ce câte o afacere.  

Despre tradiţii pot spune că sunt 
cam lăsate la o parte. Îmi aduc aminte de 
hora la Bordei, cu horele, cu acordeoanele, 
viorile. Era fantastic! La sărbătorile de 
iarnă, aranjam buhaiul cu trei săptămâni 
înainte. 

Ţin minte şi o poveste cu domnul 
Enuş, care stătea cu chirie aproape de 
casa noastră. La ora de istorie m-a prins 
nepregătit. Eu eram preocupat mai mult 
de buhai. A venit la mine şi mi-a dat o 
„castană” în cap şi mi-a zis: Biciul, Nelule, 
hai, biciul, biciul!” Spre seară a venit la 
poarta părinţilor mei şi-mi era teamă că 
mă va spune tatii. El, a venit şi a zis: Măi 
Gheorghiţă, îl laşi pe Nelu să-mi ia şi mie 

un pachet de Carpaţi?” 
Nu sunt un nostalgic al 

comunismului, dar pe timpul acela era 
timp şi pentru muncă şi pentru cultură.  
Eu eram cam rebel. Puteam avea funcţii 
mari, căci aveam studii, dar eram mai 
direct, nu-mi plăceau compromisurile. Nu 
mi-am făcut o situaţie grozavă. Eu nu mă 
băgam la trocuri ilicite.  

Despre oamenii satului ştiu multe, 
dar voi prezenta câteva amintiri: 

Ghiţă Coman a fost un om foarte 
înţelept, dar moartea lui, din câte am 
înţeles, a fost o sinucidere. A pus oamenii 
să-i taie un pom din curte şi a stat în calea 
lui, cu toate insistenţele oamenilor să se 
dea la o parte în timpul căderii pomului. 
Casa lui era lângă a noastră şi am văzut 
cum a fost luat cu un sac mare de rafie şi 
avea o gaură mare în cap. Avea o artrită şi
-l durea foarte tare. De câteva ori i-a cerut 
mamei mele să-i dea ceva să moară, că 
nu mai poate de durere. Costache Stanciu, 
fratele bunicului meu, avea această 
părere, că s-a sinucis.  

Bunicul meu a fost pe front. La 
bătrâneţe, mergea şi el la cârciumă, 
alături de alţii. Unul mai „şmecher” i-a zis: 
„Matale, ce cauţi bre nea Ioane?” Bunicul i
-a răspuns: „Voi mă întrebaţi pe mine ce 
caut aici, dar când am luptat pentru voi, m
-aţi întrebat?” Asta mi-a povestit domnul 
Enuş, cu ceva timp în urmă. Ştia despre 
asta că a fost şi el atunci în cârciumă. Îi 
plăcea şi lui câte o ţuică mică şi anturajul, 
îi plăcea să cunoască oamenii. La spusele 
bunicului, au rămas toţi fără cuvinte şi cu 
nasu-n pământ. Moş Costache, fratele 
bunicului mă învăţa să nu cheltui mai mult 
decât câştig. 

Pe vremea comunismului, când 
eram elev şi ni se interzicea să mergem la 
biserică, totuşi mai mergeam, mai cu voia, 
mai fără voia domnului Enuş. Acum 
suntem liberi să mergem, dar nu ne 
ducem. 

 Dacă ar exista o viaţă socială, nişte 
jocuri, dansuri populare, ar fi bine pentru 
sat şi mulţi ar mai renunţa la crâşme. Nu 
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toţi care merg la crâşme sunt terchea – 
berchea. Păcat că nu se mai ţin horele, 
chermezele şi serbările.  

Au fost şi realizări mari cu trecerea 
timpului. Electrificarea a adus multă 
lumină în sat. Primul televizor în sat a fost 
la familia Saris şi mergeam toţi copiii şi 
vedeam filme cu „Stan şi Bran”. Foarte 
frumos din partea lui nea Saris că ne lăsa 
în grădina din faţa casei, unde amenajase 
şi cu canapele. 

Am prins momentul electrificării. De 
curând am trăit un lucru deosebit, să văd 
că am apă curentă în curte, apă la baie şi 
în bucătărie. Canalizare nu e, dar orice 
gospodărie poate să-şi facă o fosă septică.  

Înainte vreme erau multe fântâni pe 
câmp, acum toate au secat şi apoi nici nu 
se mai stă prea mult în câmp, lucrările 
fiind mecanizate.” 

 
Nostalgie de toamnă 
de Ion Stanciu 
 
Curg frunzele, vibrând, "a la paradă",  
Din plopii amintirilor de neuitat 
Şi-un ţipăt, din eter, pe cer se-noadă 
Către un stol de rândunele-ntârziat. 
 
Iară amurgu-nsângerat, cu patini, 
Priveşte-n orizontul său distins, 
Obrazul lumii prea scăldat în lacrimi... 
Din ramu-i ... o gutuie s-a desprins. 
 
Printr-o clepsidră spartă, curge timpul, 
Cum  valul unui râu învolburat. 
Iubito, hai, să nu uităm trecutul, 
Să ne iubim şi-acum ca altădat’! 
 
Porni-vom către ţărmuri neumbrite 
De nori, care aduc acide ploi 
Şi poposi-vom clipe „infinite” 
Cu-ntreg sărutul amintirilor din noi! 
 
Să revenim, încet, pe drum de seară, 
Tu, tâmpla-ţi sprijini-vei de umărul meu, 
Eu să-ţi şoptesc: „Frumoasă căprioară, 
Să ştii că te-am iubit! Te voi iubi mereu!” 
   

Preotul Costel (Alexe) Ion                 
 

Născut 1 mai 1961, în satul Dâmbroca, 
comuna Săgeata, din părinţii: Constantin 
şi Maria Alexe; 
 

Studii şi 
activităţi: 

                                                           
- Şcoala 

generală de 8 
clase – în satul 

Dâmbroca;           
-  Treapta a I-a 
liceala (clasele 
IX X ) – Liceul 

“M. Eminescu “ 
Buzău; 

- Seminarul 
teologic de 5 ani 

– la Seminarul 
Teologic Buzău;    

-  Facultatea de teologie de 4 ani – la 
Universitatea Bucureşti; 
- Preot – din 1988 – la parohia din Bobocu                                                                                      
Profesor de religie la şcolile generale din 
Boboc şi Cochirleanca;                                                                                                       
 
Nota autorului: 
 
 Părintele Costel Ion prezintă, pentru 
Dâmbroca, mărturia credinţei în 
Dumnezeu, a unei familii care a trecut prin 
multe încercări grele în perioada 
anticristă, de până în 1990. Din greutăţile 
suportate de părinţii, fraţii şi surorile Prea 
Cucerniciei Sale, în perioada de tristă 
amintire, părintele Costel Ion, a descoperit 
lumina duhovnicească. 
 
Dr. Constantin Zaharia –medic 
stomatolog 

 
Născut la data de 02.05.1941,  
în satul Dâmbroca, comuna Săgeata, 
judeţul Buzău,  
din părinţii: - Neculai Zaharia (Neculai al 
lui Ilie Coadă – adică de la coada satului), 
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 de profesie croitor (din pasiune) şi 
agricultor (de nevoie); -Paraschiva 
Zaharia (din comuna Bobocu, Buzău), 
casnică. 
Domiciliul actual: Str. Tudor Vladimirescu, 
Bl. D8, Sc. B, Apt. 11, Tg. Ocna, Jud. 
Bacău; tel. 0234.340.160  
 
Studii şi activităţi: 

 
1948–1952 – 

clasele I–IV, la 
Dâmbroca;  

1952–1955 – 
clasele V–VII, 

la Scurteşti;  
1955–1959 – 

liceul 
„B.P.Haşdeu” 

din Buzău;  
1959–1962 – 

şcoala tehnică 
sanitară, la 

Buzău;  
1962–1964 – stagiul militar, la Arad şi Tg. 
Mureş;  
1964–1966 – asistent medical la 
dispensarul medical Dumbrava, jud. 
Prahova; 1966–1972 – Facultatea de 
stomatologie, Bucureşti;  
1972– prezent – medic stomatolog, la Tg. 
Ocna, jud. Bacău. 
 
Etape ale vieţii personale: 
  
1971– căsătoria (cu, colega de an, 
Veronica); 
1972– începerea activităţii de medic 
stomatolog, la Tg. Ocna, jud. Bacău;  
1987– activitate în Libia (împreună cu 
soţia); 
1992– privatizare (cabinet particular). 
 
Realizări deosebite, hobiuri:  
 

Ca medic specialist stomatolog este 
un profesionist desăvârşit, sârguincios, 
receptiv la nou, foarte apreciat în Tg. 
Ocna;  

Este atras de tot ce înseamnă 
valoare artistică şi sportivă;  

Are pasiuni deosebite pentru: 
literatură, excursii (a călătorit mult în 
străinătate, împreună cu soţia), arta 
fotografică (în 1983 a realizat o 
monografie, cu temă naţional patriotică, a 
oraşului Tg. Ocna, sub formă de 
diaporamă – cu 300 diapozitive, 
comentate, pe fond muzical şi cu 
prezentare la casa de cultură a oraşului. 
 “I -am admirat  totdeauna: 
inteligenţa, ţinuta nemţească, curăţenia 
sufletească, bunul simţ, ştiinţa de a alege, 
în viaţă, ce este mai bun şi mai corect.”                         

(Mircea Iordache) 
 
Enache Filip –  

 
Cantor la 
Catedrala Sfântul 
Sava – Buzău 
 

Data naşterii: 
03.12.1974 

În satul Dâmbroca, 
com. Săgeata, jud. 

Buzău 
Din părinţii: 

Veronica şi Radu 
Toma 

 
Studii şi funcţii: 
 
Şcoala Generală – în satul Dâmbroca 
Liceul nr. 5, Buzău, Protopsaltul Buzău 
Cantor la Catedrala Sfântul Sava – Buzău 

   
„Satul în care m-am născut, are multe 

tradiţii şi obiceiuri creştineşti. Aici m-am 
născut şi am copilărit, alături de fraţii şi 
prietenii mei. Din vremea când eram copil, 
mergeam la biserică cu mama şi ce 
frumos era. Mă simţeam în al noulea cer. 

În Dâmbroca am trăit clipe de neuitat. 
Mi s-a întâmplat o dată că am mers cu 
fraţii la prins iepuri şi ne-am întâlnit cu 
lupii pe câmp. Nu a fost o întâmplare 
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hazlie, căci din vânătorii de iepuri ni se 
părea că am devenit vânaţi de lupi şi am 
şters-o spre case de nu ne ajungeau 
picioarele.”  

Au fost şi întâmplări hazlii, atunci 
când ieşea lumea de la biserică, iar noi 
copiii, ne jucam prin apropiere. Ni se 
oferea colivă şi eu fugeam, nu vroiam, 
considerând că dacă mănânc colivă am să 
mor. 

Eram copii neştiutori în ale credinţei 
creştine şi cam golănaşi, altfel nu se 
explică, cum de îl pândeam pe Costel Ion 
(actualmente, preot la Bobocu), când 
venea de la şcoală şi aruncam cu pietre în 
el, iar astăzi slujim împreună pe 
Dumnezeu.” 

 
Aprecieri din partea lui Mircea 

Iordache 
 

 Consider că tânărul Enache Filip, 
dispune de calităţi vocale deosebite, cu 
care s-ar descurca foarte bine pe scena 
Operei Române. 

Vocea puternică, dar duioasă şi 
catifelată, cu inflexiuni bizantine, mişcă 
sufletul auditoriului către o trăire celestă. 
 Cântăreaţa Atena Bratosin Stoian, a 
mărturisit că plânge atunci când îl ascultă 
pe acest maestru al cântecului bisericesc. 
Cu aceeaşi dezinvoltură şi  măreţie, 
interpretează muzica vechilor corifei ai 
cântecului popular românesc. 
 Dâmbroceanul Enache Filip, 
dăruieşte buzoienilor care merg la 
închinare în Catedrala Sfântul Sava şi 
uneori la Catedrala Episcopală, o voce de 
aur şi o sfântă mângâiere creştinească.  
 Concluzionez că Enache Filip 
reprezintă o voce de aur, pusă în slujba lui 
Dumnezeu, cât şi a păstrării tezaurului de 
muzică veche, cu care satul Dâmbroca se 
poate mândri. 

Marcel Ispas – perceptor, 
comuna Sageata 

 
S-a născut în 
anul 1964, în 

satul 
Dâmbroca, 

comuna 
Săgeata, 

judeţul Buzău, 
din părinţii 
Dumitru şi 

Maria Ispas. 
 Şcoala 

generală a 
absolvit-o în 
satul natal, 

apoi a urmat cursuri economice. 
 Din 1986, funcţionează în calitate 
de casier şi mai apoi perceptor, în cadrul 
Primăriei Săgeata. 

Referitor la satul şi oamenii satului 
Dâmbroca, prezintă câteva aprecieri: 
„Satul Dâmbroca a îmbătrânit din punct de 
vedere istoric, dar este cam cel mai tânăr 
sat al comunei, în ce priveşte populaţia lui. 
În majoritatea lor, oamenii sunt gospodari 
harnici, se ocupă cu agricultura şi, în mod 
special, cu legumicultura şi creşterea 
animalelor. Ca peste tot mai sunt şi 
oameni care au apucături nu tocmai 
ortodoxe, fiind cuprinşi de lene, de patima 
beţiei şi chiar a furtişagurilor. 
 Referitor la biserică se poate spune 
că are oameni credincioşi, care o 
frecventează şi o sprijină cu bani. 
Reparaţiile înaintează lent, din lipsă de 
fonduri suficiente. 
 Şcoala merge bine şi e coordonată 
de la centrul comunei de un nou director, 
care este profesor de religie. 
 Pentru satul Dâmbroca sunt 
proiecte ale unor  facilităţi importante, 
pentru canalizare, pentru asfaltare, pentru 
salubrizare.” 
 Mircea Iordache apreciază că 
domnul Marcel Ispas este un om demn, 
capabil, bun gospodar şi care întreprinde 
acţiuni favorabile satului Dâmbroca. 
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 C. ALŢI OAMENI DE SEAMĂ AI SATULUI:  
 

(Sătenii care au reprezentat fruntea       
satului). 

 

a. Oamenii de seama, decedaţi 
 
Ghiţă Coman  
Ştefan Sares 
Marin Preda 
Neculai  Albu (Tănase) 
Rudolf Glineschi (Doly) 
Paul Glineschi 
Traian Glineschi 
Dumitru Burlacu (Mitoi) 
Neculai Zaharia (Croitoru) 
Neculai Iordache 
Enache Alexe 
Anica Alexe 
Neculai Bratosin 
Neculai Bârsan 
Petre Bârsan 
Ion R. Ion 
Constantin Alexe 
Petrache Oprea 
Constantin Tăbăcaru 
Dumitru Enache 
Chiriţă Onea 
Traian Stroe 
Gheorghe Mirică (Celu) 
Gheorghe Ciobanu 
Ion Dumitru 
Gheorghe Stanciu (Barosu) 
Neagu Voinea 
Benone Florea 
Ion Enache (Pleaşcă), 
Stan Bratosin (Munteanu), 
Gheorghe S. Bratosin (Mâzgă) 
Vasile Dragomir (Geambaşu) 
Neculai Baroian 
Gheorghe Săftoiu (Frizu) 
Neculai Dedu 
Voicu Dedu, 
Ion Dedu 
Preda Şerban 
Neculai Mirea (Bordei) 
Mariţa Voinea (a lui Coadă) 
Lisandra Enache ( Dăscăliţa) 
Veta Lalu 
Sanda Iordache (Dăscăliţa) 

Radu Dumitru (Buricea) 
Tănase Dumitru (Buricea) 
Petre Enache (Elarie) 
Alexandru Zaharia 
Dumitru Enache (Rotacu) 
Dumitru Toma (Potcovaru) 
Ion Florea 
Tănase Stroe (al lui Gh Puşcoi) 
Ion Marin (al lui Cosoroabă) 
Dumitru Ciopec 
Costică Urleanu 
 
Oameni de seamă aflaţi în viaţă 
 
Ioana Florea 
Maria Voinea 
Smaranda Sares 
Maria Alexe 
Niculina Stănilă 
Floarea Filipoiu 
Veroana Cazan 
Stan Bârsan 
Enache Dedu 
Maria Dedu 
Floarea Voinea 
Constantin Baroian 
Constantin Stănilă 
Dumitru Oprea, 
Gheorghe Oprea 
Ion Nedelcu (fost epitrop) 
Gheorghe Pană (Viu) 
Gheorghe I Lalu 
Nicolae Crăciun 
Aurel Lalu 
Marcel Lalu 
Sandu Săftoiu, 
Bratu Pană 
Constantin Constantin 
Gheorghe Dumitru 
Gheorghe Mirică (al lui Preda), 
Vasile Mirică 
Ion Toma (al lui Puşcoi) 
Gheorghe Tache 
Sandu Săftoiu 
Gheorghe Catrinoiu 
Dumitru Catrinoiu 
Marin Mirică 
Costel Florea 
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 D. BĂTRÂNII SATULUI 
 

O vorbă din bătrâni, spune: “ Cine 
nu are bătrâni, să-şi cumpere!”. Satul 
Dâmbroca, mai are bătrâni şi deci, 
dispune de o comoară de înţelepciune. 
Oamenii aceştia au suportat multe greutăţi 
în viaţă şi au supravieţuit, numai ei ştiu 
cum. I-au potopit necazurile războaielor, 
secetei, urgiei roşii, dar s-au luptat cu ele 
şi au păstrat tradiţiile şi credinţa.  

Şi astăzi resimt pierderile bunicilor 
în primul război, pierderile din al doilea 
război prin care:  

- femei în floarea vârstei au rămas 
văduve, sau au aşteptat ani mulţi până li s
-au întors bărbaţii din prizonieratul rusesc; 

- copii,  unii rămaşi orfani, alţii fiind 
lipsiţi de sprijinul tatălui, atunci când 
aveau nevoie cel mai mult; 

Numai ei ştiu cum au păstrat satul 
viu, cum şi-au crescut copiii şi nepoţii, în 
condiţiile de foamete (pe timpul secetelor, 
iernilor grele, pe timpul restricţiilor din 
“Epoca de aur”). 

Oare de ce nu este folosit acest 
bagaj de valoare umană (bogăţia 
tradiţiilor, hărnicie, cinste, devotament, 
modestie)?  

Nu se poate spune că satul nu are 
oameni harnici şi cinstiţi, dar în prezent 
apare ca un roi de albine, fără matcă, care 
circulă haotic şi se împrăştie.  
 
Omagiu bătrânilor satului 

 

Bătrânii,  care nu mai sunt 
Au mers la Domnul, Sus, 
Şi ne-au lăsat cu legâmânt, 
Credinţa în Iisus. 
 
Zilele le-au fost canoane, 
Prinse-n foame şi război, 
Şi-ngenunchind la icoane, 
Vărsat-au lacrimi pentru noi. 
 
Să-I cinstim de mii de ori, 
Sâ-I slăvim ca pe eroi, 
Cu tradiţii şi-obiceiuri, 
Să-i păstrăm în noi! 

Bătrânii de azi, sunt iazuri, 
Cu tot ce au strâns în ei: 
O mulţime de necazuri, 
O mulţime de nevoi. 
Privesc, trişti, către  apus, 
Văd că nu mai au temei. 
Cu ce le-a rămas de spus. 
Cu ce-a mai rămas din ei. 
 
Dar spune-o vorbă mare, 
Venită din străbuni, 
Că, cine bătrâni n-are, 
Să-şi cumpere, că-s buni! 
 

Bătrâni au fost şi vor mai fi 
Cât lumea pe pământ, 
Iubiţi-i, oameni buni, 
Prin faptă şi cuvânt! 
                                       Mior 
 

Nominalizarea bătrânilor 
(peste 80 ani, în 2012) 

 
01. Florea Ioana             99 ani 
02.- Enache Rada  97 ani  
03. Epurescu Caliopa 92 ani  
04. Stoian Maria   90 ani   
05. Ionescu Ion     89 ani  
06. Stanila Niculina  88 ani  
07. Constantin Stefana * 87 ani  
08. Tache Petrica  87 ani  
09. Sterian Constantin 86 ani  
10. Voinea Maria  86 ani  
11. Cazan Veroana  86 ani 
12. Baroian Neculai 86 ani 
13. Barsan Stefan  84 ani 
14. Constantin Silvia 84 ani 
15. Ungureanu Valeri  84 ani 
16. Bucur Ion  84 ani 
17. Craciun Ion  84 ani 
18. Stoian Safta  84 ani 
19. Sares Mandita  83 ani 
20. Onea Stanca  83 ani 
21. Panait Maria  83 ani 
22. Ştefan Tudora  82 ani 
23. Dumitru Petrica 82 ani 
24. Ungureanu Maria 82 ani 
25. Preda Gh. Valeri 82 ani 
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 26. Ion D Aurel   82 ani 
27. Iancu Constantin  82 ani 
28. Crăciun Ilinca   82 ani 
29. Catrinoiu Vita   82 ani 
30. Scarlat Oprea   81 ani 
31. Stănilă Constantin  81 ani 
32. Stanciu Nicolae   81 ani 
33. Vişan Dumitra   81 ani 
34. Alexe Maria   81 ani  
35. Dobre Stanca   80 ani 

Ioana Florea  Rada Enache  Epurescu Caliopa  Maria Stoian  Ion Ionescu  Niculina Stănilă  

36. Stanciu Eliza           80 ani 
37. Nedelcu Ion   80 ani 
38. Munteanu Ştefan  80 ani 
39. Pană Maria   80 ani 
40. Săftoiu Constanţa  80 ani 
41. Ungureanu Radu  80 ani 
42. Voicu Constantin  80 ani 
43. Ion Gheorghe   80 ani 
44. Ion Ioana    80 ani 

Petre Tache  C-tin Sterian  Ştefania  C-tin  Veroana Cazan  Maria Voinea  N. Baroian  

Stanca Onea  Silvia Constantin  Stan Bârsan  Valeri Ungureanu  Smaranda Sares  Vita Catrinoiu  

Maria Panait  Luxa Stanciu  Nicolae Stanciu  Oprea Scarlat  Maria Ungureanu  Tudora Ştefan  
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______________________________ 
 
De vorbă cu câţiva bătrâni 

Ioana Florea – 
99 ani, rămasă 
văduvă de război 
de la 28 ani. 

„M-am luptat şi 
am fost ajutată de 
fraţi şi mi-am 
crescut cei trei 
copii şi a fost greu, 
foarte greu. Pe cel 
mic l-am născut în 
timpul războiului. 
Când l-am văzut 

pentru ultima oară şi a plecat din nou pe 

__________________________________ 
 
front, era tare necăjit şi mi-a zis: „Măcar 
dacă ar muri ăsta micu, să rămâi cu doi. 
Ce te faci tu cu trei?” Da sunt aşa 
bucuroasă de ei, că sunt toţi şi se ţin 
unul de altul şi se au bine. 
 Am suportat foarte bine toate  
greutăţile, că mi-a dat Dumnezeu o 
inimă, de n-am avut nevoie de nimica în 
viaţă. Nu mi-a trebuit alt om. 

Mă îngrijeam, dormeam cu ei, că 
aveam casa neterminată, dormeam cu ei 
pe jos şi mă frământam, cum să fac să-i 
scot la lumină. Începeam apoi, singură, 
să mă refac, ca nu cumva copiii să vină 
şi să mă găsească moartă lângă ei. Sunt 
mulţumită de copii. Dacă am zis că 
laptele ăsta e acru, ei n-au zis că nu-i, ci 
aşa cum am zis eu. Ţin la mine  şi eu ţin 
la ei, cum la unul şi la altul. Le 
mulţumesc, că am ajuns ca până la 
vârsta asta să nu am o mână ruptă, un 
picior rupt. Mă cam copleşesc durerile de 
oase. De mişcat mă mişc foarte greu. 
Costel e baza, da, el, el.  mai vine şi 
Valeriu şi stă 1-2 zile pe săptămână. 

Îi văd câteodată câte trei şi se 

Dumitru Oprea  Constantin Stănilă  Maria Alexe  Stanca Dobre  Ion Crăciun  Ştefan Munteanu  

Maria Pană  Constanţa Săftoiu  Radu Ungureanu  Constantin Voicu  Gheorghe Ion  Ioana Ion  

Petre Dumitru  Eliza Stanciu  
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 sfătuiesc între ei şi-s aşa de împăcată în 
sufletul meu că i-am văzut, că se au aşa 
ca fraţii şi-s aşa de bine educaţi! Cât am 
trăit m-am îngrijit şi de biserică. Eu am 
făcut prescuri şi pască pentru tot satul, ani 
de zile. La biserică eram mereu. Toate 
evangheliile şi toate slujbele le ascult şi 
numai se pronunţă că-i cutare sau cutare 
Evanghelie, eu o ştiu pe toată.  

Soţul când a plecat ultima oară era 
tare necăjit. Eu eram cu copiii, aveam doi 
mânzaţi, pe care-i puneam la căruţă şi mă 
duceam cu ei la câmp. I-am zis să meargă 
sănătos şi să se întoarcă sănătos. Îmi 
trimetea scrisori din Transnistria. Băiatul 
cel mare mi-a reproşat: „De ce nu le-ai 
păstrat mămică, să-i mai citesc şi eu 
scrisorile lui tata?” Atunci nu am ţinut 
seamă, le-am băgat pe foc.  În 1943 a 
dispărut. A venit un om de la Stănceşti, 
care a fost cu el în pluton şi care-i zisese: 
„Măi Florică, hai să plecăm în noaptea 
asta!” Tata a zis: „Măi, nu plec, vine şi mă 
prinde, de mă aduce înapoi. Mai mare 
ruşinea! „A rămas acolo. Cel din Stănceşti 
a plecat şi a ajuns acasă, iar peste noapte 
toată compania a fost mitraliată.” 
 
Rada Enache  

 
„De când aştept să 
mor! Cum mă simt? 
Sunt plecată de-
acasă. 
Dacă mi-e dor de 
sat? Vai de mine, 
cum să nu!  
Casa s-a dărâmat, că 
n-am apucat să 
facem casă bună. Ne
-au luat hoţii de la 
colectiv şi căruţa şi 

boii. Aveam omul ăsta al meu, aşa... 
vrednic foc, de toate a făcut. Acum nu mai 
avem nimic, decât casa, da-i uzată. Am 
avut noroc de copii (2 fete şi 2 băieţi). 
Ce durere a fost, am avut pământ la 
Pădure, 2 pogoane. 

Pe băiatul lui Enache Alecse, cu care 
zici că vrei să faci cartea asta despre sat, 
îl ştiu, mi-l amintesc şi de când a plecat de
-acasă. Mai are două surori aici şi una 
acolo. Olica, sora dumitale (a lui Mircea 
Iordache), ce mai face? 

Să trăiţi şi să fiţi sănătos!”  
 
Maria Stoian – 91 ani 
 

Fiica sa, Anton Floarea, vorbeşte în 
locul mamei, căci mama ei nu prea aude:  

 „Mama nu prea aude şi vorbeşte 
greu. Eu am 60 de ani. O îngrijesc pe 
mama de 9 ani, de când a murit tata. 

Tatăl meu, Stoian Sava, a murit în 
2003, la 81 ani. Mama se trage din familia 
Radu Florea (Tătaru). 

 Eu am lucrat în comerţ de la 18 
ani. Şcoala generală am urmat-o în sat, 
apoi am mers la Grupul Şcolar Comercial 
din Ploieşti. 

În perioada 1969–2003 am fost 
angajată la ICSMI Buzău, fostul OCL. Am 
fost dată în şomaj şi m-am pensionat pe 
caz de boală. Acum sunt la pensie de 
vârstă.  

Despre sat pot spune că e un sat cu 
oameni sociabili, se ajută, mai mult pe 
bază de grad de rudenie. Dacă moare un 
bătrân şi nu are cine să-l îngroape, sare 
lumea în ajutor şi-i face înmormântare 
creştinească, împreună cu primăria şi 
biserica.  
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 E greu să îngrijeşti de un bătrân, 
dar trebuie, că şi el a a făcut ceva în viaţă 
pentru urmaşi. Noi am fost trei copii: 

- un frate de 69 ani, Stoian Costel, 
fost şofer la CAP, după care a fost lucrător 
la canal şi în final, lucrător la RENEL, de 
unde a ieşit la pensie, 

- o soră decedată în 1978, în urma 
unui blocaj renal şi i-au rămas trei copii. A 
fost o pierdere de neegalat şi avem durere 
mare. 

Am doi copii: o fată de 36 ani şi un 
băiat de 32 ani. Amândoi sunt în 
Bucureşti. Fata e medic distribuitor, la 
„MEDIPLUS”, iar băiatul e inginer în 
tehnologia transporturilor şi masterand. 
 
Maria Voinea 

 
„V ia ţa  fami l i e i 
noastre a fost foarte 
bună şi frumoasă. 
Am crescut 4 copii, 
care sunt foarte 
bine ş i sunt 
mulţumită de ei. 
Sunt  cumin ţ i , 
liniştiţi. 
Dintre oamenii din 
sat pot spune: 

Stan Bârsan – a fost şi este un om serios, 
vecin bun. 
Înainte era lumea mult mai serioasă. Îi 
spun fetei care stă cu mine: „Mamă, s-a 
dus lumea bună, a rămas numai tineret, 
fiecare tânăr are problemele şi 
mentalităţile lui, fiecare pentru el, nu mai 
e lumea unită. Acum sunt veniţi din toate 
părţile, fiecare pentru el, nu mai e lumea 
ca înainte. 

Familia lui Neagu Voinea a fost de 
oameni mari, numai de oameni învăţaţi. 
Neagu a avut 2 unchi, amândoi au fost 
generali, erau fraţii mamei soacre a mea 
( Ungureanca). O soră a mamei soacre a 
fost profesoară în Bucureşti. Tata socru, a 
avut şi el nepoate, care au fost profesoare 
la Bucureşti.”                                                                                                                                          

Smaranda  Sares 
 

Născută în 1929 în 
Dâmbroca, comuna 
Scurteşti. 
D i n  p ă r i n ţ i i : 
C o n s t a n t i n  ş i 
Ştefania Tăbăcaru 
1936– 943 – Şcoala 
Generală Scurteşti - 
Bz 
S-a căsătorit în 1948 
şi au avut 4 copii: 

- Mircea:  -  n. 1949–d. 2006 
- Petrică:  – n. 1950–d. 1978, 
- Gheorghe: n, 1955, cu Academia de 
poliţie, a fost comisar şef la Comisariatul 
de Poliţie Buzău, 
- Cristian – n. 1957, absolvent de liceu, 
Patron de restaurant. 
 
Luxa Stanciu  – 82 ani 

 
Este femeia care a 
suferit cel mai mult de 
pe urma iernii din ian – 
febr. 2012 
Are 82 ani, a fost 
căsătorită cu Nicolae 
Stanciu (Tilă al lui 
Barosu). 
A avut 4 copii, dintre 
care 2 au murit. 
Stă singură la margine 

de sat, iar copiii când vin pe acasă, 
constată că tot lipseşte câte ceva. Li s-a 
furat vaca şi unele lucruri de prin curte. O 
vizitează mai des Nicu. 

A suferit mult de pe urma iernii, la 
începutul anului 2012: „N-am mai întâlnit 
iarnă ca anul ăsta. A mai fost iarnă grea, 
prin 1953–1954, dar nu ca iarna asta. Nu 
se mai vedeau gardurile. Taman atunci mi
-a murit şi băiatul de 63 ani, pe 4 
februarie. A venit Floştănică (Nicolae 
Crăciun – fermierul) şi m-a ajutat şi nu mi
-a luat niciun ban. M-au ajutat şi preotul şi 
primăriţa  (Adina Bădescu), mi-au dat acte 
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 de aici, căci nu puteam merge la Buzău, 
să-l îngropăm. Zăpada în afara satului, pe 
şosea ajunsese la 6 m., înălţime. De 
putere, pot spune că mai am, căci şi acum 
merg la câmp şi prăşesc. Sunt destul de 
bătrână, am avut necazuri multe, dar mă 
ţine Dumnezeu sănătoasă.”  
 
Vasile Ungureanu - 84 ani, 

„Când aveam 7 ani şi-am mers la 
şcoală, tata a murit. A luptat la Mărăşeşti 
în 1916, a fost aruncat în groapă şi l-a 
scos cineva. În groapă le dădea foc. A mai 
trăit câţiva ani, a primit 10 pogoane de 
pământ şi a tras de el până a murit. 

Eu am lucrat cât am putut (cu ochii 
în lacrimi), cu agricultura, până la 
colectivizare. În colectiv am lucrat vreo 10 
ani, apoi mi-am luat şi un servici, la ape, 
la irigaţii, după ce am făcut o calificare la 
Giurgiu. De 22 ani sunt la pensie şi-s 
mulţumit. Soţia este Ungureanu Maria, din 
Borduşani. Am 3 copii (2 fete şi 1 băiat). 
Sunt la oraş. Noi am rămas singuri. 

Eu plâng mereu de nea Neculai 
Iordache (vorbeşte cu ochii în lacrimi), 
Dacă nu era el, eu nu aveam băiat. A 
leşinat la 4 ani, am mers la nea Neculai, a 
chemat salvarea şi a venit şi el. La spital 
copilul s-a îmbolnăvit de plămâni. Când a 
venit de la spital, nea Neculai i-a făcut 
tratament şi mulţumesc lui Dumnezeu că 
băiatul trăieşte şi astăzi.” 

E. EROII SATULUI DÂMBROCA 
   
Odă eroilor satului Dâmbroca  
        de Mircea Iordache 
 

Eroi au fost, eroi sunt încă, 
De când e lumea pe pământ, 
Dar ca eroii din Dâmbroca, 
Puţini au fost, puţini mai sunt. 
 
Cu trup şi suflet, au luptat, 
Fiind adevăraţi eroi, 
Cu sângele au îngrăşat, 
Pământul de sub noi. 
 
Ei au plecat şi lacrimi grele, 
Câte-a vărsat al nostru sat 
Şi câte nopţi, cu ochi-n stele, 
Urmaşii lor au suspinat! 
 
Tu, satule, te-ai  întrebat: 
„Unde mai sunt, de ce-au plecat?  
Dorul de casă i-a secat?” 
Şi-adormi, ades, nemângâiat. 
 
Doamne, priveşte-ne de sus, 
Că tare ne e dor de ei  
Şi te rugăm, acum, nespus, 
Aduni-i înapoi! 
 
Eroi au fost, eroi sunt încă, 
De când e lumea pe pământ, 
Dar ca eroii din Dâmbroca, 
Puţini au fost, puţini mai sunt. 
 
NOTĂ 

 
Pe monumentul eroilor, aflat în 

curtea bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului”, din sat, sunt înscrise 
următoarele nume proprii: Manole, 
Neculai, Neculai, Petru, Toader, Gheorghe, 
Ion, Pandele, Vasile, Constantin, Ion, 
Bratosin, Nedelcu, Gheorghe, Licsandru, 
Anton, State, Radu, Gheorghe, Oprea. 

Din informaţiile primite de la 
consăteni am reuşit să aflăm identitatea 
clară a câtorva eroi: 
* Gheorghe Sava Bratosin – rănit la 
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 Turtucaia şi decorat, ca fost prizonier la 
turci, ( în războiul Balcanic) 
* Radu Florea (Tătaru), fost prizonier la 
Turtucaia, (războiul Balcanic) 
* Ion Ungureanu , tatăl lui Valeri 
Ungureanu,* Ion Stanciu,* Marin Preda, 
* Neculai Bârsan  
* Constantin Tăbăcaru, cu brevet de 
participare şi a primit recompensă – 10 
pogoane pământ, de la regele Ferdinand. 
* Enache Preda – mort pe front,* 
Gheorghe Iordache,.  

Toţi aceşti eroi au primit, din ordinul 
Majestăţii Sale,  

Rege le  Ferd inand,  Crucea 
Comemorativă a Războiului 1916–1918, 
cu berete, şi câte 10 pogoane pământ. 

Ministerul de Războiu Brevet Din Înaltul 
Ordin Al Majestăţii Sale Regelui 

                     Ferdinand I 

S-a conferit: 
sergentului Bârsan 

Nicolae, contigentul 
1908, din 

regimentul 
Călugăreni Crucea 

Comemorativă a 
războiului 1916 – 

1918, cu baretele: 
Dobrogea, 

Bucureşti şi 
Mărăşeşti  

În numele Ministerului de Războiu 
                              ss. indescifrabil 

„ – Prea multe despre primul război 
nu prea am a spune, căci nu existam pe 
vremea aceea, şi ştiu doar de la tata, căci 
el a luptat în acel război. Edificator pentru 
participarea tatii la primul război mondial 
este documentul de mai jos:”       
          (Mărturie - Stan Bârsan) 
 
EROII CELUI DE AL DOILEA  RĂZBOI 
MONDIAL 
 
A. – Dispăruţii şi prizonierii care nu s-au 
mai întors: 
 
01.  Ciopec Nicolae 
02.  Florea Alexe 
03.  Stoian Vasile 
04.  Florea Dragomir (Tătaru) 
05.  Lalu Ion 
06.  Lalu Neculai 
07.  Radu Vasile (al Mandei lui Ion Cazan) 
08. Bârsan Constantin (al lui Neculai 
Bârsan) 
09.  Enache Gheorghe (dascălul) 
10.  Iosif Nicolae (al lui Beţivaru) 
11.  Enache Ion (al lui Elarie) 
12.  Toma Mihai (al lui Potcovaru) 
13.  Chiriţă Neculai (al lui Stan Chiriţă) 
14.  Enache Dumitru (al lui Buricea) 
15.  Voinea Ion  
16.  Nedelcu Ion (tatăl epitropului) 
17.  Nedelcu Constantin (frate cu Ion) 
18.  Mihăilă Ion (al lui Fifaru)      
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B - Prizonieri care s-au întors acasă: 
 

01.  Iordache Nicolae 
02.  Zaharia Alexandru 
03.  Şerban Enache 
04.  Enache Radu (al lui Elarie) 
05.  Creţu Constantin 
06.  Radu Ion (Panduru) 
07.  Lalu Gheorghe 
08.  Zaharia Neculai 
 
C. – Soţiile şi copiii celor plecaţi pe 
front, care au dus-o foarte greu şi mulţi 
suportă consecinţele şi în prezent. 

Un caz deosebit s-a petrecut cu 
Alexandru Zaharia, care s-a întors din 
prizonierat abia pe la sfârşitul 
deceniului 7, al veacului 20, la numai 
câteva zile după ce i s-a făcut 
înmormântarea. 
D. – combatanţi care s-au întors de pe 
front: Mihăilă Toader (al lui Fifaru) – 
rănit, Glineschi Paul – rănit la Cotu 
Donului, Mirică I Gheorghe, Oprea 
Petrache; Preda Constantin, Nicolau 
Ion, Benone Florea, Cojocaru Nicolae, 
general de divizie, Cojocaru Ion, 
colonel, Macovei Nicolae (soţul Miţei 
Macovei), Melcu Ion, Enache Dumitru, 
Dinu Dumitru, Ţiţei Codică, Catrinoiu 
Ion, Mirea Ion 

Gheorghe I. Mirică 
„ În al doilea război 
mondial, tatăl meu, 
bravul ostaş Mirică I 
Gheorghe, a trecut 
prin multe situaţii 
grele. Nu am putut 
afla tot ce trebuia 
d e s p r e  a c e a 
perioadă, deoarece 
atunci când începea 
să povestească, îi 
dădeau lacrimile şi 
se poticnea. Numai 
băiatul meu a reuşit 
cu rugăminţi şi 
îmbunări să afle 

câte ceva despre participarea tatii la 
război. 

A fost concentrat în noiembrie 1939 
şi a fost lăsat la vatră în august 1944. 
Mama a rămas cu două fete mici: eu, 
aveam 2,5 ani, iar sora mea (mijlocie), 
abia două săptămâni. A luptat 33 luni pe 
front, în linia a I-a, ca vânător de munte, 
având  misiuni grele, prin bătălii şi de a 
asigura hrana armatei.  

Dintre situaţiile mai deosebite, 
menţionez: 

1.- În căutările de hrană, în una din 
zile, descoperă că foarte aproape de 
tabăra lor se afla armata rusă, gata de 

 

Dragomir Florea Ion Voinea Ion Lalu Florea Alexe 
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 atac. A raportat, tremurând,  maiorului 
său: „ Ruşii, domnule maior, sunt 
aproape, sunt mulţi! Ne vor învinge, 
domnule maior!” De faţă era şi 
sublocotenentul Codreanu, fratele 
legionarului Zelea Codreanu, care a 
îndreptat arma spre tata şi a tras. Numai 
intervenţia maiorului, care i-a deviat 
arma, a făcut să scape cu viaţă. După 
câteva minute, sublocotenentul l-a luat pe 
ostaşul Mirică I Gheorghe şi căuta să-l 
ducă undeva în ascunziş şi acolo să-şi 
pună în practică plăcerea sa, sadică, de a 
ucide. Un camarad, care a văzut ce se 
întâmpla, a raportat la maior. Maiorul a 
ordonat ca sublocotenentul Codreanu să 
fie chemat de urgenţă. L-a certat pe 
sublocotenent şi l-a întrebat: „ – Ce ai cu 
ostaşul Mirică?”. Răspunsul a venit 
prompt:” – De ce spune că ruşii ne vor 
ucide? Am să vă arăt eu, cum stau 
lucrurile!”. Imediat a dat comandă 
plutonului său să-l urmeze. La câteva 
minute s-a auzit o rafală de mitralieră, 
apoi s-a lăsat liniştea de mormânt. După 
ce a observat că ruşii plecase din acea 
zonă, maiorul, împreună cu câţiva ostaşi, 
a mers la faţa locului şi a constatat că 
plutonul sublocotenentului Codreanu a fost 
secerat. 

2.-Pe câmpul de luptă veneau 
avioane sanitare, din ţară, de luau răniţii. 
Ostaşul Mirică I Gheorghe a ajutat la 
îmbarcarea lor şi la o astfel de îmbarcare, 
când mai era un loc liber, medicul l-a 
invitat să urce, că şi el e rănit şi trebuie să 
se vindece, apoi să fie lăsat la vatră. 
Ostaşul Mirică a refuzat, politicos, 
arătându-i medicului că lângă avion este 
un camarad grav rănit şi necesită 
intervenţii urgente. A mai spus că, poate 
că Dumnezeu îi va ajuta şi lui să fie lăsat 
la vatră. Aşa s-a şi întâmplat. 

3.– Mergând cu bătăliile, pe malul 
Nistrului, a întâlnit oameni tare necăjiţi, 
care nu aveau ce mânca. Din ceea ce avea 
pentru soldaţii români a rupt câte un sac 
de cereale şi le dădea acelor oameni. În 

cei 5 ani de concentrare, a avut o singură 
permisie, în septembrie 1942. Când a 
venit, l-am recunoscut după o poză cu flori 
de liliac, pe care ne-o trimisese în luna 
mai, îmbrăcat în uniforma de vânător de 
munte şi cu mâinile pe raniţă. Cu mâinile 
pe raniţă era şi când a venit în 
permisie.” (Maria Bunea) 
 
EROII CARE S-AU OPUS 
COLECTIVIZĂRII 
 
01. Enache Alexe,  
02. Constantin Alexe, 
03. Gheorghe Stanciu (Barosu),  
04. Gheorghe I. Lalu,  
05. Neculai Stanciu, 
06. Ion Buricea, 
07. Radu Enache (Elarie). 
 

A FOST CÂNDVA 
de Mircea Iordache 
 
A fost cândva la noi în sat 
Un om cinstit, suflet bogat, 
Ce-ntru credinţă-şi ducea crucea, 
De toate-n jur se cam crucea. 
 
Când anticristu-şi făcea loc 
Cu foamete, molimi şi foc, 
Omul ţinea de a lui cale, 
Păstrându-şi crezurile sale. 

Enache Alecse Anica Alecse 
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 Şi a răzbit, mergând mereu 
Cu faţa către Dumnezeu 
Şi rezistând cu demnitate  
La încercări ce i-au fost date. 
 
În sat, puţini ca el au fost 
Să spună şefului de post : 
“Mai bine ortul şi-o colivă, 
Decât să intru-n colectivă!” 
 
Familia a fost să-i fie 
Iubire, muncă şi mândrie. 
Copiilor le-a dat veşmânt 
De carte şi de suflu sfânt. 

 
Il vom păstra în amintire 
Cu mult respect şi preţuire! 
La Domnul faptele-i ales 
Numite-s ENACHE ALECSE. 
 
Constantin Alexe 

 

 
Născut: 1930, 
decedat 1989 

În satul Dâmbroca, 
comuna Scurteşti, 
Căsătorit cu Maria 

Dedu, n. 1933 
Copii:  

*Victoria, 59 ani, 
patron magazin în 

Poşta Câlnău, 
*Elisabeta, 57 ani, 

comerciant, 
*Geta, 55 ani, plecată 

în Spania, 
*Sanda, 53 ani, confecţioneră, 

*Costel Ion – preot la Boboc – Jud. Buzău. 
*Tatiana, 49 ani, comerciant 

*Viorel Ion – muncitor în comerţ, 
 
Studii şi ocupaţii 
 
1937–1941 – Şcoala Elementară 
Dâmbroca, 
1941–1962 – agricultor, 
1962-1989- muncitor la Fabrica de 
geamuri 

- şef de echipă la salubrizare, 
Maria Alexe 

 
„La colectivizare 
eram şi gravidă cu 
ultima fetiţă. După 
ce s-a terminat 
focul, au venit şi 
pompierii, dar tot ce 
am avut în curte a 
ars, până la colţul 
casei. Era şiră cu 
paie, erau ciocani. A 

venit, de pe a treia 
uliţă, un şomoiog de paie cu jar. Şi acum 
mi se zburleşte părul pe mine. A ars tot. N
-a mai rămas nimic, nimic. Am vândut 
vaca, să luăm ceva pe ea, că nu mai 
aveam ce să-i dăm de mâncare. 

El nu era acasă, lucra la şantier. 
Aveam copii mulţi şi trebuia să se ducă. 
Venea cu sacul de pâine neagră, de aia de 
6 lei/bucată. Tăbărau toţi pe el, de luau 
câte o pâine. Aşa i-am ţinut. El lucra la 
Braşov. Ne-a păzit o săptămână miliţia: pe 
mine, că eram gravidă, copiii – toţi cu 
mine şi stăteau miliţienii la geam. Îmi 
spuneau: „ Ce ai nevoie, să strigi, să nu 
ieşi afară, îţi dăm noi, numai să spui ce-ţi 
trebuie!” 

L-au prins pe el, l-au dus la 
Săgeata, că n-a vrut să facă, ca ei, că au 
vrut să-i treiere grâul şi el n-a fost de 
acord şi-atunci au venit. miliţia, armata, 
au înconjurat casa, ne-au înconjurat pe 
noi, pe cei care nu am lucrat la colectiv şi 
au vrut să ne treiere ei grâul, dar noi tot 
nu am fost de acord. Văzând ei că n-au 
încotro şi că avem copii mulţi, au zis: 
„Domnule, facem într-un fel cu el, n-avem 
ce le face, îi chinuim, le rămân copiii pe 
drumuri!” 

Când ne-au luat boii, pe el l-au ţinut 
ăştia care militau pentru colectivizare şi ne
-au luat boii, i-au dus la grajdul CAP-ului, i
-au încuiat şi ziceau: „Să mai vii mă, îţi 
dăm noi boii!”, ceea ce însemna că-i vor 
da la „Sfântul aşteaptă” 
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 L-au luat pe el, cu duba şi l-a dus la 
Săgeata şi l-au ţinut, trei zile şi trei nopţi, 
nemâncat şi nebăut apă, dar bătut bine, 
ha, i-au rupt cămaşa de pe el şi rude ale 
noastre ne-au luat boii din curte. 

Şi apoi, el a plecat şi m-a lăsat cu 
familia. A umblat din şantier în şantier şi 
eu am suferit acasă cu toţi copiii, dar pe el 
l-au bătut.  

După aia i s-a tras moartea, că l-au 
bătut şi la miliţie la Buzău, i-au tras-o şi 
acolo. 

Eu am pensia mică, de la fabrica de 
Geamuri. Fiul meu, Pr. Costel Ion, mi-a zis 
după 1989 să nu mă duc după reparaţii 
materiale şi morale: „Nu te duci mămică, 
nu cerşi la uşa lor, stai aici şi mulţumeşte-
te cu pensia , să fii corectă!”  

Aşa s-a întâmplat.” 
 Noi am ştiut să ne muncim 

pământul şi nu am putut să-l dăm la 
colectivă, căci nu aveam încredere în ea. 
Ca noi au mai fost câţiva consăteni: 
cumnatul Enache Alexe, Gheorghe 
Ocheşel, Gheorghe al Vetei lui Ion Lalu  şi 
alţii.  

Au început represiunile. Soţul era 
plecat pe la Braşov, după lucru şi a venit 
miliţia şi ne-a blocat în casă. Stăteau 
miliţienii şi comunicau cu noi pe geam: 
„Spuneţi ce vă trebuie şi vă dăm, dar din 
casă nu aveţi voie să ieşiţi!”. Când a 
revenit acasă, l-au şi săltat miliţienii, l-au 
dus la Săgeata şi l-au ţinut trei zile 
nedormit şi nemâncat, tot în anchetă şi 
bătăi. Ne-au cerut să mergem cu grâul la 
treierat şi ne-am opus şi iar l-au luat pe 
Costică, de data aia la Buzău şi iar cu 
bătăi. Din alea i s-a tras moartea. Nu au 
avut încotro, căci au văzut cât de mulţi 
copii avem şi au zis că trebuie să ne lase 
în pace. Au venit şi ne-au luat boii din 
curte, acţiune la care au participat chiar 
rude ale noastre foarte apropiate.  

Pe 13 mai 1963, a veni aşa ca un 
ghemotoc de paie aprinse şi ne-a ars tot. 
Numai casa a fost salvată. Nu mai aveam 
nutreţ deloc şi a trebuit să vindem vaca, 

să luăm ceva pe ea. 
Cu greu a reuşit să scape de miliţie 

şi să poată lucra pentru a asigura hrana 
celor şapte copii. Aducea seara câte un 
sac de pâine neagră şi toţi se repezeau de 
prindeau câte o pâinică şi să scape de 
hămeseala foamei. Bătăile primite şi 
greutăţile întâmpinate l-au doborât înainte 
de vreme, la numai 59 ani şi nu a apucat 
să trăiască schimbările de după 1989. 
Datorită suferinţelor lui şi muncii susţinute 
de noi amândoi, am reuşit să ne creştem 
şi să le dăm viitor bun celor 7 
copii.” (Maria Alexe) 
 
Gheorghe I. Lalu 

 
 „M-am născut în 
1939 în  sa tu l 
D â m b r o c a ,  d i n 
familia Ion Lalu. De 
foarte mic am rămas 
orfan de tată. Mama 
a rămas cu doi copii: 
eu şi sora mea mai 
mare, Miţoaica. Ne-
am zbătut mult să 
supravieţuim, în 
vremurile războiului, 

ale foametei şi mai apoi pe timpul 
colectivizării. 
Ne-am opus colectivizării, împreună cu 
mai mulţi oameni din sat şi am avut de 
tras multe necazuri şi umilinţe. În 1962, 
când se finaliza cooperativizarea am arat 
2,5 ha, din 6 ha, pe care le deţineam, ca 
să nu ni le ia în colectivă pe toate. 
Toamna au venit să secere grâul, în 
octombrie. Până atunci nu am dat voie şi 
au venit cu securitatea să ne aresteze. L-
au treierat şi l-au dus la Sfatul Popular, iar 
noi am rămas „cu ochi-n soare”. Primarul 
şi cu oameni din sat ne-au luat grâul. 

 Colectivizării s-au opus următorii: 
Enache Alexe, Costică  Alexe, Gheorghe I 
Lalu (şi mama lui), Gheorghe Stanciu 
(Barosu), Neculai Stanciu, Ion Buricea, 
Radu Enache (Ilarie). 
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 Fetele lui nea Enache, împreună cu 
tatăl lor se luptau cu oamenii sfatului 
popular şi ţineau de căruţă să nu le-o ia. 
Ne chemau la miliţie şi ne torturau, mai 
ales pentru că unchiul, Gheorghe Stanciu, 
ştia nemţeşte.  

To ţ i  oamen i i  sa tu lu i  mă 
desconsiderau.  

 În 1963, cineva din conducerea 
CAP-ului a venit cu camionul, plin cu 
oameni, când veneam prin Scurteşti, de la 
Buzău, cu căruţa încărcată cu materiale de 
construcţii, mi-a dat materialele jos şi mi-
a luat căruţa cu boi. Nu am dat pământ la 
colectivă, dar ni s-a ridicat 

Pentru supravieţuire, am luat o 
traistă şi am mers la fermă de stat, timp 
de 5 ani, apoi m-am încadrat la Fabrica de 
geamuri, pe moto-stivuitor. Mulţumesc lui 
Dumnezeu (cu ochii în lacrimi) că m-a 
scos din condiţiile de la fermă şi am ajuns 
la Fabrica de geamuri, unde-mi câştigam 
pâinea. 

După 1990, am mers la Procuratura 
Generală şi am vorbit, cam tare, cu un 
procuror în vârstă. Mi-a cerut să vorbesc 
mai puţin tare şi mi-a zis că vrea să mă 
ajute. I-am spus că de mult amar ce am 
adunat, vorbesc atât de revoltat. M-a 
trimis la ministrul agriculturii, Victor 
Surdu, cu o ţidulă. Mi-a zis să merg la 
Primărie. La Primărie mi-au dat la mână o 
dovadă, ca să aduc CAP-ul în faţa 
instanţei, să-mi elibereze pământurile. 

Anul ăsta de Înălţare, părintele a 
vorbit despre durerile oamenilor orfani şi 
ale văduvelor. Eu am spus că m-a lăsat 
pradă comunismului.  

Un consătean i-a zis părintelui că 
mă dă în judecată. Cu acest consătean am 
o problemă mai veche, căci după revoluţie 
mi-a făcut dosar la Procuratură, că-l 
agresez şi am fost chemat acolo să mi se 
pună în vedere că răspund de viaţa 
lui.” (Gheorghe Lalu) 

EROII PARTICIPANŢI LA REVOLTA 
DIN 1962 
 
A. DETINUTI LA PERIPRAVA,  

din Dâmbroca 
 

Bârsan Stan 
Bârsan Neagu 
Catrinoiu Gheorghe (Giogioiu) 
Cazan Ion (Bau') 
Cazan Ion (al lui Nae Cazan) 
Dedu Enache 
Dobre Gheorghe 
Enache Ion (Pleaşcă) 
Enache Victor 
Florea Mircea 
Gavrilă Constantin – Tudor  

(al lui Agachi) 
Lalu Gheorghe (Ghiţău) –  

dar a fost şi informator, 
Macovei Maria 
Moise Neculai 
Moise Spiru  
Onea Chiriţă 
Oprişan Radu 
Pană Ion (Cerbu) 
Radu Octav 
Săftoiu Florea 
Săftoiu Gheorghe 
Toma Ion  
Ştefan Ion (Onu lui Ion Ghiţă) 

 
B. ANCHETAŢI, fără a fi internaţi în 
lagărul de la Periprava 
  
 01. Moise Chiriţă , anchetat 1,5 luni 
la Ploieşti 
 02. Pană Neculai (Târlai) , anchetat 
1,5 luni la Ploieşti 
 03. Preda Benone (în loc de 
Gheorghe). A fost rănit la picior şi 
securitatea nu l-au mai dus la Periprava, ci 
l-au internat în spital .  
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 Ştefan (Stan) Bârsan 
 

Născut: 1928, în 
Buzău 

Din părinţii: Neculai 
şi Ioana Bârsan 
Soţia: Veronica, 

decedată în 2002 
Studii: 4 clase în 
satul Dâmbroca, 

având ca învăţător 
pe Nicolae 

Dumitrescu şi 
Tudoriţa Dumitrescu. 
Profesia – agricultor 

Funcţie deţinută: Consilier parohial  
 

Interviul luat de Mircea Iordache 
 

M.I. – Nene Stan, din câte ştiu, tatăl 
dumitale a fost om de seamă al satului, aş 
putea aprecia că a fost chiar unul dintre 
cei care puteau constitui Sfatul Bătrânilor. 
În prezent, cred ca deţii, aproape la fel de 
mult, un cuvânt apreciat de dâmbroceni. 
Din discuţiile ce le-am purtat, am dedus că 
sunteţi printre cei mai documentaţi săteni, 
privind istoricul satului, istoricul familiilor 
satului. Dacă aş spune că ştiţi tot ce mişcă 
şi tot ce stă în Dâmbroca, cred că nu aş 
greşi prea mult. În acest interviu vă voi 
pune doar câteva întrebări, dar sper că 
prin contacte telefonice să obţin multe 
răspunsuri despre viaţa satului Dâmbroca. 
 

S.B - Am văzut multe în viaţă, iar satul 
Dâmbroca a fost vatra vieţii mele. În ea 
au ars anii mei tineri, au defilat flăcările 
războiului, ale secetelor, ale revoltei 
sătenilor din 1962, la care am participat şi 
pentru care am suportat rigorile acelor legi 
nedrepte. Am fost educat să fiu harnic şi 
cinstit şi am avut model pe tatăl meu, care 
a fost chiar edil al satului, în anii 1934 – 
1936. Dar să răspund la întrebarea ce mi-
aţi adresat: - Prea multe despre primul 
război nu prea am a spune, căci nu 
existam pe vremea aceea, şi ştiu doar de 
la tata, căci el a luptat în acel război.    

Enache N. Dedu 
 
Născut: 2.Oct. 1936,  
În satul Dâmbroca, 
comuna Scurteşti, 
Judeţul Buzău 
Din părinţii: Neculai şi 
Zamfira Dedu, 
Soţia: Maria, născută 
în 1940. 
Copii: 3 fete, de 50, 46 
şi 42 ani 
Studii: 8 clase 
Pregătire profesională: 
excavatorist 
Ocupaţia actuală: pensionar şi agricultor 
 
Povestea eroismului lui Enache Dedu este 
prezentată la subcapitolul Pagini din 
Istoria Satului Dâmbroca, drept mărturie a 
desfăşurării evenimentului revoltei.  

„La revolta satului, din octombrie 
1962, a participat majoritatea sătenilor.  
Revoltaţii cei mai implicaţi au fost:  
Enache Dedu, Ion Enache (Pleaşcă), 
Chiriţă Onea, Spiru Moise, Constantin 
Tudor (al lui Agachi), Ion Cazan(Nelu lui 
Nae Cazan), Ion Cazan (Bau), Stan 
Bârsan, Neagu Bârsan, Florea Săftoiu, 
Gicu Săftoiu, Ion Toma (al lui Lisandru 
Puşcoi), Neculai Moise(al lui Gheorghe 
Damian), Victor Enache (a intrat total 
nevinovat, căci venea de la Buzău, cu ţiglă 
pentru grajdurile CAP-ului, s-a împotmolit 
în gârlă şi a sosit abia spre ziuă. De fapt, 
la revoltă fusese fratele său Titi, care a 
ştiut să plece la Bacău, unde avea 
domiciliul), Radu Oprişan, Gheorghe Dobre 
(al lui Urleanu), Miţa Macovei. Cei 
menţionaţi au suportat rigorile legilor 
strâmbe ale comunismului, ajungând în 
lagărul de muncă de la Periprava, pentru 
un an şi jumătate.” (Enache Dedu) 

„Eram flăcău. Au promis că dau 8 
Kg de porumb şi au rămas la 4. S-a 
revoltat lumea şi a venit de la Buzău 
primul secretar Moldoveanu, cu o armată 
de oameni. Aveau şi nişte ţepuşi. S-au 
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 luat la bătaie în faţa CAP-ului. Oamenii au 
luat căprior de la CAP şi după ei prin 
varză, bătaie nu jucărie! Toţi miliţienii 
căzuţi, iar unii oameni erau împuşcaţi şi 
noaptea  au început să ridice din oameni, 
printre care şi doi fraţi ai mei: Nicolae 
(Târlai) şi Ion (Cerbu). M-au chemat şi pe 
mine la miliţie şi mi-au dat şi mie două 
bătăi, de săream noaptea din somn şi 
strigam” Scoală mamă din somn!” Mama 
îmi zicea: Ce-i mamă?!, iar eu continuam 
visul urât: „ Mamă, mă omoară ăştia! 
Miliţianul Andrei, de la Săgeata, când 
eram anchetat zicea: „Dă-i, tu-i Cr...., că 
a dat şi el în noi!”  E adevărat, că am dat 
şi eu cu pietroaie. Nu ştiu cine m-a spus. 
Pe fratele Târlai l-au luat în locul meu şi a 
făcut puşcărie.”(Gheorghe Pană) 
 
Neculai Moise 

 
Născut: 20.03.1938 
Agricultor  
 
„Am fost şi eu închis 
1,5 ani la Periprava. 
La revoltă, cei mai răi 
au fost: Mircea lui 
Ghioc şi Cerbu. 
Spatele lor erau 
vinete complet, după 
bătăile primite”. 

 
F.  PECEŢI DE OMENIE 
 

Doamna preoteasa 
Eliza Stanciu 

  
S-a născut în anul 
1932, în comuna 
Odăile, judeţul Buz-
ău, din familie de 
preot. Deşi nu a stu-
diat decât cele patru 
clase primare, în sa-
tul natal, a fost 
crescută şi şcolită în 

familie, devenind o bună gospodină şi în 
credinţă pentru Dumnezeu. 
Soarta i-a hărăzit căsătoria cu preotul Emil 
Stanciu, un om de aleasă ţinută morală şi 
spirituală. 
Din căsătorie au rezultat doi copii, pe care 
i-a aranjat foarte bine în viaţă : Florin, 
ajuns preot la parohia Săgeata şi Adina, 
inginer agronom, care a slujit timp de 18 
ani comuna Săgeata, în calitate de primar 
al comunei (1994-2012). 
 „Soţul meu, Emil Stanciu, s-a 
născut, ca şi mine, în comuna Odăile, în 
anul 1930, fiind şi el fiu de preot. Ne-am 
cunoscut de mici şi ne-am legat pe viaţă. 
În perioada 1949-1954, am locuit la Cluj, 
unde soţul a fost hirotonit ca preot, apoi a 
funcţionat în comuna natală, între anii 
1954-1964, iar de acolo a fost transferat 
la Dâmbroca, unde a slujit până la moarte. 
La Dâmbroca a găsit oameni credincioşi şi 
săritori în rezolvarea problemelor locaşului 
de cult. A găsit o parohie în care era 
ordine în ţinerea tuturor evidenţelor şi 
arhivelor, cât şi o bună comunicare cu 
enoriaşii. Soţul meu a păstorit satul cu 
multă responsabilitate şi cu credinţă în 
Dumnezeu.  
L-am pierdut în anul 2000, la numai 70 de 
ani. Tare bun soţ am avut! După plecarea 
lui în lumea drepţilor, mă simt ca o epavă, 
la marginea unei insule din mijlocul 
oceanului. Parcă totul îmi este potrivnic, 
vânturile şi valurile acestor vremi, 
cuprinse de şocul prezentului sintetic, al 
trădării credinţei şi tradiţiilor străbune. 
 Sufăr enorm, când văd ce văd, dar 
mai ales din lipsa soţului. 
 Dumnezeu să-l primească în grădi-
na Sa, că tare om bun a fost! ”   
 
Floarea Voinea 
 
Născută: 26.10.1939, 
Din părinţii: Ion şi Maria Voinea, 
copii: 2  
* Nicu Baboi – colonel şi scriitor, 
* C_tin Baboi, asistent medical, 
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   “Împlinirea mea a 
fost să-i văd oameni la 
casa lor. Eu i-am învăţat 
să citească. I-am crescut 
singură. De la bunica, 
Maria Voinea, şi-au luat 
seva de spirit, de bun 
simţ. Lui Nicu i-am spus: 
”Dacă nu reuşeşti aici, te 
dau la Haşdeu, dar tu 
liceul tot îl faci”. I-am 

spus poezii. Spălam rufe, făceam 
mâncare, şi-i spuneam poezii, iar el: “- 
mai zi-i, mai zi-i!” 

Fratele meu, Gheorghe Voinea, a 
fost colonel în Armata a II-a, Şef de Stat 
Major  al Armatei a II-a. Era modest. Când 
venea acasă mergea la cârciumă, dădea 
de băut şi stătea de vorbă cu oamenii. 
 Tatăl meu, Ion Voinea, erou al celui 
de al II-lea război mondial. A fost 
înmormântat la Horod, Oradea.” 
 
Familia Jenica şi Gheorghe Oprea 

 
„Sunt 

săteni, 
agricultori, 

cu vârste 
de 74, 

respectiv 
76 ani şi 
cu care 
satul se 

poate 
mândri. 

  Încă de pe vremea când jucau la 
horă, aveau o vioiciune ieşită din comun, o 
participare cam de frunte.  
 Familia ce şi-au întemeiat-o a fost 
harnică şi dornică de a face un viitor cât 
mai bun copiilor. De-acum vârsta începe 
să-şi spună cuvântul, dar ştiu să 
îmbătrânească frumos, păstrând un 
farmec pe chip şi în cuvinte. Gheorghe şi 
Jenica, pot fi mândri că au crescut doi 
copii, care au ajuns oameni mari: Băiatul 
este fermier în sat, iar fata este o 

apreciată judecătoare în oraşul Buzău”,  
(Mircea Iordache) 

 
Elena Chivu – 74 ani 

 
Despre mama mea 
se  pot  sc r ie 
romane. 
Mama, Enache 
Rada, are 96 ani. 
Provenim din satul 
Odăile. Mama s-a 
născut pe 25 iunie 
1916. tata a murit 
cu 10 ani în urmă. 

În ultima perioadă a vieţii lui locuiau la 
mine şi la sora mea. Mama trece, când la 
mine, când la sora mea. 

Tata ne-a învăţat că dacă mergem pe 
un răzor şi vedem că un porumb, de la 
vecini, e aplecat în partea noastră, să-l 
dăm înapoi. Dacă vedea un om că chinuie 
animalele, oprea căruţa, îşi desjuga boii 
în drum şi mergea să-l ajute pe acela, să 
iasă de acolo. Când mergeam cu căruţa la 
Buzău, cu ce aveam de vânzare (cereale, 
păsări, etc.), dacă vedea o bătrână cu 
paporniţele (desagii), în spate, îi zicea: 
babo, urcă în c..u căruţii!”  El se dădea 
jos şi mergea pe lângă căruţă. Mergând la 
cumpărături, prin centru a găsit un 
pachet. S-a sucit, s-a învârtit pe la 
magazine şi Dumnezeu ştie cum a găsit 
femeia care l-a pierdut. Era un material 
pentru haine. Nu cred să existe un alt 
om, care să fie la fel cu tatăl meu. 

 Eu am stat în Bucureşti 30 ani şi 
mai am apartamentul acolo. Am venit la 
copii sa-mi cresc nepoţii şi totodată să 
îngrijesc de mama şi de tata. Sunt aici de 
18 ani. 

Am plecat din Dâmbroca de la 14 ani, 
am făcut şcoală profesională metalurgică 
în Bucureşti. 

 Tata şi mama au fost de nota 10. 
Au crescut 7 copii, au fost săraci, dar 
nouă, copiilor, nu ne-a lipsit nimic. Tata a 
fost în război, 2 ani a fost pe front. A 
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 venit rănit şi a murit cu schijele în mână. 
 De copii am muncit cu animalele şi 

cu căruţa la câmp. Nu am ştiut de hore, 
de distracţii. Domnul învăţător Suditu mă 
punea să-i fac mâncare, să-i săp în 
grădină. Dintre colegi îmi aduc aminte de 
Floricel (Mirică Floarea), de Mirică 
Ştefania, Pană Floarea, iar de Olica – nu 
mai vorbesc, cu ea eram mai totdeauna şi 
m-a ajutat foarte mult. 

  Cele mai impresionante amintiri 
despre mama: muncea foarte mult,  
noaptea o făcea zi, cu cânepă, in, bumbac. 
De la pus în pământ, până la făcutul 
îmbrăcămintei, treceau prin mâinile ei. 
 Acum, la cei 96 ani ai ei, vrem s-o 
ţinem liniştită, sănătoasă, până în ceasul 
iertării, că dacă se îmbolnăveşte ne este 
greu şi nouă. 
 
Maria Popescu (fiica  lui Ion Bratosin – 
zis Mionici) 
 

M.I. – Fratele dv, 
Nicolae Bratosin a fost 
colonel de poliţie şi aş 
vrea să faceţi un 
„portret” al vieţii lui! 
M.P. – S-a născut în 
1950 ,  î n  s a t u l 
Dâmbroca ,  com. 
Săgeata;  
         - clasele I–VIII 
le-a parcurs la şcoala 
din sat;  

- Şcoala Profesională de Mecanică – 
meseria strungari, la Plopeni; 

- a lucrat un timp scurt la Uzina 
Mecanică Plopeni, de unde a demisionat şi 
a plătit şcolarizarea; 

- a lucrat şi în com. Săgeata la 
SMA; 

- s-a transferat  la Turnătoria din 
Buzău şi a urmat cursurile de liceu la 
învăţământul seral, cu rezultate foarte 
bune la învăţătură. 

-  s-a căsătorit, cu o fată din 
Stănceşti; 

-  a intrat prin concurs la Fabrica de 
Sârmă din Buzău, la Biroul Cadre (avea un 
scris foarte frumos); 

- Şcoala de Ofiţeri la Băneasa – 
Bucureşti; 

- a fost repartizat la Predeal, ca 
urmare a rezultatelor foarte bune la 
învăţătură, dar simţea nevoia apropierii de 
casă şi simţea responsabilitatea îngrijirii 
părinţilor, care erau foarte bolnavi.  

- a lucrat la Inspectoratul de poliţie 
Buzău şi a fost avansat mereu la 
excepţional, ajungând la gradul de colonel 
( chestor, cum i se spune azi); 

- a fost promovat la Bucureşti la 
Direcţia Cercetări Penale. 

Relaţia lui în familie a devenit cam 
rece, pornind de la problemele de avere. 

După ce a murit tata ( Ion 
Bratosin), la procesiunea înmormântării 
spunea că-l doare un picior şi devenise 
foarte nervos. Simţea că ceva nu este în 
regulă cu el şi devenise foarte nervos. În 
decembrie 2007, a fost operat de hernie 
de disc şi i s-au găsit metastaze. 
 
Familia Stanciu   

 
Gheorghe 5 oct. 

1934 
Dobriţa   25 

apr. 1934 
Şc. Elem. În 

Dâmbroca – 4 
clase 

Agricultori 
1956–1989 – 

lucrator la 
fabrica de in şi 
cânepă Buzău 

„O familie care merită a fi evidenţiată 
printr-o viaţă de familie demnă de respect 
şi de urmat. Cu bonomie, cu dăruire, a 
întâmpinat greutăţile vremurilor şi a reuşit 
să-şi ridice copii la un nivel de educaţie şi 
formare profesională, comparabil cu al 
celor care au avut stare materială mai 
ridicată. Le-a transmis copiilor săi toate 
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 atributele bunului simţ. Astăzi primeşte 
roadele străduinţelor sale, copiii fiindu-i 
foar te  aprop iaţ i  ş i  a l inându- i 
bătrâneţea.” (Mircea Iordache) 
 
Aurel Stanciu 

Născut:  6 martie 1971 
1978–1988 – Şc gen de 
10 clase – Dâmbroca şi 

Săgeata 
1990–1991 – Stagiul 

militar – artilerie 
antiaeriană 

1996–2000  – angajat la 
Serviciu pază – Buzău, 

Din 2000 până în 
prezent – construcţii 

locuinţe – şef de echipă la o firmă 
particulară 

Pasiuni: fotbalul şi creşterea animalelor 
 A jucat fotbal în perioada 1986 – 1988, in 
echipa Stăruinţa Săgeata       
 
Gheorghe Dumitru 
 
Născut: 25.06.1949, 
În satul Dâmbroca, 
comuna Scurteşti 
Din părinţii: Ion şi 
Ştefana Dumitru, 
Căsătorit, are doi copii 
(băiat şi fată), ambii cu 
studii superioare. 
Domiciliul: oraşul 
Buzău 
Studii şi funcţii: 
* 1956-1963, Şc. Gen. Dâmbroca, 
* 1963-1966, Şc Prof. Mec. Motoare Diesel 

– Câmpina, 
* 1966-1972, muncitor la Atel. Mot. Diesel 
– Floreasca, 
* 1972- prezent, mecanic motoare Diesel 
– Fabrica de Geamuri – Buzău. 

 
„Este un om care prin hărnicie şi  

bonomie, este demn de înalt respect. În 
ultimii 10 ani, şi-a sprijinit mult familia  
din sat şi din nefericire în anii 2011-2012, 

i-a condus pe cei trei ai casei (tata, mama 
şi fratele mai mic), pe ultimul drum. Îşi 
împarte viaţa între serviciu (la care este 
foarte apreciat şi pentru care i s-a 
prelungit contractul, dincolo de termenul 
de ieşire la pensie) şi activitatea la ţară, la 
casa părintească şi la moştenirea agricolă 
pe care o are. Am un deosebit respect 
pentru familia Dumitru şi pentru o 
întâmplare din perioada când eram copil şi 
orfan de tată (tata era prizonier). În iarna 
anului 1946, a fost un viscol mare şi 
familia mea (mămica, sora Olica şi eu), a 
fost salvată de la moarte, de flăcăul (pe 
atunci) Ionică Dumitru, fiul lui Constantin 
Dumitru (Puşcoi). Pentru mine, Ionică 
Dumitru (tatăl lui Gheorghe Dumitru), 
rămâne un erou, care m-a salvat, atunci 
când casa  e ra acoper i tă  de 
zăpadă.” (Mircea Iordache) 

 
Nicolae Pandele 

 
Născut în anul 

1950, în satul 
Dâmbroca, com. 
Săgeata, jud. Buzău. 

A absolvit 
şcoala generală în 
satul natal şi a urmat 
cursurile Şcolii Medii 
Tehnice de Chimie, 
din Făgăraş. A ieşit la 
pensie după 
împlinirea vârstei de 
55 ani.  

Este căsătorit cu fosta colegă de 
şcoală generală, Aneta Bratosin (Găjgău). 
Familia constituită a fost şi este trainică şi 
din ea au rezultat doi copii şi mai apoi, doi 
nepoţei. 

Locuieşte la oraş, dar a păstrat casa 
bătrânească a lui Găjgău, pe care a 
modernizat-o şi locuieşte în ea mai mult 
vara, pentru a se preocupa de grădina cu 
vie, pomi şi legume. Aici şi-a creat un mic 
paradis. 

Îşi aminteşte cu multă plăcere 
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 despre copilărie, colegi şi prieteni: 
 „Îmi aduc aminte, cu mare plăcere, 
despre anii copilăriei (1960-1970), când 
eram bun prieten cu Alecse Costel 
(actualul preot protopop din Los Angeles). 
 Nu pot uita surpriza ce mi-a făcut-o 
prietenul meu Costel Alecse, pe când eram 
prin anul II, sau III, la Făgăraş şi ne-am 
întreţinut cu amintiri, poveşti şi glume, 
cam vreo jumătate de zi. O altă surpriză 
plăcută am avut-o după ce m-am căsătorit 
cu Aneta şi ne-am întâlnit cu părintele, în 
perioada Drăgăicii, pe podul de la Vadu 
Paşii. 
 Pot spune că am avut şi am multă 
simpatie, cât şi mult respect, pentru fostul 
coleg şi prieten din copilărie, Costel 
Alecse.” 
 
Florin Dedu  

 
Născut: 23 sept 1971 

Părinţii: Vasile şi Arghira 
1978–1986 – şc 

elementară Dâmbroca 
1986–1990 – lic. Ind nr. 

7 Buzău – operator 
geamuri 

1990–1991 –  SC Perla 
– operator sticlă 

1991-1992 – stagiul 
militar la poliţia de 

frontieră Giurgiu 
1991–1997 –club TES Buzău – bodigard 
1997–2004 – firme de securitate – agent 
de intervenţie 
2004–2007 – la discoteci – agent de 
securitate 
2007–prezent – la o firmă de gaze – agent 
de securitate 
A fost sportiv – arte marţiale – centura 
portocalie 
 
Gheorghe Mirică – 78 ani 

 
Agricultor şi mecanic întreţinere în 

Metalurgie. 
Apreciere: Om gospodar şi păstrător de 

tradiţii. 
„ Gospodar activ, 
Gheorghe are un 
glas plăcut, dar 
mai presus de 
a s t a  m e r i t ă 
apreciat pentru 
păs t r a r ea  î n 
m e m o r i e  a 
colindelor învăţate 
în copilărie şi în 
vremea când era 

flăcău. Se apropie de 
80 ani, dar a rămas un suflet tânăr şi 
bogat spiritual.” (Mircea Iordache) 
 
Costel Florea – fiul cel mic al mamei 
Ioana, povesteşte şi el: 

 
„Între noi, copiii şi 
mama a fost o 
relaţie foarte bună. 
Eu am ascultat-o în 
măsura în care 
trebuie să asculte 
un copil de părinte. 
Ne-am în ţe le s 
foarte bine. Se 
înţelege bine şi cu 
noră-sa – soţia 

mea. Noi, între fraţi, nu ne-am certat 
niciodată, ne-am ajutat unul cu celălalt. 
Mai sunt şi momente, ca-n fiecare familie, 
au fost aşa câte ceva, dar nu ne-am certat 
ci ne-am cam respins. 

 Pentru mama, mă rog să-i dea 
Dumnezeu sănătate. Ne mândrim cu ea că 
e cea mai în vârstă persoană a satului. Cu 
suferinţele prin care a trecut, că a rămas 
văduvă la 28 ani, ne-a crescut pe noi cei 
trei copii şi toţi suntem aşa bine, la casele 
noastre, cum să nu fim mândri de ea?  

Şi pentru ea e o mândrie. A fost 
foarte necăjită în tinereţe, iar acum, la 
bătrâneţe, vede că are copiii rezolvaţi la 
casele lor. Bucuriile din partea a doua a 
vieţii cred că au ţinut-o până la vârsta 
asta.” 
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Constantin Baroian 

  
Născut: 26.05. 1938 
 În satul  Dâmbroca, 

comuna Scurteşti, jud. 
Buzău. Din părinţii 

Neculai şi Aneta 
Baroian, 

Căsătorit cu Pinghioiu 
Rafira, din Scurteşti – 

Bz, 
Copii: 2 fete – Aurica 

Ungureanu – 47 ani, 3 
copii,  

- Maria Gogu, 45 ani, 2 
copii 

Studii şi activităţi: 
 
- 1946–1950, şcoala elementară 
Dâmbroca, 
- 1985–1987, gimnaziul la Şcoala 
Generală Săgeata 
- 1960–1970, - agricultor, 
- 1970–1999, - pivnicer, la Intreprinderea 
Viei şi Vinului „Bachus”, Buzău. 
  „Despre Costică Baroian se pot 
spune multe lucruri frumoase. Îl cunosc 
încă din şcoala primară. Cu învăţătura 
stătea aşa şi-aşa, dar era un băiat 
zdravăn, cu mult bun simţ, chiar şi al 
umorului. Era jucăuş, dar şi foarte 
gospodar. Aşa a rămas toată viaţa şi are o 
mândrie justificată că şi-a împlinit foarte 
bine viaţa. Consătenii îşi reamintesc de 
flăcăul Costică al lui Neculai Baroian, acela 
care făcea ca horele să aibă mult farmec, 
fiind un dinamizator al lor. 

Când era flăcău, mergea ca prim 
solist la colinde şi urături. Este printre 
puţinii care au păstrat în memorie 
colindele şi am putut să-l înregistrez  
pentru monografia  virtuală. 
 Doamna învăţătoare Maria Enuş, l-a 
apreciat ca unul dintre participanţii 
valoroşi în echipa de dansuri populare, din 
perioada deceniului şapte al secolului 
trecut.” (Mircea Iordache) 

 
Dobra Constantin – săteancă – 74 ani 

 
„Satu-i bun, lumea-i 

răutăcioasă. Sunt 
oameni care vor să 

facă bine, dar şi 
oameni răi. 

Aş vrea să spun 
despre nea Neculai 
Iordache. A fost un 
om de o bunătate 
nemaipomenită şi de 
câte ori mi-aduc 
aminte de el îmi vine 
să plâng (a început 

să plângă). Venea şi bătea la geam şi 
întreba. „ Ce face Copilul, bine?” Îi 
răspundeam. Om bun la suflet.  
 Mergeam la miezul nopţii şi-l 
strigam, era prezent. A fost un om 
sufletist cu tot satul şi pentru toată 
lumea.” (Dobra Constantin) 
„ Am avut plăcerea să o cunosc şi să fiu 
impresionat de durerea  exprimată pentru 
unele transformări ale satului, în rău. Şi 
acum îl ajută mult pe fiul său Constantin 
Constantin la grădina de legume.”  

(Mircea Iordache)  
 
Familia Constantin şi Maria Enache 
 

„Am muncit mult. Am fost oameni 
gospodari. 
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 Avem doi copii: Băiatul are facultate şi 
lucrează la Câmpina, iar fata este 
asistentă medicală, la Oradea. Am rămas 
singuri şi nu prea ne ajungem cu banii, că 
pensia e mică şi nevoile au început să fie 
mari. Până acum mai era cum era, dar de 
când s-a îmbolnăvit soţul, cu capul, 
cheltuielile s-au înmulţit. A trebuit să facă 
tomografii şi să cumpărăm multe 
medicamente.”  (Maria Enache) 

Un zâmbet trist alunecă pe chipurile 
soţilor Maria şi Constantin, ca un fel de 
împăcare cu destinul care nu pare a le 
surâde în continuare. Mai grea decât bolile 
trupului şi lipsurile existenţiale este boala 
singurătăţii şi a dorului de copii şi nepoţi.
      

Aurora Stanciu 
 
   „Am mers la 
bărbatul meu cu 
tămâie şi trec şi pe 
lângă mormântul lui 
nea Neculai Iordache 
şi al ţaţei Sanda. Ei 
au fost ca părinţii 
noştri. În miezul 
n o p ţ i i  d a c ă - l 
chemam, venea la 

copii, la injecţii, la mine, la oricine avea 
nevoie şi zic: „ Doamne, au avut o casă ca 
un boboc şi nici un bob cu tămâie nu-i 
dau. Cât au îngrijit de el? (se referă la cei 
cărora li s-a donat casa, pentru îngrijirea 
din timpul vieţii şi pentru toate cele 
creştineşti de după moarte)”. Când am 
fost în cimitir şi am făcut re-
înmormântarea la ai mei, a fost şi domnul 
Nicuşor Iordache. Mă aşteptam să văd că 
vin şi alţii, care ar fi avut obligaţia, dar n-
au venit. 

Sunt necăjită, dar mă întreţine munca. 
Am două fete, amândouă sunt 

învăţătoare. Cea mică era ca şi copilul lui 
nea Neculai. Pe la trei ani se ducea 
singură la injecţie. Zicea: „ Mă duc la 
nenea doctorul” 

Floarea Filipoiu 
 
Născută: 23 iulie 1938 
Şcoala primară în sat  
Agricultoare. 
Pensionară 
A rămas fără mamă la 
6 ani. Tata, Gheorghe 
Ciobanu, nu s-a 
recăsătorit şi a murit 
în 1957. 
Au fost 5 copii la 
părinţi – 4 băieţi şi o 
fată: 
Neculai – din prima căsătorie.  
Ionel, Bratosin, Aurel şi Florica 
Are 4 copii:  
Benone – 55 ani – sudor în Italia, 
Aurel – 50 ani – şofer pe autobuz, 
Georgeta – 49 ani – comerciantă, 
Maria – 48 ani – îngrijitoare - Buzău 

 
„Florica, a rămas cam singură, mai ales 

în timpul săptămânii şi în zilele mai grele, 
de iarnă. Are o vârstă pe care nu o arată, 
este vioaie şi şugubeaţă. Şi astăzi îşi 
păstrează umorul, voia bună şi 
sociabilitatea. Îi plac amintirile de pe 
vremea când era o năstruşnică fată. Toată 
viaţa a fost ataşată de biserică şi de 
credinţa în Dumnezeu.”  (Mircea Iordache) 
 
Costel Săftoiu 

 
Născut: 10.10.1949 
Din părinţii: Maria şi Ion 
Săftoiu 
!956-1964: Şc. Gen. 
Dâmbroca 
1964-1987: Şc Prof. 
Electricieni 
A lucrat la Unitatea 
Militară de Aviaţie, 
Buzău, 
În prezent: pensionar, 
Are 2 copii: 

Niculae, ofiţer, căsătorit, 2 copii 
Mădălina, asistentă medicală, căsătorită. 
„Despre Costel se poate spune că a 

 



325     Dâmbroca - Curcubeu peste timp                                                                                                                              

 

 continuat tradiţia de hărnicie, a familiei 
Săftoiu, este un om împlinit, şi-a aranjat 
copiii la casele lor, iar el, cu toate că are 
locuinţă şi la oraş, revine des la casa 
părintească, pe care nu a vândut-o după 
moartea prematură a părinţilor şi o 
îngrijeşte, de parcă ar vrea ca părinţii să 
ştie că a învăţat cântecul: „Casa 
părintească nu se vinde.” ”   

(Mircea Iordache) 
 

Vasile Oprea şi o icoană seculară 
 
Într-o zi de sărbătoare l-am observat pe 
Vasile Oprea pe canapeaua de la poarta 
casei. Era abătut şi m-a întrebat de ce nu i
-am prins şi pe ai lui în cartea monografică 
a satului Dâmbroca, căci familia lui are 
tradiţii istorice. 
Bunicul său a fost Gheorghe Sava 
Bratosin, om de vază al satului, care a 
luptat în războiul balcanic şi a  fost 
prizonier în Macedonia. Mai mult decât 
atât, poate să-mi arate o icoană veche, cu 
Maica Domnului şi Domnul Iisus. Am dat 
curs solicitării şi am rămas impresionat de 
dragostea acestui consătean pentru o 
icoană moştenită de la bunicul său. 
Vorbindu-mi  despre icoană şi despre 
bunicul său, nu-şi putea stăpâni emoţiile şi 
o lacrimă se prelingea pe obrazul său.  
 
Constantin Enache, zis Preda al Gitei, 
născut în anul 1943.  
 
A fost croitor, bun meseriaş al satului.  
Povesteşte cu multă patimă: 
 „Tata a fost un om harnic şi cu 

respect faţă de lege. A fost pe front şi a 
fost rănit.  
  Familia mea a lucrat la colectiv 20 
de ani, apoi ne-am îmbolnăvit, căci a  
fost o muncă forţată şi se puneau dări 
mari. 
Meseriaşii din acele vremuri erau:  
Onilă al lui Neculai Bârsan, 
Neculai Zaharia (Croitoru), 
Ion Enache (Biju), 
Subsemnatul – Am învăţat croitoria la 
Buzău, 3 ani, apoi am stat ucenic la Ion 
Enache. 
În 1960 am început să lucrez pe cont 
propriu. Făceam costume şi paltoane din 
dimie sau postav. Am şi acum maşina de 
cusut „Singer”. Alţi oameni mai de seamă 
în sat au fost: Pr. Emil Stanciu, Ghiţă 
Coman, Neculai Iordache. Strada 
Iordache Nicolae trebuia să fie numită 
„Dr. Iordache Nicolae”, chiar dacă nu 
avea studiile, ştia meserie şi era ca şi 
medicul satului. 

După ce am fost bolnav m-au 
preocupat medicina şi religia şi m-am 
întrebat dacă pot fi vindecate bolile prin 
credinţă. 
 După venirea comunişti lor, 
răspundea de satul nostru, din partea 
comunei, Mihai Filipoiu (N'ijai). 

Ţin minte cum lumea aduna grâul şi
-l pregăteau de treierat, pe suhat, lângă 
Minoiu. Neculai Tănase venea cu batoza şi
-l treiera. Era instalat şi un punct sanitar, 
bine dotat pentru intervenţii medicale şi 
la care nenea Neculai Iordache era foarte 
atent cu accidentaţii, dar şi cu prevenirea 
accidentelor 
El venea şi la şcoală şi ne dădea cărţi de 
educaţie sanitară şi de igienă a satului. 
 E trist că nu se mai păstrează acele 
tradiţii de cultivat cânepă şi tutun. E 
păcat că femeile nu mai ţes covoare cu 
model popular, din specificul locului. 
 Astăzi viaţa noastră nu depinde 
numai de noi, ci mai mult de politic. 
Ar trebui ca lumea să fie mai prietenoasă, 
oamenii să se ajute între ei şi să se 
respecte.”      

(Constantin Enache, al Gitei) 
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ASPECTUL GENERAL AL SATULUI– 
Album 

 
 Colindând satul, descoperim feţele 
lui văzute şi nevăzute. 
 Venind de la Buzău pe şoseaua care 
duce spre Robeasca, ne întâmpină tabla 
indicatoare de intrare în comuna Săgeata 
şi apoi cea de intrare în satul Dâmbroca. 
Geometria satului este dreptunghiulară, 
aproape perfectă.  
 Satul este înconjurat de extravilanul 
său: 

albia râului Buzău, pe latura S-V; terenul 
agricol, liniile Murgeasca, la N-E, E-S; 
terenul agricol, liniile Pogoane, la N; 
terenul agricol liniile Obşte, la N-V. 
 Intravilanul satului este compus 
din: şoseaua, numită şi Strada Principală, 
de la care pleacă uliţele satului, care în 
anul 2012, au primit nume de străzi. 
Dintre acestea, trei sunt mai importante şi 
lungi de cca 1,5 Km.: * Str. Prof. Ion G. 
Coman; *Str. Pr. Stanciu Emil şi *Str. 
Iordache Nicolae. Celelalte străzi sunt 
mărginaşe şi de lungime mai mică, 

considerate a fi străzi După 
Oboare. Mai sunt şi patru 
străzi transversale (pe latul 
satului). Detalii legate de 
străzi au fost prezentate la 
capitolul II, Cadrul Geografic 
şi Demografic. 
 În acest album sunt 
prezentate: instituţiile satului, 
aspecte din extravilan şi din 
intravilan, lumea cu ocupaţiile 
ei şi în momentele de odihnă, 
etc 

CAPITOLUL IX – ANEXE 

Strada Principală  

Fântâna de legendă, a lui 
nenea Enache Alexe  

 

Uliţă a satului, străjuită de pruni 
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Se întorc vacile sătenilor, de la păscut  

Se pune munca la cale – fiul lui Petrică 
Mirea (Bâdâră)  

Dârzenia muncii  

Bucuriile unor gospodari, pensionari  

 

Amintiri ale horei satului  

Florile lunii mai şi Florica Voinea  
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Viitorul şcolii  

Trei mămici, la promenadă cu cei mici  

La plimbare, fiecare cu gândul lui  

Frate şi soră, prin alianţă  

Frumuseţi  

Una dintre frumoasele fiice ale satului  
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O simbioză de suflete  

Mândria de a fi dâmbrocean  

Fiecare cu treaba lui  

Vecinii de la colţul lui Neculai Iordache  

Frumuseţea diverselor vârste  

Familia sufletelor mari 
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Măicuţa Neta  

Ţaţa Culica – 88 ani  

Florica Filipoiu, suflet şi zâmbet  

Bunica şi nepotul  

Un bărbat, bine susţinut  

Doi de Mirică şi amândoi Vasile  
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Două lacrimi pentru trecut  

O familie liniştită şi curioasă  

O relaxare, ca între vecini  

De vorbă cu „patroana” Veroana Cazan  

Nu vindem gogoşi, servim gratis  

Tăcerea amintirilor  
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B - PROIECTE  PENTRU ÎNNOIREA 
SATULUI 

La acest subcapitol voi prezenta numai 
Proiectul Iconografic. Alte proiecte au fost 
prezentate la stadiul de intenţie, în 
capitolul Instituţii, subcapitolul Primăria. 

   Vecinele 

Tristeţea de pe chipul familiei Ionel Toma, 
 moartea unui fiu  

Unii beau şi chefuiesc  

Alţii mor şi putrezesc  

Pr. Dragoş Bădescu şi pictorul iconograf 
Gabriel Florea  
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D. APRECIERI ŞI RECOMANDĂRI 
 

ÎN LOC DE APRECIERI 
 

ODĂ SATULUI MEU  
 

 

1 
Dâmbroca, dulce al meu gând 
Crescut pe un platou de dâmb, 
Tu îmi eşti mamă, tată, fraţi, 
Bunii, străbunii mei uitaţi! 
 
2 
Mulţi ce-au trecut pe al tău plai, 
Poate s-au înălţat spre Rai, 
Tu ai rămas şi vei rămâne 
Vatră de vis şi rugăciune, 
 
3 
Vatră de sârg şi de cântare, 
De braţe tari şi primitoare, 
De-a viitorului Săgeată, 
De soartă binecuvântată, 
 
4 
De câmpii largi şi roditoare, 
De-ale Buzăului izvoare, 
Eşti simfonie şi opinci 
Pe paralela patruşcinci, 

  

 
Vă salut, categoric (MIOR) 
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 5 
Dar, mai presus de toate, eşti 
O simfonie de poveşti 
Şi cum eşti azi, vei fi mereu 
Credinţă întru Dumnezeu! 
 
6 
De la Stănceşti la Borduşani 
Ai aripi – câmpuri, ai tăi ani, 
De la Boboc până la tine 
Sunt holde mari şi zări de bine, 
 
7 
Iar de la tine-n Tăbărăşti, 
E valea plină de poveşti, 
Ce scaldă mereu trupul tău 
Cu apa râului Buzău. 
 
8 
Istoria ţi-a fost scăldată 
De-o conştiinţă fără pată 
Şi ai pus piatră peste piatră 
Să fii întruna renovată. 
 
9 
Boierii, care te-au peţit, 
Poate n-au fost oameni răi, 
Dar s-au tot dus spre infinit 
Alungaţi de vremuri „noi”. 
 
10 
Satul meu, ai fost bărbat, 
În războaie implicat 
Şi câte n-ai suportat 
Să-i fii graniţei lăcat! 
 
11 
La Plevna, la Mărăşeşti 
Şi la Prut, ca şi la Nistru, 
Multe fapte vitejeşti, 
Fii tăi şi-au dat chiar ortu`. 
 
12 
În războiul dus la est 
Mulţi ai tăi au fost trădaţi 
Şi în lagărul rusesc 
Au fost foarte ferecaţi. 
 
13 
Să-i cinstim ca pe eroi, 
Că, din câţi au fost plecaţi, 
S-au întors doar unu – doi 
Şi-s dispăruţi ceilalţi! 
 

14 
Când războiul fu pierdut, 
Peste tine ruşi-au dat 
Multe bombe cam rebut 
Şi atunci, tu, ai cântat: 
 
15 
„ Câte bombe tu ai dat, 
Rusule, prostule, 
La Dâmbroca, peste sat, 
Rusule, prostule, 
Nici-una n-a explodat, 
Rusule, prostule!” 
 
16 
În patruşşapte, patruşopt, 
A fost o secetă cumplită, 
Cu trenul foamei peste tot, 
Cu tifos, râie, scorbut, „sită”. 
 
17 
Şi cum românul şuguieşte, 
Tratând orice necaz cu-n crez, 
Ai glăsuit pe  româneşte 
Frecându-te peste gâtlej: 
 
18 
„ Nea Alecu, nea Alecu, 
Tunde oaia şi berbecu 
Şi berbecu făr` de lână, 
Taie gâtul la găină 
Şi găina fără cioc, 
Taie gâtul la boboc..... 
 
19 
„Stan al Floarei, copt de soare, 
O, e, e, u, e, u, e, u, 
Cu căciula după floare, 
O, e, e, u, e, u, e, 
 
20 
În veac de tristă-amintire, 
Pleava ieşi la iveală, 
Cu oameni fără cetire, 
Specialişti în prigoneală. 
 
21 
Apoi, satule-n derivă, 
Te-au băgat în colectivă. 
Ştiu că nu ţi-a fost uşor 
Să cedezi al tău ogor. 
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 22 
Câţiva fii plini de curaj, 
Înfruntând orânduirea, 
Fost-au supuşi prin forţaj 
De şi-au pierdut moştenirea. 
 
23 
Se plângea şi se glumea 
La vreun mort când se veghea: 
„ Colectiv ţi-a trebuit, 
Stai în ladă-nghemuit!” 
 
24 
Se muncea din zori în noapte, 
Dar statul lua din toate, 
Cu mâinile pân` la coate, 
Sătenii, răbdări curate. 
 
25 
Şi tot aşa, an de an, 
Tot priveai la camioane 
Burduşite, tot mai zdravăn, 
Cu sudorile-ţi umane. 
 
26 
Până când, dar până când? 
Cu furci, coase şi tilinga, 
Ai ieşit în drum strigând 
Să nu-ţi fure mămăliga. 
 
27 
Reprimarea a fost cruntă, 
În camioane -`mbarcaţi, 
Au sosit oşteni - vreo sută, 
Să-i împuşte pe-ai lor fraţi. 
 
28 
S-a tras şi au fost răniţi, 
Dar de teama dictaturii, 
Stăteau  ascunşi şi-oblojiţi, 
De părinţi, prin fânul şurii. 
 
29 
Noaptea ceea fu adâncă 
Şi cum buha cântă-n noapte, 
Securişti-au stat la pândă 
Vânând dorul de dreptate. 
 
30 
Fost-a suferinţă grea, 
Căci statul făcu „isprava” 
De a-ţi cătuşa elita 
În lagăr la Periprava. 

31 
Povestea ta e complexă, 
Dar prea puţini te-au cântat 
Căci ai stat mereu anexă 
Şi de istorici  uitat. 
 
32 
Acum vrem să ai dreptate, 
Fii tăi să-ţi ţină parte 
Şi să ieşi din colb, din noapte, 
Luminându-te cu-o carte! 
 
33 
Peste toate câte-am spus 
Biserica ţi-a fost casă 
Şi tu, pios,  te-ai supus 
În rugăciune aleasă. 
 
34 
34La  La cimitirele din sat, 
Purtând credinţă-adâncă, 
Trec babele la tămâiat, 
Ca morţi-n Rai să-ajungă. 
 
35 
Şcoala din sat este şi-a fost 
Platformă de credinţă, 
Cultura ei a dat un rost 
Pentru a ta fiinţă. 
 
36 
Trecut-au pe la şcoala ta, 
Care-a crescut cu vremea, 
Mulţi dascăli, demni a te-nălţa, 
Ce  şi-au sfinţit menirea. 
 
37 
Şi au erupt din trupul tău 
Valori, mândria ţării, 
Dar sufletul le-a fost, mereu, 
În inima Dâmbrocii. 
 
38 
Copiii tăi ştiu cel mai bine 
Ce-`nseamnă agricultura 
Şi-n meşteşuguri intestine 
Îşi poartă anvergura. 
 
39 
În port şi grai toţi se mândresc 
Cu stima strămoşească, 
Tradiţiile se-nfrăţesc 
Cu hora românească. 
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 40 
Atâţia oameni gospodari 
S-au străduit a ţine 
Să aibă case bune, mari, 
Şi să le meargă bine! 
 
41 
În ginte mari şi-organizate 
Cu nume şi porecle, 
Casele tale, mai toate, 
Sunt trainice, cochete. 
 
42 
Şi de ţigani, numai de bine, 
Că fost-au  integraţi, 
Cu respect faţă de lume, 
Ca harnici  şi talentaţi. 
 
43 
Dar să nu uităm de sporturi 
Şi de jocuri, o mulţime, 
Timpul liber şi-avea rosturi 
De la bine, la mai bine! 
 
44 
Fotbalul ţinea afişu` 
Pe toloaca de la Biju. 
De la mingile de cârpă, 
Pân` la fotbal de elită. 
 
45 
Şi în jocuri  pe la colţuri, 
Oamenii se adunau. 
Bătrâni, tineri, de pe uliţi, 
Ce gălăgioşi erau! 
 
46 
Baltage, table şi poarca, 
Şahul, cărţile şi glinţa, 
Se juca chiar şi de-a oarba 
Şi seara şi dimineaţa. 
 
47 
Iar femeile, mai toate, 
Pe marginea şanţului, 
Bârfeau, vrute şi nevrute, 
Despre lumea satului. 
 
48 
Privindu-te,  pot să îţi spun 
Că ai mulţi fii maturi, 
Dar cum cândva, ai şi acum 
Junime în  călduri. 

49 
Dâmbroca, dulce al meu gând 
Crescut pe un platou de dâmb, 
Tu, îmi eşti mamă, tată, fraţi, 
Bunii, străbunii mei uitaţi! 
 
50 
Mulţi ce-au trecut pe al tău plai, 
Poate s-au înălţat spre Rai, 
Tu ai rămas şi vei rămâne 
Vatră de vis şi rugăciune, 
 
51 
Vatră de sârg şi de cântare, 
De braţe tari şi primitoare, 
De-a viitorului Săgeată, 
De soartă binecuvântată, 
 
52 
De şesuri largi si roditoare, 
De-ale Buzăului izvoare. 
Eşti simfonie şi opinci 
Pe paralela patruşcinci! 
 
53 
Dar mai presus de toate, eşti 
O simfonie de poveşti 
Şi cum eşti azi, vei fi mereu 
Credinţă întru Dumnezeu. 
 
54 
Eu, te slăvesc satul meu drag, 
Cu-ntreaga mea fiinţă, 
Că îmi eşti casă şi-mi eşti prag 
Şi-a Domnului Credinţă! 
 
55 
Mă rog la bunul Dumnezeu 
Să binecuvânteze 
Prezentul, viitorul tău 
Şi-n crez să te boteze! 
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1 
Aho, aho, stimaţi confraţi 
Lângă mine v-adunaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi 
Ascultaţi urarea mea 
Venită de la Dâmbroca! 
Că am înhămat doi cai, 
Am luat toba-buhai 
Şi un bici cu pleasnă mare, 
Să se-audă-n depărtare. 
Biciu-i împletit în zece, 
Pentru vremea care trece 
Şi-i gătit cum se cuvine, 
Pentru vremea care vine 
Are coadă de salcâm 
Să pocnim din el acum! 
REFREN 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 
Hăăăăăi, hăi! 
A plecat Sfântul Vasile 
Să vadă în aste zile 
Cum mai este vremea-n 
sat, 
Ce-a mai rămas  de arat 
Şi-a găsit că treaba-i bună, 
Greierii cântă din strună, 
Căci la arat, vorba aia 
Nu se poate plagia. 
Sfântul Vasile – Blajinul 
Schimbă din temei destinul  
Şi-aduce vremuri mai bune, 
Nu cu furturi şi cu crâşme, 
Cele bune să se-adune, 
Relele să le-ngropăm, 
La Domnul să ne rugăm! 
REFREN 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 
2 

Stârniţi măi flăcăi buhaiul 
Şi porniţi cu tot alaiul, 
Prin comună, pe la case 
Şi la primarul Tănase, 
Să facă tot ce-a promis 
Când primar a fost admis: 
Că va face treabă bună 
La satele din comună, 
Treburi de salubrizare 
Şi la drumuri asfaltare, 
Şi-a promis primaru-n vară 
Să aveţi gaze-n cămară. 
Veţi avea centrale-n case 
Şi visele mai frumoase 
Cu gaze de.... „aghioase”! 
 
REFREN 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 
Hăăăăăi, hăi! 
La biserica din sat, 
Mulţi oameni s-au adunat 
Ca să facă boltă nouă, 
Dar unii se fac că plouă. 
S-au strâns bani destul de 
mulţi, 
Dar au devenit mărunţi 
Şi n-ajung să reclădească 
Biserica s-o sfinţească. 
Hai să-l urăm pe părinte, 
Să-i spunem să ia aminte 
Că oamenii văd în el 
Pe părintele model 
Care să îi păstorească 
Pe Domnul să îl slăvească. 
Cu harul sfânt să-L 
slujească! 
REFREN 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 

Hăăăăăi, hăi! 
3 
Trageţi măi şi pe la şcoală, 
Că trecutul se răscoală 
Şi ne spune verde-n faţă: 
„Acum nu se mai învaţă!” 
Aşa după cum se-arată 
Educaţia-i privată, 
Privată de tot ce-i bine 
Şi lipsită de ruşine. 
Cancelaria e plină 
De candele cu lumină 
Să se-nchine lumea toată 
Că educaţia-i moartă. 
Şcoala nu mai e acuş 
Ca pe vremea lui Enuş. 
Datinile satului, 
Plecate-s de mult hai-hui 
Pe apa Buzăului. 
REFREN 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 
Hăăăăăi, hăi! 
Punctul sanitar din sat, 
Merită şi el urat, 
Două doamne.... 
frumuseţe, 
Dar un pic cam 
„îndrăzneţe”. 
Programul este de... glumă, 
Două zile-n săptămână, 
De parcă bolile, toate, 
Pot să fie programate 
Şi nici nu este prea clară 
Educaţia sanitară. 
Igiena, pare să fie, 
O treabă de primărie. 
La punct, de curând, se ştie 
E şi-o mică farmacie 
Şi o fată cu ochii dulci, 
Cu care cam greu comunici. 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 

ÎN LOC DE RECOMANDĂRI 
Pluguşorul de Dâmbroca  



Capitolul IX - Anexe     340      

 

 Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 
Hăăăăăi, hăi! 
Hăăăăăi, hăi! 
 
4 
Haideţi, c-avem de urat  
Şi fermierii din sat, 
C-au muncit şi nu au stat, 
Să ceară pomeni la stat! 
Au creat locuri de muncă 
Pe ogoare şi prin luncă 
Şi-n ajutor au sărit 
Când satul s-a-nzăpezit. 
Să-i urăm cu bucurie, 
Pe meseriaşi, să ştie, 
De e Frizu sau e Viu’, 
Să iasă-n prag cu rachiu’ 
Şi-apoi, cu curaj, votăm, 
Pe bătrâni să îi urăm, 
Că ei îşi ştiu satul lor 
De-i necăjit, sau i-e dor, 
Şi ar fi cu mare spor, 
Un SFAT al bătrânilor. 
REFREN 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 
Hăăăăăi, hăi! 
Haideţi cu urări de preţ 
Şi la cei de la judeţ 
Căci se zbat şi se consumă 
Cu promisiuni de gumă! 
Valea râului Buzău, 
Uitată-i de Dumnezeu. 
La oraş, ca şi la ţară 
Curăţenia-i murdară. 
Buruieni sunt peste tot, 
Pe prefect îl doare-n cot. 
Se umflă de tot factura 
Ca şpaga-i şi prefectura. 
Primari şi consilieri 
Au uitat ce-au promis ieri 
Şi-s căpuşe get-beget 
Pe al statului buget.   
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 

Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi,  
 
5 
Să urcăm dealuri şi văi, 
S-ajungem la cei mai cei, 
Demnitarii permanenţi 
Somnoroşi şi repetenţi 
Care, cu mare temei 
Se clonează între ei! 
Parlamentu-i mic de tot, 
Cinci sute opt zeci şi opt(!) 
Guvernul este abia, 
Mai mare ca-n Anglia(!) 
Justiţia este dreaptă, 
Tot amână şi aşteaptă, 
Unde e banul mai bun 
Cine este mai stăpân. 
Vai de mama lui, român! 
REFREN 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 
Hăăăăăi, hăi! 
Reveniţi în sat măi fraţi, 
La ai satului bărbaţi, 
Şi la harnice femei, 
Să urăm de bine, măi! 
Nu sunt degete la mână,  
Nu sunt zile într-o lună, 
Câţi ar merita din plin 
Cu urări să îi slăvim. 
Nelu, Stan, Titi, Mitică 
Măndiţă, Gheorghe, Florică, 
Enache, nană Marie, 
Numai bine să vă fie! 
Sunt destui, a căror mâini, 
Doar taie frunze la câini 
Sau mai merg pe la furat  
Şi la crâşmele din sat, 
Dar ăştia nu-s de urat. 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 

Şi-ncă odată măi flăcăi, 
Hăăăăăi, hăi! 
Hăăăăăi, hăi! 
 

6 
Trageţi măi plugul în 
brazdă, 
Că satul rămâne gazdă 
Şi pentru cei ce-au plecat 
Departe de al lor sat. 
C-au muncit de s-au spetit 
Încât satul şi-au cinstit. 
Mari prelaţi, mari ingineri, 
Economişti,  profesori 
Şi multe alte profesii 
Au format bune impresii, 
În ţară, peste hotare 
Şi-n redute militare. 
Că dorul mult îi apasă, 
De-amintirea lor frumoasă, 
Iarba verde de acasă! 
REFREN 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 
Hăăăăăi, hăi! 
De urat noi am gătit, 
Sper că nu v-am plictisit. 
Acum  mergem, măi flăcăi, 
Să ne urăm între noi 
Nu cu-o vorbă ce-am greşit, 
C-un cuvânt ce am jignit, 
Ci cu un pahar de vin, 
De merităm să-l primim. 
De nu primim, suntem chit, 
Că plecăm cum am venit. 
Punem mână de la mână, 
Ne urăm o săptămână 
Şi de-abia la Bobotează, 
Să avem iar mintea trează, 
Să vedem cin¢ ne urează! 
Trageţi bice măi flăcăi 
Şi sunaţi din clopoţei! 
Trageţi coada la buhai 
Să mugească mai dihai! 
Şi-ncă odată măi flăcăi, 
Hăăăăăi, hăi! 
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 F. PROPUNERI DE IMN   
 
TREI CULORI 

(varianta propusă de Mircea Iordache) 
 
Trei culori avem pe lume şi un falnic tricolor, 
Sunt culori de-nalt renume, pentru ţară şi popor. 
Roşu-i sângele din lupte, ce-au vărsat mii de  eroi, 
Pentru hotarele sfinte, este flacăra din noi. 
 
Galben e aurul ţării, de pe glii, din mine-adânci, 
Din luminile gândirii şi din aure de prunci. 
Albastru-i cerul senin, plin de soare, aer sfânt, 
Luminându-ne din plin cu un veşnic legământ. 
 
Stema tării are scut, are vultur, bour, leu, 
Iar crucea e semnul sfânt de credinţă-n Dumnezeu! 
De la daci avem puterea, lumina - de la romani, 
Românească ne e vatra, româneasca inima. 
 
Pentru glie se luptară: Ştefan, Mircea şi Mihai, 
S-avem pace, s-avem ţară, să întregească-al nostru plai. 
Astăzi ţara e a noastră, dar duşmani-o vor bucăţi, 
Hai să o păstrăm întreagă pentru copii şi nepoţi! 
 
Multe pravile-s în  lume şi etnii fără hotar, 
Hai să facem legi comune pentru statul unitar! 
Trei culori, trei principate unite-n acelaşi steag 
Şi-o stemă cu nestemate ne dau crezul sfânt şi drag. 
 
Să jurăm credinţă 'naltă pentru ţară şi popor 
Şi să fim uniţi în luptă sub al nostru tricolor! 
Români de peste hotare, ţara mamă, oameni buni, 
Este România Mare. Nu uitaţi să fiţi români! 
 
Trei culori avem pe lume, stema şi religia. 
Ce ne dau un bun renume şi ne sunt efigia. 
Roşu, galben şi albastru, sunt pe-al nostru tricolor, 
Ne mândrim cu steagul nostru, înălţat  pentru popor. 
 
Dragi români de pretutindeni, hai să ne unim cu toţi, 
Să lăsăm o Românie, pentru copii şi nepoţi! 
Să o facem cunoscută şi să fim mândri de EA 
România-i ţara noastră, Trăiască România! 
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 G. AUTOPORTRET 
 
Mircea Iordache 
 

Născut: 18.03.1939 
În comuna Tisău, 
judeţul Buzău, 
Botezat de Pr. 
Ştefan Coman, 
fratele lui  
Ioan G. Coman. 
Deşi casa 
părintească era în 
satul Dâmbroca, 
tata era cantor 

bisericesc la Tisău. 
Din părinţii: Sanda şi Neculai Iordache 
Căsătorit cu: Rodica, n. 1945, inginer 
textilist. 
Copii: - Dan – 
Cristian, 42 ani, ing 
constructor, Suceava 
- Sandu – Mircea, 38 
ani, doctorand în 
psiho – sociologie, 
Auckland, Noua 
Zeelandă 
Nepoţi:  - de la fiul 
cel mare – 2 (14 ani 
şi 6 ani) 
- de la fiul cel mic – 
1 (8 ani) 
 
Studii şi activităţi 
 

1946–1948 – 
Colegiul Militar de 
Orfani, la Arad şi Lugoj, 

1948–1950 – Şcoala Elementară 
Dâmbroca, 

1950–1953 – Gimnaziul , la Şcoala 
Generală Scurteşti, 

1953–1957 – Şcoala Medie Tehnică 
Sanitară Bucureşti, 

1957–1958 – Felcer, la Mina Ojasca, 
com. Unguriu, jud. Buzău, 

1958–1959 – Felcer la Circa Medicală 
Cojanu, jud. Buzău, 

1959–1961 – Stagiul Militar, ca 

instructor sanitar. 
1962–1963 – Asistent medical, la Disp. 

Fabricii de Mase Plastice, Buzău, 
1963–1968 – student la Facultatea de 

Mecanică, secţia Maşini Unelte şi Scule, de 
la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi”, 
din Iaşi. 

1968–1974 – inginer (tehnolog, şef 
secţie Control Tehnic de Calitate, şef 
atelier Mecanică Uşoară, şef  Secţie 
Montaj), la Intreprinderea de Utilaje şi 
Piese de Schimb din Suceava. 

1973– Diplomă de Evidenţiat în Muncă 
1974–1995 – profesor de Discipline 

Tehnice şi director adjunct, la Liceul  
Nr. 1 – Construcţii  de Maşini din 

Suceava. 
- 1980 – Onorat cu  ordinul „Profesor 

Evidenţiat” 

- 1992 – Obţinerea gradului didactic I 
în învăţământ, 

- 1995 – 2001 – inspector şcolar de 
specialitate, la Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Suceava. 

- 1998 – curs de instruire 
„Management Educaţional”, pentru 
inspectorii şcolari de specialitate, finalizat 
cu Diplomă 

- 1999 – Cursuri de formarea 
inspectorilor şcolari, finalizat cu Certificat 
de Absolvire. 

- 2001 – prezent: pensionar. 

 

Abs. Şc.Sanit.  Abs. Liceu  Abs. Facultate  La 45 ani  

Pozele de mai sus:  
1. La absolvirea Şcolii Medii Tehnice Sanitare – Bucureşti; 

 2. După absolvire la Lic. B.P. Haşdeu – Buzău; 
 3. La absolvirea Facultăţii, 
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Hobiuri: poezii, eseuri în proză, 

schiţe monografice, studii de chipuri 
omeneşti, navigare pe internet, muzică 
clasică şi populară, filosofie, grădinărit. 

Odă totului meu 
   Mircea Iordache 
 
Privindu-mă din creştet, până jos, 
Pe porţiuni de somă şi de germen, 
Simt osul fiert în sânge norocos, 
Ursita unui rost crescut la termen.  
 
N-am să mă plâng vreodată cine-am fost, 
N-am să mă plâng nici cine sunt acum, 
N-am cui mă plânge şi nu are rost, 
Odă totului meu de-a fi pământ! 

            
În ţeasta mea se coc acum iubiri, 
Mâhniri, revolte şi tămăduiri, 
Iar sita minţii raţiuni îmi cerne, 
Pentru sărutul liniştii eterne. 

               
În circul ăstui veac în mistuire, 
Sub fruntea mea mai lungă an de an, 
Îmi cade greu a lumii "instruire", 
De parcă Antichristul bate-n geam. 

            
Şi tot aici am eu-l meu intim, 
Respectul meu de sacru şi cuvânt, 
Mai pot să cred că-s veşnic heruvim 
Şi că respir prin minte Aer Sfânt. 

            
Iubiţii mei, necunoscuţi nepoţi, 
Vă scriu, din pofta vârstei cânt, 
Neştiutori prin lume trecem toţi, 
Comete din pământ către pământ. 

            
Nu ne prea doare preavizul sumbru, 
Ne preocupă straniul adevăr, 
Al vieţii cotidiene cu-al ei timbru 
Răsunător. Ce gust revoltător! 

                                                     
Cervicele-mi proteze de lacustre, 
Învăluite-n mialgii solemne, 
Ascund o existenţă-n paranteze 
Şi-ncearcă vremii  să îi facă semne! 

Împreună cu soţia, Rodica 

 
Eu sunt mic, nu ştiu nimic, asta mi-e 
familia: nepoţii de la fiul cel mare (Sabin 
şi Luca), nora cea mare (Anca), fiul cel 
mare(Dan), fiul cel mic şi copilul lui (Andu 
şi Toma), nora cea mică (Camelia), soţia 
(Rodica) şi subsemnatul. 

 

Chiar aşa, cine sunt eu? Sunt doar un om 
ca toţi oamenii... un om cu calităţi şi cu 
defecte în armonie…(Blogul dâmbrocean)  
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Mămică, 
 
Să-ţi spun că azi e ziua ta, târziu, tu nu mai eşti 
Şi ce-aş putea a-ţi adresa, regrete şi poveşti ? 
Poate că tu, acolo sus, mai ai şi alţi copii, 
Şi că te iubesc nespus, c-aşa sunt îngerii. 
 
Mămica mea, aş vrea să ştii că pe pământ e trist, 
E plină lumea de urgii, plină de anticrist. 
Fântâna casei a secat, ferestrele-s străine, 
În casă holul s-a surpat, de-atâta dor de tine. 
 
Să-ţi spun că tare îmi e dor şi-ades să plâng îmi vine 
Mă rog la Domnul, de-am să mor, să fiu mereu cu tine! 
Tăticu nostru unde este, în care colţ de Rai? 
E lângă tine, mă priveşte, de ce e fără grai? 
 
Dar Oani, el, ce mai grăieşte, tăticu l-a iertat? 
Aş vrea să ştiu că îl iubeşte, că nu e supărat. 
Măcar ascultă-mă un pic şi dă-mi un semn c-auzi, 
De voi, eu nu mai ştiu nimic, că sunteţi muţi şi surzi 
 
De casa noastră părintească, ce mult ne-am depărtat 
Şi nu mai vrea să ne primească, ca semn că ne-a uitat! 
De Nicuşor, să fii ferice, că-i mare-n port şi stat 
Şi-i măndru pentru-ale lui fiice, că şi le-a măritat. 
 
Mie, ades, îmi cade greu, că Nela-i în nevoi 
Căci prea uşor, plânge mereu, cănd i-amintesc de voi. 
Iar despre mine, de-am să mor, sunt fericit de-acum, 
Copii-s la casele lor, eu, amintiri adun. 

Bunica Marina, după mamă  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prin sat mai trec din când în când 
Şi-o carte vreau să scriu 
Da-mi vine aşa de greu 
Şi, plâng, de jale şi pustiu. 
De oamenii din sat, să ştiţi, 
Se moare în neştire 
Şi, cinste-n sat, rar mai găsiţi, 
E-alt fel de fericire! 
 
Parc-un alint primesc şi-un crez, 
Cu calităţi alese, 
Din al Americii văzduh, 
Prin fiul lui Alexe. 
Nu-l ştii? Costel, cel refuzat 
de vremea comunistă. 
Astăzi e protopop titrat, 
Dar de-al său sat nu uită! 
 
Şi împreună-am căutat, 
Cu dragoste, trăire, 
Să facem carte pentru sat, 
Evhologiu-n nemurire. 
Să ştiţi, tabloul cela sfânt, 
Eraţi pe-al nunţii prag, 
Îl voi restaura curând, 
Icoană vreau să-mi fac! 
 
Şi-am să mă rog la Dumnezeu, 
Cu gândul la părinţi, 
Ca lumea asta ce-o văd eu, 
Să aibă năzuinţi 
Şi, să parcurgă în credinţă, 
Drum dat de Cel de Sus, 
Cu paşi prudenţi şi cu, căinţă, 
Cu sufletul supus. 

 
Neculai si Sanda Iordache, in tinerete 



Capitolul X - Rezumate, Concluzii    345      

 

 

 

A. Capitole şi date esenţiale 
 
Am încercat să mă ţin de promisiunea 

făcută în Prefaţă, de a structura lucrarea 
pe zece capitole. Fiecare capitol are 
importanţa lui, dar am simţit nevoia să 
introduc unele subcapitole, care să dea în 
plus, câte un pic de: culoare, educaţie, 
pilde de viaţă, lirism, patriotism (local şi 
naţional), cât şi  regăsirea fiecăruia în 
opera satului.  

Nu-mi pun problema ierarhizării 
capitolelor,  fiecare avându-şi  locul lui, 
personalitatea lui, precum o rotiţă într-un 
ceas. 

 
La Capitolul I,-  Pagini din istoricul 

satului Dâmbroca, în care m-am folosit de 
materiale bibliografice, de mărturii ale 
unor intelectuali ai satului şi a multor 
bătrâni care au fost participativi la 
anumite evenimente, sau li s-a povestit de 
către înaintaşii lor. 

 
La capitolul II,  cel mai interesant 

subcapitol este „Habitatul”, care exprimă 
tradiţia construcţiei şi gătirii acestui 
culcuş, numit sat. Subcapitolul ar putea fi 
mult dezvoltat, dacă ar mai exista probe 
materiale şi memorii scrise în perioadele 
de început, de la formarea satului, până 
prin anul 1940. 

 

La capitolul III, cel mai interesant 
subcapitol este  „Agricultura”, căci ea a 
asigurat existenţa ţăranilor şi mulţi pot fi 
consideraţi specialişti fără diplome. 
Agricultura nu va putea fi eliminată din 
viaţa satului, aşa cum sunt tendinţe cu 
meşteşugurile. La sat prosperă comerţul, 
dar ce păcat că pe primul plan e comerţul 
care duce la păcatul beţiei. Un alt păcat al 
comerţului e că aduce tot felul de produse 
alimentare dubioase din punctul de vedere 
al conţinutului şi procedeelor de 
conservare. 

La capitolul IV, cele mai bune surse 
de documentare am găsit pentru biserică  
şi pentru şcoală, dar şi aici mai trebuia 
mult pentru a fi de ajuns. Subcapitolul 
„Biserica” cred că am reuşit să-l îmbrac 
într-o haină de lumină şi pioşenie. Sunt şi 
unele aspecte care ar trebui analizate 
pentru refacerea ataşamentului sătenilor, 
faţă de biserică. Şcoala are unele rezultate 
frumoase din perioada 1957- 1990 şi mai 
ales când director al şcolii a fost domnul 
Constantin Enuş. Mai apoi, au apărut 
probleme ale sistemului de învăţământ, cu 
lipsa motivaţiei învăţării, folosirea de 
cadre didactice suplinitoare, sau chiar 
necalificate, continua tranziţie a strategiei 
de învăţare, etc.  

 

Capitolul V: Consider că are un nivel 
mai scăzut decât celelalte, căci nu au fost 
preocupări demne de reţinut. Îmi fac 
autocritica, pentru o mică tragere de 
coadă a mâţei. Se zice că de unde nu-i, 
nici Dumnezeu nu cere.  

Neimplicarea, indiferenţa şi 
necunoaşterea şi-au dat mâna cu cei care 
aveau obligaţii, mai ales în ultimii 30 ani, 
în neglijarea culturii. Vremurile tulburi şi 
„modernismul” au contribuit, de asemeni, 
la slaba preocupare pentru cultură. 

 

Capitolul VI: Este un capitol frumos, 
reprezentând o oglindă a trăirilor în 
tradiţiile locului. Sunt multe aspecte 
frumoase, legate de:  port, grai, tradiţii, 
datini şi obiceiuri. Şi aici se pune problema 
că au dispărut colindătorii, hora satului nu 
se mai ţine, portul, meşteşugurile legate 
de producerea ţesăturilor pentru lada de 
zestre (covoare, carpete, stofe de dimie, 
etc.). Satul se poate lăuda cu ce a făcut 
până prin anul 1970. 

 
Capitolul VII: Despre activităţile 

culturale şi sportive, am menţionat prea 
puţin, deoarece nu au fost organizate pe 
cluburi. Doar bunăvoinţa unor oameni 

CAPITOLUL X – REZUMATE, CONCLUZII 
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pasionaţi de ceea ce înseamnă aceste 
activităţi, pentru ei şi pentru prosperitatea 
satului, dintre care menţionez: familia 
Enuş şi actualii animatori ai echipei de 
fotbal (Nicolae Crăciun, Marian Jinga, 
Dragoş Stanciu şi Bogdan Enache), dau un 
pic de culoare acestor importante 
activităţi. 

 
 Capitolul VIII: Oamenii satului, 
din trecut şi din prezent, au avut modele 
învitejii lor străbuni, care, în condiţii 
vitrege,au fost cinstiţi, curajoşi şi viteji. 
    Pe oamenii care reuşesc în prezent săse 
descurce în mod onorabil, le-am prezentat 
scurte biografii, ca modele pentru copiii şi 
tineret, pentru sănătatea morală de viitor 
a satului. 
 
 Capitolul IX : Am anexat unele 
documente şi eseuri, care să ilustreze mai 
bine aspectele tratate în capitolele 
precedente. 
    
   La o privire de ansamblu se poate  
observa că la fiecare capitol am tratat 
trecutul pe diverse perioade istorice, 
lamodul admirativ, căci războaiele, 
bolile,lipsurile şi empirismul, i-a călit 
peoameni, în plan moral, făcându-i cinstiţi, 
harnici, pricepuţi, credincioşi faţă de 
Dumnezeu şi omenoşi. 

   M-am simţit dator să-i prezint şi pe 
sătenii acestor vremuri de tranziţie, care 
deşi sunt bombardaţi politic, informaţional 
şi legislativ, cu ştiri năucitoare, reuşesc 
totuşi să îmbrăţişeze o politică a muncii, a 

bunului simţ şi a credinţei în Dumnezeu. 

   Le adresez copiilor şi tinerilor, genelor 
viitorului, să ia în atenţie modelele 
prezentate în carte şi să le urmeze 
comportările şi sfaturile. 

   Din conţinut, cine vrea, poate înţelege 
că satul are comori imense, de frumuseţi, 
de valori sociale, intelectuale, morale şi 
spirituale, care trebuie preţuite la 
adevărata valoare, dar şi nonvalori.  

Dacă ar fi să mă folosesc de refrenul 
poeziei lui Adrian Păunescu, „Pământul 
deocamdată”, veţi înţelege cum se văd 
lucrurile: 
 
„Pe pământ avem de toate, 
Şi mai bune şi mai rele,  
Bune, rele 
Şi-nchisori şi libertate 
Şi-a putea şi nu se poate 
Şi noroi şi stele.” 
 
     Aş dori ca stelele să fie apreciate de 
sat, ca cetăţence de onoare şi să le 
urmeze lumina, căci sunt create din 
pământul străbun dâmbrocean şi s-a pus 
multă trudă, dragoste şi pasiune, la 
şlefuirea lor, pentru a li se da strălucirea. 
 
 
Dragi părinţi  
 
Când vă eram aproape, aproape vă simţeam, 

Uitam de dor, de fapte, de mine, chiar, uitam. 

Şi dacă azi, departe, stau cocoţat pe-un ram 

Şi am de altoi parte şi nu ştiu ce nu am...... 

Ba ştiu, aprinsă-n mine, arzând fără lumină, 

Mă mistuie uitarea de dor, de rădăcină! 

Când vă revăd îmi pare, că nu prea mai am haz, 

Să mă simţiţi aproape, la bine sau necaz, 

Că nu mai găsesc ritmul şi-mi scârţâie,chiar,rima, 

E-o lume a-nstrăinării, ce n-o pot exprima. 

Vâltoarea astei lumi îmi plimbă frunza vieţii, 

Departe e tulpina, se-apropie nămeţii! 

Din când în când, o seară,  mă prinde tremurând, 

Cu un condei în mână, într-un suspin curgând. 

Un măr de mătrăgună, mă-ndeamnă a-l culege, 

Căci talgerul vieţii se-nclină, cu-a lui lege. 

Doar visele , adesea, mi-aduc licoarea sfântă 

Şi retrăiesc în mine, că-n mine-o harfă cântă.  

    Mircea Iordache 
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 B. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE 
 
APRECIERE - RECUNOŞTINŢĂ  
 

Cartea despre satul Dâmbroca 
"Curcubeu peste timp - Repere 
monografice" a văzut lumina zilei, mai ales 
prin  strădaniile d-lui ing. Mircea Iordache, 
în anul de gratie al Domnului, 2013. Nu 
eram suficient de clar, la început, despre 
valoarea unei asemenea cărţi, dar 
insistenţele autorului şi faptul că mi-a 
creat impresia de competenţă şi 
seriozitate, m-a determinat să mă alătur 
proiectului şi să contribui la scoaterea în 
relief a valorilor materiale, cât şi punerea 
în lumină a diamantelor morale şi 
spirituale ale satului Dâmbroca, satul 
copilăriei mele şi al trăirilor, mai bune sau 
mai rele.  

Constat acum că nu m-am înşelat în 
intuiţia mea şi nu am fost dezamăgit, ci 
dimpotrivă sunt entuziasmat de ceea ce a 
ieşit – o carte de căpătâi a satului meu, 
model de prezentare în virtual a  unei 
asemenea structuri monografice. 
          Mă felicit că nu am fost dintre aceia 
care să-şi pună întrebări de genul: "Ce 
interes are Mircea Iordache de a depune 
atâta timp, atâta efort şi cost pecuniar 
pentru realizarea unei asemenea lucrări?"! 
Autorul a prevăzut,  eventuale, asemenea 
întrebări din partea unor consăteni şi 
răspunde, el însuşi, în "Motivaţia", postată 
la începutul cărţii, care a fost citită în faţa 
sătenilor de către parohul locului, părintele 
Dragoş Bădescu, în biserică, la praznicul 
"Adormirii Maicii Domnului" (2012) şi prin 
care mărturiseşte:  

 
"Îmi este greu să răspund (la 

întrebarea: "de ce?"), dar pot spune ceea 
ce am simţit şi ce simt faţă de această 
preocupare. Vizitând, în ultimii ani, satul 
natal, m-a cuprins nostalgia trecutului, 
când, copil fiind, am sorbit seva pură - de 
suflet, a satului. I-am văzut mimica durerii 
pentru plecarea fiilor în război, mimica 

încleştării în lupta pentru existenţă, 
cearcănele provocate de grijile pentru 
viitorul copiilor...". 

Documentarea pentru întocmirea 
acestei cărţi, a început-o cu un an în 
urmă, cu intenţia de a o lansa pe un 
"circuit închis", adică sa fie distribuită 
numai sătenilor interesaţi a-şi cunoaşte 
trecutul. De la intenţia de a crea o 
modestă "broşurică" de câteva zeci de 
pagini, in final, s-a ajuns la o lucrare 
masivă şi complexă, structurată pe 10 
capitole, plus părţile introductive şi de 
încheiere specifice unei lucrări cu caracter 
monografic. Cartea a fost elaborată după 
toate regulile genului, cuprinzând printre 
altele: poziţia şi localizarea geografică; 
relieful, clima, reţeaua hidrografică, 
vegetaţia, fauna, solurile; evoluţia spaţială 
şi funcţională a localităţii; structura 
populaţiei; funcţiile economice ale 
aşezării; modalităţi de amenajare şi 
optimizare a teritoriului; aspecte ale 
culturii; obiceiuri ale vieţii de familie; 
sărbătorile bisericesti, stabilite din moşi-
strămoşi; obiceiuri legate de muncă; 
literatura populară, culegere de texte; 
aspecte ale vieţii spirituale; fiii satului; 
ghidul toponimic al satului; mic dicţionar 
al poreclelor locuitorilor... 
 Postând această carte a satului 
Dâmbroca "Curcubeu peste timp - Repere 
m o n o g r a f i c e "  p e  i n t e r n e t  - 
www.dambroca.com  am constatat că dl 
ing. Mircea Iordache a depus un volum 
mare de muncă,  în colectarea 
materialelor necesare întocmirii acestei 
lucrări, dar şi o muncă ampla şi iscusită, 
pentru structurarea materialului pe cele 10 
capitole ale cărţii. 
           

 Voi încheia această succintă 
concluzie, menţionând: Faptul că satul a 
rezistat greutăţilor impuse de mersul 
istoriei ne obligă să-l omagiem, oferindu-
le, în primul rând oamenilor, care trăiesc 
aici, această carte, aducând în acest fel un 
prinos de recunoştinţă generaţiilor din 
trecut..., asa după cum clar menţionează 
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si autorul în motivaţia sa: "veneraţia ce o 
am pentru generaţiile trecute, care au 
sfinţit vatra satului prin eroismul lor; 
dragostea pentru satul, care mi-a 
oferit  cea mai frumoasă  etapă a vieţii 
mele – copilăria, alături de părinţi, fraţi, 
prietenii de joacă şi în condiţiile 
experienţelor de viaţă, prielnice unei bune 
educaţii; consider că satul nostru merită 
acest omagiu monografic, pentru: mândria 
sătenilor; informarea urmaşilor noştri 
asupra istoriei satului; a nu se pierde în şi 
mai mare măsură, decât astăzi, urmele 
strămoşilor noştri; transmiterea către 
tineret a modelelor de valori ale satului, 
educarea lui spre a duce satul spre noi 
realizări şi valori cât şi pentru păstrarea 
tradiţiilor locale, etc." 
Mulţumim din suflet domnule inginer 
Mircea Iordache pentru realizarea acestei 
monumentale lucrări, cu importante 
calităţi ştiinţifice, morale şi spirituale! 
 

Vă mulţumim, dumneavoastră, 
dragi consăteni, pentru aplecarea spre 
lecturare a cărţii satului Dâmbroca “ 
Curcubeu peste timp – Repere 
monografice” şi pentru promovarea în 
rândul tinerilor a valorilor etice, în scopul 
dirijării lor spre o conduită creştină 
sănătoasă  şi cu credinţă în Dumnezeu! 
 

Mulţumim dumneavoastră, tuturor 
cititorilor, pentru înţelegerea fenomenului 
monografic al satului Dâmbroca şi sperăm 
că veţi duce mai departe flacăra nemuririi 
de neam şi a credinţei ortodoxe! (Preot 
Protopop Constantin Alecse)      

 
C. CUVÂNT DE MULŢUMIRE 
 
 Îmi este plăcut să adresez cuvinte 
de mulţumire şi cred că nu găsesc destule, 
pentru a mulţumi celor care au contribuit 
la redescoperirea satului Dâmbroca. 
         În primul rând, mulţumesc lui Dum-
nezeu pentru că mi-a dat scânteia şi am 
putut aprinde lumina, să fie văzut scumpul 
nostru sat, Dâmbroca. 
    În al doilea rând, mulţumesc tot lui 
Dumnezeu că mi-a oferit prilejul a 

descoperi un consătean de înaltă şi prea 
cucernică clasă spirituală, de aleasă 
omenie şi care şi-a redescoperit atracţia 
magnetică de ţinuturile natale. Părintele 
Protopop Constantin Alecse, din 
personalitatea căutată de mine, a devenit 
personalitatea cheie în stimularea şi 
derularea cărţii „Dâmbroca – Curcubeu 
peste timp – Repere monografice”. Cu 
multă pricepere, a creat varianta virtuală 
a cărţii, postată pe internet şi vizualizată 
de mulţi consăteni, cărora li s-a trezit 
curiozitatea, dorinţa de a se regăsi în 
paginile ei şi de a contribui la 
documentare. 
    Domnului profesor Constantin Enuş, îi 
adresez multe mulţumiri, pentru marea 
comoară a amintirilor despre sat, pe care 
o păstrează în memorie şi în special 
despre şcoală şi pe care mi-a pus-o la 
dispoziţie, spre a o da înapoi satului.    
    Mulţumiri adresez şi doamnei Florica 
Voinea, pentru cunoaşterea tuturor 
aspectelor  satului şi cu care am putut 
vorbi de câte ori am avut ceva nelămurit, 
mai ales în privinţa oamenilor rămaşi în 
sat, dar şi a celor plecaţi.  
    Enciclopedii ale satului sunt şi: doamna 
Smaranda Sares, domnul Stan Bârsan, 
domnul Enache Dedu, domnul Constantin 
Stănilă, care au contribuit substanţial cu 
date despre identitatea satului Dâmbroca 
şi au fost foarte amabili în lămurirea mul-
tor aspecte. 
    Mulţumesc şi doamnei Elisabeta Popp, 
care deşi nu s-a arătat încrezătoare în 
proiectul cărţii, m-a informat, ca fost 
biolog, despre flora şi fauna locurilor şi nu 
numai. 
    Mulţumesc domnului Ion Stanciu, 
pentru modul în care s-a ataşat proiectului 
cărţii şi chiar pentru asigurarea unor 
condiţii de ajungere la sur-sele de 
documentare. 
   Desigur că, mulţumiri aduc şi:  Pr. Dra-
goş Bădescu, Pr. Florin Stanciu, directoru-
lui şcolii – Nicolae Toma, ing. Valeriu Flo-
rea, ec. Con-stantin Glineschi, ing. Adina 
Bădescu, prof. Niculai Iordache, 
învăţătoarei Maria Bunea, nanei Mărioara 
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 Dedu, Maria Alexe, Constantin Baroian, 
Aurel Lalu, Gheorghe Dumitru, Ghe. 
Catrinoiu, D-tru Catrinoiu, Gheorghe 
Mirică, Vasile Mirică, Gheorghe I Lalu şi 
altora, care au contribuit cu informaţii sau 
cu crearea cadrului de documentare. 
   Mulţumire specială fac pentru scriitorul 
Radu Voinescu, care deşi este împresurat 
de lucrări de critică literară la nivel înalt, a 
acceptat să-şi aplece privirea şi pe această 
carte, pentru a o scutura de unele „E-uri” 
şi a-şi pune pecetea de acceptare sub o 
formă mai elevată  
   Mulţumire aduc soţiei mele, Rodica, 
pentru că mi-a suportat preocupările extra
-familiare. 
   Mulţumire aduc satului-părinte, şi 
părinţilor mei, că mi-au dat viaţă şi 
educaţie.                       (Mircea Iordache)                                                    
 
  N-a fost să fii a mea, iubită!  
   
Era o noapte luminoasă,  
Când luna, blândă, se ivi,  
Iar tu erai aşa frumoasă,  
Nici nu-ndrăzneam a te privi,  
 

Căci, cu o rază sclipitoare,  
Mi-ai dat fiorul unui dor  
Şi, mă-ntrebam, voi putea oare,  
Să-ţi dăruiesc al meu amor!? 
   

Aşa iubirea-mi te visase,  
O zână dulce, ca-n poveşti,  
Cu nurii copţi, rotunde coapse  
Şi, pregătită să iubeşti.  
 
Iar ochii mei nu au putut  
Să soarbă raza ta de stea  
Şi, ce păcat că, n-ai văzut  
O lacrimă care plângea!  
 

  Poate atunci intrai în horă,  
  Să sorbi, cu dulcele-ţi sărut,  
  Un suflet care te adoră  
  Şi-o lacrimă ce te-a iubit.  
 
  Uscate-s lacrimile, deci,  
  Iar sufletele noastre – sloi,  
  Duc amintirile, din noi,  
  Spre troienirile de veci.  

  De ce na-m fost mai curajos?  
  De ce n-ai fost mai fericită?  
  Aş fi dorit, dar ce păcat,  
  N-a fost să fii a mea, iubită! 
                                                     Mior  

Crezul meu... 

 
Cred întru una Sfânta Treime  
Şi în Casa Dumnezeiască,  
Mă-nchin în crez, cu plecăciune,  
Către Bolta cea Sfântă – Cerească.  
 
Mă-nchin şi la Maica prea Sfântă  
Şi la Îngerii mei păzitori,  
Ca viaţa să ne fie păzită  
De tunetele acizilor nori.  
 
Legi bune s-avem pe pământ  
Şi rodul lipsit de neghină,  
Cinstite ne fie şi fapt şi cuvânt  
Pentru o viaţă curată – senină. 

                                                    Mior  
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