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EMILIAN EZECHIL s-a næscut la 26 aprilie 1919, la Bædeøti, Argeø.
Absolvent al Facultæflii de Subingineri Silvici din Timiøoara promoflia
1949 øi al Facultæflii de Silviculturæ din Braøov, promoflia 1953. Inginer
silvic, a lucrat pe rând, în anii 50 øi 60, la centrala Întreprinderii de
Corectare a Torenflilor øi Ameliorare a Terenurilor Degradate,
ICTATD, din fostul Minister al Silviculturii, apoi la Întreprinderea
de Lucræri Forestiere øi Institutul de Cercetæri Forestiere, INCEF.
Cercetætor øtiinflific principal, øi-a desfæøurat ulterior activitatea la
Institutul de cercetæri øi proiectæri pentru industria lemnului, ICPIL,
instituflie academicæ desprinsæ din fostul Institutul de Cercetæri
Forestiere, INCEF, øi unde a activat pânæ în 1976 când s-a transferat
la Consiliul Naflional al Apelor, CNA, la Direcflia de Exploatare Lucræri
Hidrotehnice øi Întreflinerea Cursurilor de Apæ, DELHICA.

Bursier, în anul 1976, al Agenfliei franceze pentru cooperarea tehnicæ
industrialæ øi economicæ, ACTIM, cu sediul la Paris, bursæ pe care
nu a putut sæ o onoreze, datoritæ opozifliei autoritæflilor comuniste. A
publicat în reviste de specialitate studii de cercetare fundamentalæ
privind tehnologia construcfliei øi întreflinerii drumurilor forestiere,
fundaflii øi îmbræcæri drumuri, precum øi de utilajele specifice acestui
gen de lucræri. A stabilit în premieræ pentru România, o normæ de
producflie pentru sæpæturi cu buldozere øi autogredere, în funcflie de
categoriile de teren øi tipul de maøinæ de sæpat. La 1 august 1983,
când s-a retras din activitatea profesionalæ, preøedintele CNA era
fostul øef al statului, Ion Iliescu.



Vine sfârøitul! A venit sfârøitul! 
Se trezeøte împotriva ta! Iatæ°l cæ a øi sosit!

A sosit nenorocirea asupra ta, locuitor al flærii! 
Vine vremea, vine ziua necazurilor, 

øi nu a chiuiturilor de bucurie prin munfli.

Cu neliniøte îøi vor mânca pâinea lor øi 
apa lor øi°o vor bea cu înfricoøare, pentru cæ 

flara lor va fi lipsitæ de orice beløug din pricina
nedreptæflilor tuturor celor ce o locuiesc.

Ezechiel 
cap. 7, verset 6, 7; cap. 12, verset 19

Sæ onoræm adeværul prin amintirea morflilor. 
Pentru ei, este prea târziu; 

dar nu øi pentru copiii lor, øi ai noøtri. 

Elie Wiesel 
11 Noiembrie 2004

Dacæ Hitler ar fi invadat iadul,
atunci i°aø fi fæcut diavolului, cel puflin 

o apreciere favorabilæ în Camera Comunelor.

Winston Churchill

Eu væ conduc spre un viitor minunat!
Adolf Hitler
3 iunie 1937

Ideile sunt mai puternice decât puøtile. 
Dacæ nu îi læsæm pe inamicii noøtri sæ aibæ puøti, 

atunci pentru ce sæ°i læsæm sæ aibæ øi idei?

Iosif Visarionovici Stalin





Cuvânt înainte

Un venerabil nonagenar, veteran de ræzboi, scrie o carte...de
vizitæ unui secol prea „scurt“ pentru istorie, prin ceea ce a „împli-
nit“. Apærut istoriceøte abia dupæ ce i se scurseseræ deja douæ
decenii, în care a încæput øi un prim ræzboi mondial, flinând
politico°diplomatic de veacul „anterior“, secolul al XX –lea a „træit“
infantil øi se prelungeøte asemenea pânæ astazi, peste convenfliile
øi pragurile cronologice.

O carte de amintiri pentru cei care au uitat, dar mai cu seamæ
pentru cei care au fost îndemnafli si învæflafli sæ nu afle.

Næscut — întâmplare? – la patru luni dupæ încheierea celui
mai frumos an din istoria românilor, 1918, d°lui Emilian Ezechil
i°a fost dat sæ traiascæ, poate cei mai urâfli ani din aceastæ istorie.
Destin asumat cu mioriticæ pricepere a fatalitæflii de om tânær trimis
sæ°øi facæ datoria pentru o flaræ, care nici ea nu°øi înflelegea locul,
într°o Europæ nebunæ, altfel decât în mod mioritic. O împæcare
creøtinæ cu soarta, a cærei „voie“ este în acelaøi timp øi bici øi pa-
væzæ. Asemenea ciobanului din „Miorifla“, tânærului prins în
convulsiile cataclismice ale Universului, îi ræmâne o singuræ grijæ!
Sæ fie pregætit pentru trecere øi nu neapærat sæ înfleleagæ ceea ce
i se întâmplæ, care oricum este dincolo de rafliune. Cæci, vorba lui
Nicolai Berdiaev: „Ræzboiul are totdeauna baze iraflionale øi presu-
pune subordonarea omului faflæ de scopuri ce stau deasupra intere-
selor ce le poate înflelege“*.

Locotenentul în rezervæ Emilian Ezechil pare cæ nu scrie o carte,
ci înseamnæ un ræboj al timpului. Momente de viaflæ træite, poate
uitate, reamintite apoi, iar uitate øi încæ retræite, cu acea noblefle
a purtærii rænii neînchise, cæpætate într°un duel de onoare.

Autorul aparfline prin naøtere, pregætire, mentalitate, unei nor-
malitæfli pe care istoria, chiar în tinereflea autorului, o transforma
treptat într°una de „niøæ“, refuzând°o apoi timp øapte decenii.

Extremele zæltate „echilibrate“ anapoda, impostura în locul
valorii, imaginea pe seama conflinutului, prostia ca virtute øi crima

* Nicolai Berdiaev, Filosofia inegalitæflii, Andromeda Company, p. 278-279.



toleratæ ca soluflie, iatæ sæmânfla acestor ani, træifli în însingurare,
într°un scârbos „ergo sum“!

Cât adevær în sentinfla aceluiaøi Nicolai Berdiaev! „Ræul trebuie
cæutat nu în ræzboi, ci pânæ la ræzboi, în cele mai paønice, dupæ
aspectul exterior, vremuri. În aceste vremuri paønice au loc omo-
rurile spirituale, se cumuleazæ ura øi ræutatea“**. Asta înseamnæ
cæ „La portile Infernului“ este de fapt o carte avertisment scrisæ
acum mai bine de øaptezeci de ani. Între timp omenirea a trecut
de acele porfli!

Citifli cartea d°lui Emilian Ezechil cu mâna la inimæ, cu gândul
cæ speranfla, læsatæ în fafla acestor porfli, n°a murit.

Træirile unui bærbat între 22 øi 26 de ani amintite la aproape
90 de ani pot fi øi cælæuzæ øi tælmaci într°o epocæ a drumurilor
rætæcite øi a gândirii dosite.

RÆZVAN DOLEA
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** Ibidem, p. 277.



În loc de preambul

Poate iadul existæ, iar dacæ este chiar aøa, atunci ræzboiul, dacæ
nu face parte din el, cu siguranflæ cæ se aflæ la hotarele acestuia...
la porflile infernului. Viscolul ucigaø de la Stalingrad, vacarmul
tancurilor care strivesc totul în jurul lor, zgomotul asurzitor al
katiuøelor în aerul îngheflat, miile de soldafli morfli, abandonafli pe
câmpurile de luptæ øi læsafli la cheremul naturii, crucile dispærute
ale soldaflilor români din Crimeea... Moartea pe care o vezi sub ochii
tæi, în cele mai înfiorætoare ipostaze, ultimele zvâcniri de viaflæ ale
propriului tæu camarad de front, sfârtecat de schije... Generaflia
mea a fost nevoitæ sæ urce Golgota celui de°al doilea ræzboi mondial,
dar øi timpurile de restriøte de dupæ... Viafla nu este ceea ce ai træit,
ci ceea ce îfli aminteøti cæ ai træit øi, mai ales, cum fli°o aminteøti
pentru a o povesti mai departe, spunea Gabriel Garcia Marquez.

În discursul sæu electoral, flinut înaintea alegerilor fatidice din
anul 1946, în comuna Domneøti din fostul judefl Muscel, astæzi
judeflul Argeø, marele om politic flærænist, Ion Mihalache, începea
cu urmætoarele cuvinte: Legenda spune cæ Negrul Vodæ în drumul
sæu cu oastea de la Câmpulung spre Curtea de Argeø, a poposit pe
malul unui curs de apæ, pentru a se odihni øi a lua masa. Între
timp øi°a fæcut øi baie, dar din nefericire doamna s°a înecat în râu.
De atunci acestui curs de apæ i s°a dat denumirea de râul Doamnei,
iar localitæflii respective numele de Domneøti. În continuare a spus:
Am fost acuzat cæ am fost voluntar în ræzboiul contra URSS. Da,
este adeværat. Am fost voluntar! Øtiam cæ dacæ sunt ofifler de Stat
Major voi fi mobilizabil øi, decât sæ fiu mobilizat doar atunci când
trupele noastre vor trece dincolo de Nistru, unde nu aveau ce cæuta,
imediat dupæ ce Mareøalul Ion Antonescu a ordonat: «Ostaøi! Trecefli
Prutul! Zdrobifli duømanul care ne°a ræpit în mod samavolnic cele
douæ provincii româneøti, Basarabia øi Bucovina. Zdrobifli
vræjmaøii din ræsærit øi miazænoapte. Dezrobifli din jugul roøu al
boløevismului pe fraflii noøtri cotropifli!», i°am cerut sæ lupt pentru
dezrobirea celor douæ provincii, pæmânt stræmoøesc. În momentul
când însæ trupele noastre au trecut Nistrul, m°am dus la Mareøal
øi i°am spus: Mareøale... pânæ aici! Mai departe nu mai merg. Pofli



sæ mæ dai drept dezertor, dar eu mai departe nu mai merg! Aceasta
a fost introducerea discursului lui Ion Mihalache din 1946, în
Domneøti, Argeø, la care am avut parte sæ asist personal, restul
acestuia fiind legat de temele politice ale vremilor tulburi din acea
perioadæ. Calvarul de dupæ ræzboi al României abia începea... 
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I. La regimentul de cælæraøi, 1941

Cu doar cinci ani mai devreme, în iunie 1941, începuse ræzboiul
contra Uniunii Sovieticei, pentru eliberarea celor douæ provincii
româneøti, Basarabia, de fapt Moldova de ræsærit, øi Bucovina, ce
fuseseræ smulse în mod samavolnic de regimul sovietic, douæ
provincii care au fæcut parte integrantæ din Moldova condusæ de
Øtefan cel Mare øi Sfânt øi ale cærei cetæfli se mai væd øi astæzi pe
malul Nistrului. Cronicarii au supranumit Basarabia, diamantul
stemei lui Øtefan.

Øtiam cæ voi fi încorporat în armatæ øi, în cele din urmæ, trimis
pe front. Ca urmare, mi°am dat demisia formalæ de la serviciu, de
la societatea de asiguræri „Naflionala“ din Bucureøti, pe data de 1
iunie 1941. Am venit apoi acasæ, ca sæ mai træiesc øi eu câteva zile
în familie øi sæ mæ mai bucur de dragostea acesteia, fiindcæ odatæ
trimis pe front, cine garanteazæ cæ o sæ mæ mai întorc?

Ræzboiul a început din primele zile cu mare intensitate.
Inamicul opunea rezistenflæ cu multæ îndârjire iar pierderile de
ambele pærfli erau foarte mari. Prin urmare eram sigur cæ o sæ ajung
sæ fiu trimis øi eu pe front. Dar am dorit sæ mai stau lângæ mama
mea øi ceilalfli frafli pânæ când voi pleca militar, pentru ca sæ ne
mai bucuræm o datæ de viafla ce ne°a fost datæ s°o træim cu toflii. 

La 5 noiembrie 1941 bucuria a luat sfârøit, fiindcæ am fost
încorporat øi repartizat la cavalerieii la Regimentul 2 Cælæraøi
cu garnizoana în oraøul Caracal. Regimentul, cu toate forflele sale,
lipsea deja din garnizoanæ încæ din anul 1938. La momentul
încorporærii mele, în garnizoanæ se mai afla numai „partea seden-
taræ“ ce avea menirea sæ primeascæ noii recrufli øi sæ°i pregæteascæ
pentru a fi apfli de front, pentru completarea pierderilor.

Deplasarea pânæ la regiment, la Caracal, am efectuat°o cu
trenul de clasa a III°a, o cælætorie care a fost foarte chinuitoare.
Pe vremea aceea pentru a sosi cu trenul la Caracal, trebuia parcurs
vechiul traseu, Piteøti°Craiova, pânæ la staflia Piatra Olt. Aici am
coborât pentru a aøtepta trenul de legæturæ care venea de la
Râmnicu Vâlcea øi care continua spre Caracal. Timpul de aøtep-
tare a acestei legæturi a fost foarte mare, dupæ câte îmi amintesc,



de vreo cinci ore øi jumætate. Staflia nu avea salæ de aøteptare øi
drept urmare a trebuit sæ stau afaræ. Cum vremea era destul de
rece fiindcæ ne gæseam în noiembrie, se înflelege cæ a fost neplæcut.
Neavând scaune sau o bancæ, a trebuit sæ mæ aøez pe jos, în praf,
înfæøurat în paltonul cu care plecasem de acasæ. Sosit la regiment,
m°am prezentat la biroul mobilizærii, care m°a luat în evidenflæ øi
m°a introdus la raflia alimentaræ. Dupæ care m°au repartizat la
un pluton de instrucflie. Prezentându°mæ la plutonul de instrucflie,
nu am primit imediat haine militare, ci m°au flinut mai bine de o
sæptæmânæ în hainele mele civile în care venisem de acasæ. Acestea
au fost condifliile în care am fost pus sæ fac instrucflie individualæ
øi disciplinaræ. Ostaøii cu vechime în armatæ, aflafli la regiment,
cu grade diferite, fruntaøi, caporali sau sergenfli, îøi bæteau joc în
mod absurd de recruflii nou sosifli. Batjocura acestora faflæ de noii
venifli, mergea pînæ la cruzime øi chiar inconøtienflæ. Spre exem-
plu, în lipsa comandantului de pluton, locotenentul Locusteanu,
ceilalfli gradafli ne°au scos la instrucflie cælare chiar în hainele civile
cu care venisem de acasæ. Mi°au oferit o øa pentru ca sæ încalec
un cal nærævaø, care, dupæ cum am auzit, omorâse în decursul
timpului trei ostaøi. Nu øtiu cât de adeværatæ a fost informaflia,
dar eu cel puflin, aøa auzisem. Calul avea periculosul obicei ca,
deîndatæ ce cælæreflul reuøea cu dificultate sæ°l încalece, sæ se ridice
în douæ picioare øi sæ se dea peste cap ræsturnându°se peste cælærefl.
Aceastæ situaflie, se putea solda, de multe ori, cu moartea acestuia.
Imediat ce am încælecat calul, a vrut sæ°øi facæ obiceiul. Norocul
meu a fost cæ øtiam de acasæ sæ cælæresc foarte bine, fiind capabil
sæ strunesc orice armæsar, oricât de nærævaø ar fi fost. Acasæ
avusesem cai în gospodæria pærinflilor øi la vârsta de numai nouæ
ani mi°am rupt mâna stângæ în zona cotului, cu numai douæ degete
deasupra acestuia, cæzând de pe cal. Trebuia sæ duc caii la adæpat,
la râul Doamnei øi în fuga lor, la o curbæ, calul de sub mine s°a
poticnit øi a cæzut în genunchi, iar eu am alunecat pe gâtul lui øi
am cæzut în mâini. Am simflit un leøin puternic øi abia am mai
apucat sæ strig... apæ, apæ. Cum în apropierea locului cu pricina
erau sæteni care sæpau porumbul, unul dintre ei a venit în fuga
mare cu un ulcior cu apæ. Dar dupæ ce am bæut, mi°am dat seama
cæ îmi fracturasem mâna stângæ. 

Acum, având de acasæ experienfla cælæriei, imediat mi°am dat
seama de intenfliile calului nærævaø. M°am aplecat cu putere pe

12 l    EMILIAN EZECHIL


