ASPECTE ALE OCUPAJll;I MILITARE STRAINE_ IN GO~J

TN PRIMUL RAZBOI MONDIAL
de. MARINOIU VASILE

Prirnul răzbpi mo,ndial declanşat în anul 1914 înt:re marile
pu-teri avea drept scop reîmpărţirep lumi.i şi a sferelor de influenţo.

Legitimitatea reyendicăraor româneşti, privind de~ăvîrşirea
unit·ăţii nqţionale, a d~te:rminat România ca după doi an.i de
neutralitate să se alăture Antantei care îi promitea sp·rijinu;
în înf.ăptuirea ·acestui deziderat.

liJ noapteo. de 14/27-15/28. a.ugust 1916 a~matel.e ro.mâne
au trecut la. ofensiva ger:ierală pe întreg arcul carpatin, d.c;i'"
evoluţia u:terioară a: ,evenimentelor, d9~orit.ă slabei do~ări cu
echipament şi armament ca şi nerespectă-rii obligaţiilor asu-'
ma,~·e de aliaţi pr,in ·Convenţia din 4/17 aU!=JUSt ace:·aŞi an, a
dus la schimbare·a raportului de forte, armata noastră trednd
în defensivă. Timp de peste trei luni de z:le au urmat lupte
gre:e soi:date ·W pi·erde1r.i umane şi materiale. Cu tot e.ro:smv]
ostaşilor şi comandanţilor, ca şi ai întregii populafii,
armata
română a trebuit să se retragă pe linia Siretului.
în cele ce urmează ne vom ocupa de une!e aspe:te ale
situaţiei economice şi social-po'.itice de p.e teritoriu! judeţului
G::>rj, ocupa.t vremelnic de trupele invadatoare încă din prima
decadă a lunii noiembrie 1916, precum şi aspecte privi,nd lupto
de rezistenţă a ma.selor l·argi populare împot,riva o,cup·ant.ilor.
Judeţul Gorj, a_şci cum era e! prezentat în „Expunerea situaţiunii judeţ.ului Gorj pe ·exer:i;iul 1915-1916", era aşezat în
partea de nord-vest a Olteniei,, pe Vale·a Jiului şi cuprindea în
anul 1916 un oraş şi un num<:Jr de 120 comu•ne' repartizate pe
opt p'.ăşi (Bibeşti, Brădiceni, Cărbuneşti, Hurezani, Novaci, 0co.~u, Peşteana şi Turceni) avînd o suprofotă totală
de 4800
km.p. Prin str.ăp.ungerea liniei de apăr·ore a armatei ·române la
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4 noiembrie 1916, lipsită compl·et de rezerve, armatele germane şi austro-u•ngare cuceresc Î·n~reg t•er·itori-u1: o·cestu·i jude·ţ, înointînd ma·i departe spre Craiova şi Drăgăşani.
Judeţele, or·gan:·zare adminis'rntiv-teritoria1:ă ·românească,
au fost i nlo·wite cu d!strde·le orT·i:i~a.re condu·se .de comcn•daturi. Ju.deţul Gorj făcea pa.rte din cel de-a: doilea C:istrict m:!itar a! teritoriului Administraţiei m::itare (Gabiet der Mi:i~ar
Verwaltung). 2 Existau în cadru: distric'ului militar Gorj două
comandaturi de etapă şi anume, comandatura de etapă 264
germană cu sediul la Tg.-Jiu, cuprindea partea de nord a judeţulu; şi comandatura de etapă austro-ungară (Kaiserliche und
Kănig:iche - Komandatur =
K.U.K. = Comandatura de etapă
3
regală şi imperial.ă) w sediul la Petreş~i (Bărb5teşti),
cuprindea partea de sud a judetu:ui. Aceste comandaturi de etapă aveau drept scop exp!oa.tarea intensă a resurse'.or economic3
din zonele respective, menţi•nerea ordinii ;i asigurarea 6rcu:atiei, contro:ul asupra populaţiei civile şi militme, administrarea
tel.efoanelor şi poştei, a căilor fe:ate, drumurilor şi poduri:or,
precum şi a tuturor bunurilor agricole, industriale, miniere sau
si'.vice din teritoriul ocupat.
Din punct de vedere administrativ etape:e milita.re apar ca
e:emente noi, specifice situaţiei militare de ocupaţie, ele cuprinzînd 3-4 plăşi. Ace·ste etape militare dispuneau de un a parat militam-instituţional complex, necesar ducerii la. îndeplinire a scopurilor urmărite de ocuoa·nti.
Una din consecinţele imediate ale ocupării teritoriului gorjean de către armatele invadatoare a fost dezorganiza.rea sistemu:ui instituţional românesc. Adm:nistraţia, după cum
am
ar~tat mai sus, a fost în cea mai ma·re parte înlocuit.ă cu cea
de ocupaţie, iar restu: subordonată şi controlată direct de o0

cupanţi.

Tnvăţămîntul a fost complet dezorganizat, localurile fiind
transformate în spitale mu grajduri pentrn unităţi:e de cavalerie ale forţelor de ocupaţie, altele fiind chiar distruse. La
toate a·cestea se adau.gă lipsa de cadre dida·ctice care erau
mobiliza.te, aresta.te s:iu ucise.
, Şi locaşuri!e de cult au avut de suferit de pe urma ocupaţiei străine, devastări şi profonări. Astfel mănăstirile Lainici şi
Polovra-gi au fost transforma.te în grajduri, iar mănăstirea Tismana în închisoare pentru pa.trioţii români.
Dar principalul scop al Administraţiei militare din România î·: const.itui·a „ ... uti.::.zairea economic~ maximă a teritoriu:·ui
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administrat în profitU'I Germaniei ... "~ cum era- arătat în ordinul
nr. 26280/1917 emis de mareşalul von Mackensen. Se trece la
exploatarea în mod sistematic a resurselor sofo·lu-i şi suhso:-vlu.i
românesc ocupat.
Tn acest sens s-a. intenis comerţul cu produse agro-alimenta·re trecîndu-se la· re·cenzare·a lor. Produsele de primă necesitate se distribuiau pe bază de cartelă. Se trece la rechiziţiona
rea de anima'.e, păsării, ouă>, cereale, băuturi akoo:·ice etc.
Pădurile, uina din cele mai importante bogăţii ale judeţului, (189 352 ha reprezeintînd cca. 500/o din suprafoţa judeţU"lui}
sînt devastate nemilos. Pentru aceasta a fost înfiintat un oficiu
economic pe lîng·ă comandatura distr:ctului (judeţ) 'şi două oficii secundare pe lingă fiecare comandatură de etapă, iar în
cadrul acestora au luat fiinţă servicii silvice speciale î1ncadrate
cu personal milita·r german. 5 S-a trecut la· exploa.tarea, cu toate mijloacele posibile a tuturor esenţelor lemnoase întîl.nite pe
teritoriul judeţului. Sînt folosite pentru prelucrare cele 115 ferăstraie şi cele 7 fabrici de lemnărie existente în judeţ. 6 Ală
turi de aceste·a s-au constituit societăţile ,,Pa·rîngul" cu. sediul în
Novac:i şi 11Codrnl" cu sediu: în Bai·a· de Fier, 7 care av·eau drept
scop devastarea pădurilor gorjene În folosul ocupanţilor.
Şi subsolul Gorjului a prezentat interes pentru forţele de
ocupaţie. Exploata·rea cărbunelui (antracitul şi grafitu·!), a pietrei de var şi a pietrei de construcţie a revenit secţiei a XII-a
din cadrul Statului Major economic care şi-a început activitatea în ianuarie 1917. S-au lua·t măsU'ri energice În vederea accelerării ritmului de p·roducţie.
Antrncitul, cel mai bun cărbu-ne sub rapo·rt caforic (8000
calorii) şi cel mai rar, se extrăgea de la Schela, sub muntele
Buliga, singura mină de acest fel din România. Ocupanţii au
pus sub „ ... administraţie forţată exploatarea minei... numind
sechestru asigurător pe locotenentul german Dr. Josef Robert
Braner ... ", iar ca dir.ector al minei este numit locotenentu.I L.
Petrak 11 ••• înconiurat de un numeros stat major de funcţionari
militari". 8
Mina fusese ocupată p·rin surprindere, de către a rmata
germană, încă din noaptea de 13/14 octombrie 1916, extrngerea antracitului de către ocupanţi în mod iraţiona·I, durînd pînă la sfîrşitul lunii octombrie 1918, adică mai mult de doi ani.
Semnificativ, în sensul exploatării nemiloase a rezerve-lor de
cărbune cît şi a pagubelor pe ca•re le-au pricinuit minei, este
raportul proprietarilor din 1918, intitulat 11 Pagube la mina de
0
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cărbuni cmtrncit Schela - societate tn :„uime co,lect,iv". Din 6-

cest raport aflăm că „ ... lnami·cul a ridicat înt•reaga cantitate de
cărbune de la şantie 1 r şi depozitul aflat l·a staţ.iona·rea gă·rii
T1îrgu-Ji1tJ... fără a· se pl·ăti weun ban sau a ne iliivra· vreun
ban ... La 1 mai (1918 n.n.) ne dedese în primi·re galeriile îmă
tot sub controlul personalu.lui de mai sus care ne-a rechiziţio

n·at toţi cărbunii extraşi în timpu.I a 6 luni cca. 60 vagoane
pentru caire nu ne-a plătit decît suma de 23 OOO lei. În
tot
timpul cit i•namicul a· exploata·t mina (s·au cît a speculat-o) nu
au avut voie nici unul din ... proprietarii minei de ·a căka .pe
şantierul exploat.ării minei şi ... nu ne-a lăsat nic; o urmă de registre ... Tn tot timpu,:· expi:oatării ga1:er·iilo.r în modu'. ce·I mai ba.rba·r scoţînd cărbuni numai de la. suprnfaţă ... numai cu scopul
de a extrage cît mai mult că•rbune„. din care cauză galeriile
care ne dau cca. 200 vagoane anual, acum nu ne ma·i da·u decît cel mult jumăta.te. 9
Aceleaşi măsuri abuzive le-au luat ocupanţii străini şi în
ceea ce priveşte exploatarea· grnfitulu.i de l·a Baia de Fier. Prin
ordonanţa nr. 460 din 6 aprilie 1918 se concesiona inginerului
german de mine, dr. Heinrich Stu·chlik din Trnustein (Bavaria)
exploa.tarea minereului pe o durată de 75 de ani. ' 0
Un inte·res deosebit au a•cordat cotropitorii şi depistării şi
valorificării azbestului din partea nord-vestică a Tîrgu-Jiului.
Acea•stă expl·oat·are iraţională a rernrselor ·minerale a provocat mari prejudicii materiale economiei na·ţionale.
Aşa cum am ară-tat mai sus, se inte·rzice de către forţele
cotropitoare comerţul cu anumite produse alimentare şi chia·r
tăierea de păsări de curte. în acest sens ordonanţa din 19 ma·i

1918

·arăt·a·:

„ ... Contravenţiun•i

premeditate (sic!) sau din
1 OOO lei şi cu închi·soa.re p·înă· la 3 luni sau cu una din aceste pedepse. A.foră de
aceasta. se poate pronunţa şi confiscare.a păsăorilor de curte
aflătoare încă. Prăvăliile şi birturile se mai pot aştepta în caz
de contravenţiu-ne la închiderea stabilimentului lor". Urmează
un adaos al Comandatur:i de Etapă 264 semnat de ma.iorvl Saue·r, comandantul acesteia, prin care se a·r-ată că, „Ordonanţo
de mai sus se adu1c e prin aceasta· la cunoştinţa popufoţiunei"
(Goriului)."
Sectorul zootehnic al judeţului a fost sărăcit cu peste 17000
oi şi 9500 porci. •2
Exploatare·a tuturor sectoa·relor economiei ·,udeţului, de
către ocupanţi, a dus la agr·ava•rea si·tuaţiei mo·se or populare
imprudenţ.ă se pedepsesc cu amendă de la
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prin creşterea inflaţiei şi sărăcirea generală. Concludent este
faptu·I că numai în dewr·s de o lună, după cum se arată înt·r·un
ordin bilingv germano-român al Como·ndaturii de etapă 264
din 25 febru.aorie 1918, „Preţul maximal de 10 bani pentru un
ou fixat prin ordinul Comandaturei de ·etap·ă din 28.1.18. se
urcă l·a 12 bani". 13
Se observă şi lipsa unor produse de strictă necesitate pentru popu!aţi·a orasului Tîrgu-Jiu. A·sitfel, printr-o încunoş.tinţare
o primăriei oraşufu.i se arată că, „ ... în conformitate cu disp?ziţiile lu·ate de Administraţia Militară din România, popul 1 aţ1a
civilă •a or·aşului îşi poate prncura cantitatea de că·rbuini de piatră de care au ne·cesitate pentru încă:zit ... ". Doritorii se prezentau la primărie p·entru a pl.ăti cărbunii, după care primeau
un bon pentru cantit·ate·a plătită care va pu.rt·a menţiunea ,_Căr
buni plătiţi". Cu acest bon se prezentau ap·oi la Biroul ofiţe
rului de mină german spre a fi vizat şi abia după aceea se
ducea·u la „depozitul de I.a g-ară, de unde li se va e~iber·a c·antitate•a de cărbuni prevăzută în bon. Preţul cărbunilor a fost
fixat la lei 80, mia de kgr". Semn·ează primarul Hrgu-Jiului,
C. Bă'.ănescu si secretarul Gh. Cornicioiu. Est·e datată la 20 decembrie 1917."
Printr-o altă înwnoştinţme din 15 martie 1918, semnată
de maiorul Sauer comandantul Et·apei 264 şi de locotenentul
şi ofiţerul administrativ Gruetzner, se anunţa că „ ... în curînd
va sosi săpun de ·obraz pentru populaţia oraşului, 50 grame
de cap cu preţul de 15 bani ... şi 30 bani 100 grame care se va
distribui. Săpunul se poate obţine cu plată contra arătărei ·
Ausweisului-Personal şi al cart·el·ei de pîine la magazia Comandaturei (:::azarma Aritileri•ei). Timpul de vînzare este de :a 3-5
p.m .... Săpu.nu 1 I este des~~nat numai pe·ntiru· întrebu·i·nţarea persona·lă, de aceea se opreşte orice comerţ cu acest săpun. ContravenienJii vor fi pedepsiţi cu amendă pînă la 500 l·ei sau cu
3 luni închisoare după alegere s·au împreună". 15
Ca urmare a rechizitiilor, abuwri'.or, terorii, devastărilor
şi jafuri'.or nive·'.ul de trai al popu•'.a·~iei româneşti. a· sc·ăzut'
simţitor. Amenzile, bătăile, sching!uiri'.e ~i închisoarea au agravat şi mai mult această situaţie, ceea ce a dus l·a creşterea
ac;iunilo·r de rezistentă a· popu'oţiei cotropite. Manifestări:e
de împotrivire faţă de re~imul de ocup·atie ou ·îmbrăcat d~.fe
rite forme şi în judeţul Gorj : împotrivirea la rechiziti; prin
195
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6Stunderea animalelor si produselor, uneori chîa·r făţiş, orgo~
nizcrea· uno:r îndrăznete acte de sabot·aj, utilizare·a proclamaţiilor sau manif.estelo·r în scopul mobilizării maselor la diferite forme de luptă, nesupunerea la muncile forţate ~i chia·r
lupta de p·artizani. La aceste a·cţiuni de rezistenţă au participat toate clasele soci.ale de pe teritoriul judeţu'.ui : ţărani, inte!·ectua:i, muncitori-, mi·l·it·a·ri rămaşi în spate!e frontu:ui duş
man, care au· adopt·at o strntegie şi tadică c·onformă cu· împrejurări le concrete.
ln acest sen.s este binecunoscută acţiunea grupului de
partizani, înfiinţat şi condus de învăţătorul din satul v.alea
cu Apă, comuna F.ărcăşeşt:i, judeţul Gorj, s·ub'.ocot·enentu·I
Victor Pop·escu, oare a a·cţiona~ pe teritoriul judetelo•r Gorj
şi Mehed:nţi, din noiembrie 1916 şi pînă în va·ra anu:ui următor. Rămînînd în spatele frontului duşman el a mobilizat
pe soldaţii răzleţi ca şi popul·aţia civilă şi chior pe unii prizonieri. evada.ţi (mai ales ita·lien.i) în vede·rea. formări·i unei
puternice grupe de partizani cu car·e să se op•ună ocupanţi
lor. El s-a· adresat populaţiei şi soldaţilor prin înflăcărate şi
mobi'.iz.ato·are prodamaţii, multiplica.te şi difuzate printre locuitori. Astfel, într-una din primele sale prodamaţii, se spunea : „Fraţilor români I Soldaţi.lor ! Veniţi cit mai wrînd în
pădure ·I.a şefii voştri care îşi fac datoria·", îndemnîndu-i să
aibă 11 ••• inima· şi curajul· strămoşilor noştri spre a ne apăra
ţara. Vă aşteptăm, soldaţi şi români. Victo·r Pope·scu Sbl. şi
statul său major". O altă proclama.ţie se adresa soldati·lor
toate oategoriile !" crătînd că ,,. .. Eu, o·fiterul vostru vă
11 ••• de
ordon ca fără .nici o întîrziere să vă prezentaţi la· st·a tul meu
major în pădure, pentru ca împreună cu ofiţerul vostru să
luptaţi şi să vă faceţi datoria faţă de ţară. Nu uitaţi că aţi
jur.at a fi credincioşi tării şi drapelu·lui nostru care a fîlfîit
p·este Carpaţi ... Gîndiţi-vă că jurămîntul, care e sfînt trehuie
ţinut în orice împrejurări ... căci de nu veţi da asculta•re acestui ordin ce vi se dă în numele Tării românesti ... si va· veni.
odată vremea cî.nd fiecare va treb'ui să dea so'coteală de foptele sale. Cei ce nu se vor supune ordinului de faţă, vor fi
consider.aţi ca nişte la.şi, dezertori şi trădători, şi-şi vor lua
răsplata după merit".
într-o altă proclama.ţie din primăvara -anului 1917 se arată : 11 Trăim timpuri grele şi vom trăi şi mai ră>v dac.ă nu ne
vom uni. Deşteptaţi-vă şi învi·ati oda.tă, cum a înviat şi codrul. A•ră.toţi fiecare din voi că mai aveţi sînge românesc în
1

196
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

vinele voastre. Puneţi mina pe come, topor, sapă şi pari ş1
cîntaţi veşnica pomenire duşmanului care ne batjocoreşte femeile şi fet·e!e noastre, ne ia hrana şi ·laptele de la gura ~o
piilor. Decît prizonieri şi schingiuiţi şi cu familiile batjocorite
de duşmani, mai bine la codru cu arma în mină, făcîndu~ne
datoria pentru ta·ră ca, strămoşii .noştri, sau să murim".
Altă proclamaţie îndemna· populaţia să-şi unească forţele şi să-i atace pe cotropito·ri, ,,. .. Ori unde îi prindeţi, puneţi-le mirul sau vestiţi-ne pe noi care ştim să le cîntăm veş•
•
li
n1c·a pomemre .
Autorităţil.e milita-re de ocupaţie n-au întîrziat să riposteze. În a•cest sens siÎnt emise ma·i· mv'.te ordonanţe, printre
care cea din 25 februa.rie 1917 privind „.„predarea arme.~or şi
a· muniţiilor", care r.eia pe cea din 6 noi·embrie 1916 şi
se adresează „ ... Populaţiunii şi cu deosebire milita1rilor români demobilizaţi ... ", cărora „ ... li se atrage din nou aten:iune·a asupra· ace-stor dispoziţiuni ... ". Cei ce nu se supune·au
erau amenint·aţi cu închisoare ,,. ..de nu ma•i puţin dedt un an
sau cu recluziune, după împrejurări cu moartea„.". Tn continuare se arăta că dacă şi după scur!=Jere·a termenului de o
soptămînă de la publicarea. acestei a doua ordonanţe „„.s..oar
mai găsi arme şi muniţiuni, a·tunci nu numai posesorul va fi
judecat şi pedepsit fără menajament, ci şi comunele, în a că
ror circumscripţiune se află armele şi muniţiunea, vor fi supus·e la· amenzi pînă la 50.000 lei pentru fiecare caz în pa·rte". •6
într-o altă ordonanţă din 11 ianuarie 1917, „Re!.a+ivă la
ascunderea milit.ari!or şi agenţilor duşmani" forţele de ocupaţie căulau prin toate mij!oa•cele să împiedice formarea grnpurilor de pmtizani, aşa cum organizase sublocotenentul Vi-:tor Popescu. Cei ce nu se predau erau pedepsiţi cu moartea.
Articolul 3 al ·ordonanţei ·arăta că „ ... Tot acele·aşi p·edeP'se
se vor aplica aceluia care intenţionat dă ajutor unei a·semenea persoane, dî·ndu-i adăpost, îmbrăcăminte sau hrană, sau
ajuHnd-o în alt mod spire a ascunde (s!c !} domidiui: său".
Cu toate că numeroa·se persoane bănuite de legături cu
grupul condus de Victor Popescu ou fost ridicate de autorităţile germane, închise, supuse la torturi şi chia·r împuşca.te
(ce~e l O persea.ne condamnate la moarte la Turnu-Severin şi
executate ~·a 11 ·iulie 1917), lupta gwpu·~·ui de parti;zan.i din
Gorj şi ·a populaţiei civile nu a putut fi stăvilită. Grupul de
rezistenţă condus de Victor Popescu a continu·at lupta·, foto-
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slnd pădurile ca adăpost si Io<: de refugiu, bucurîndu-se de
sprijinul şi colaborarea loc'uitorilc;>r din sate!e Negc;>mir: Roşi~
de Jiu, Peş~ea.na, de Sus, Bolboşi, Ohaba-Jiu, Rovinari, Raci,
Stejerei., Urdari, Fărc.ăşeşti, Broşteni (P1:opşor), Brădet, RunCU·relu, Covrig.i, dînd lovituri îndrăzneţe forţelor de ocupa,ia.
Pe cruce.a eroului gorjean, mort în 1967, este inciza·t în piatră : „Aici zace Victor Popescu... sp'aima nemţilor... care a
ucis peste 80„.". Administraţia militmă din România emite ?
ordonanţă prin care „„.Se aduce la cunoştinţă că pentru crime săvîrşite împotriva autorităţilor militare germane şi aust.ro-ungare, supusul ·român Victo r Popescu din satul Valea cu
Apă, ju.deţul Gorj s·e pune sub urmărire". Pentru prinderea
sau denuntare a ·lui se acorda o ,recompensă la, început, de
l O.OOO lei, apoi urcă la 30.000 şi apoi la· 50.000 :ei. Se a·răta
că „„.Orice comunkcre se va face l·a poliţia militară locală„.". Semnea,ză comandantul districtului Gorj, colonelul Kupper.
Pentru a intimida populaţia românească forţele de ocupa.ţie ·au exe1c utat pe învăţătorul Nicola·e Pope·scu, fratele !ui
Victor Popescu, căsă-torit în satul Covrigi, împr·eună cu alţi
9 frunt·aşi ai satelor de pe Jilţuri, alţii 4 murind din cauza
schingiuirilor, pentru sfînta. învinuire că şi-au iubit patria şi
l.ibert·atea mai pr·esu·s decît însă·şi viaţa şi famili,a„ Au fost
„„.·osîndiţi la moarte pentru trădare în timp de răzbioi„." notarul Constantin Cojornru din Negomir, Mihai Cernăi·anu din
Horăşti, l:ie Giumanca din Grozeşti, St·ancu Croitoru· din Groz,eşti, Tudor Ungureanu din acel·aşi sat, Nicolae Marcu din
Drăgoteşti, primarul Petre Vîlceanu din Bolboşi, notarul din
acelaşi sat Ion Brăescu, Ion Norocea tot din Bolboşi şi învăţătorul Nicolae Popescu d:in Covrigi. Tot atunci au mai murit în închisoarea din Turnu-Severin, ori imediat ce a·u venit
ac.asă, din ca·uza schingiuirilor încă patru : Domnica N. Popescu din Covr.igi, soţi·a învăţătorului amintit, de pe urma că
rora au rămas orfani 6 copii într·e 18 şi un an, din care cel
mai mare, Ion, fu.sese dat ca luptător î·n armata partizanilor,
Ion lsp1as din Covrigi, Gh. Be,enaru din acelaşi sat şi Pătru
Şoşoi, negusto. din Şiacu-Slivileşt.i. în dîrzele încleştări cu duş
manul, au căzut eroic în l,uptă partizanii : studentul Ion Prunescu, plutonierul Ion Gheor!=Jhe, cîtiva i,talieni ataşaţi pa·rtizanilor precum şi multi alţii. 17
Deşi a•cţiunea iniţiată de Victor Popescu a reu•şit parţi1al,
neîmbrăcînd un caracter de masă, aceasta şi din cauza in1
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tervenţiei bruta.le a forţelor de ocup·aţie, totuşi mişcarea a
avut o importanţă deosebită, situ·îndu-se printre cele mai îndrăzneţe şi p·utemice forme de luptă ale popufoţiei româneşti
vremelnic cotropite, împotriva ocupanţilor.
După multe peripeţii, sublocotenentul Victor Popescu stră
bătînd întreg teritoriul ocupat, ajunge în cele din urmă îin pozitiil·e româneşti din Moldova ta 1 aprilie 1918.
După cum ară-tom mai sus, lupta de rezistentă a popula.ţiei româneşti împotriva. ocupanţilor a îT1brăcat şi a-lte forme. Asitfel, conform uinui raport din 1919, primarul oraş·ului

Tîrgu-J iu semnalează ·împuşcare.a. la 3 septembrie 1917, ora
5,35 dimineaţa, în ciazarma de arti'.er:e din Tîrgu-Jiu a cetă
ţenilor Ion Vişan, Nicolae Coandă şi transilvăneanul Ştefan
Kiss „ ...prinşi în fiare la m:in:i şi picioare ... ", 18 probabil pentru o faptă „gravă" Î'T1potriva fi::::rţelor de ocupaţie.
La· rîndul său, prefectul judeţului Gorj raporta organelor
ierarhi: superioare că : „Ion Tiploi, no~arul comunei Urdarii
de Su·s, Ion Vârjoc din comuna· Răşina, Marin C. Gordin din
Scoarţo, Ion Cocheci din Budieni au bst împuşcaţi, iar Constantin Vulpe, ţăran din comuna Creţeşti şi lon Băluţoiu din
Negoieşti au fost omorîti prin bătiaie pentru că s-au opus la
rechiziţii". 19 în ace:aşi raport găsim că : „Petre Oprişoru din
Muşeteşti a fost omorît cu baioneta" de pa.tmlele germane;
Matei Lărgeanu (din Cr.asna, veteran de la 1877) a fost găsit
mort în casă, ,,. .. după ce fusese ars pe sobă de cătr·e soldaţii
germani şi austro-ungari ... '' pentru că luptase cu. arma· în mină în septembrie-octombrie 1916 ; Ene Săvescu, de 85 de
ani, ,, ... a fost împuns cu bai.'.)neta şi pe urmă< aruncat mort a.foră din casă". 20 Prin l·ovituri de ciomege au fost U·cişi unii locuitori din c:Jmunele Broşteni (Plopşoru), Urdarii de Jos, Alimpeşti, Turceni şi au fost sfîşiaţi cu baionet·a U•n l·ocuitor din
Bălăneşti şi a:tul din Muşeteşti, iar 3 locuitori din comuna
Ştefăneşti au fost mutilaţi şi apoi împuşcaţi.
Persoanele suspecte de activitate· favorabi:ă orma'elor
române şi de atitudine duşmănoasă faţă de armata germană
sau ausko-un!=Jară, au fost arestate şi internate în închisori
şi :agăre. Numai în laqărul de :a Tismana au fost reţinuti 46
de ostate•c.i o:teni de d=,ferite profesii, mu.'.ţi şi din Gorj, în perioada· 1 mai - 6 oc~ombria 1917, după oare, unii au fost eliberaţi, iar pe a'.ţii „ ... i-au expat•: iot Tn Bul~aria, ·n două tabere, sub nume'.e de ostateci, '.a Troi·an şi crimina.li politici la
Filipopoli ... ". 21
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La Tî1rgu-Jiu au fost arestate mal multe persoane, apâră~
tori ai oraşului din memorabila zi de 14 octombrie 1916, pentru motivul că au luptat pentru- apărarea. gliei strămoşeşti.
De a:tfel, numărul t·otal al celor arestaţi în Gorj în timpul
ocupajiei a fost de 517 persoane, 22 multe din ele fiind duse
în !1agărele din Ungaria şi Germania.
ln pofida măsurilor represive luate de administraţia militară, în ideea prevenirii lor, şirul cazurilor de nesupu•nere a
populaţiei din teritoriul vremelnic ocup·at poate fi continuat
cu exemple din• în•treg judeţul.
Aceste ode de rezistenţă împotriva ocupanţilor, pe care
le-am enumeriat mai sus şi la care s-ar mai putea adăuga şi
a·'.te·'.e tot atît de semn:1f:1cative, fac dovada unor acţiuni p·'.ine de dîrz·enie şi bărbăţie a locuitori:or judeţului Gorj, ca· de
altfel a întregii populaţii româneşti, în condiţiile regimului
aspru de ocupa.ţie.
Dorinţa de libertate a poP'orului român, convingere1a că
trebuie să trăiască liber înt•r-o Românie întregită şi independentă l-au îmbărbătat în notărîrea lui de a rezista pînă la
izb?·nda deplină a·suP'ra invadatorilor germani şi austro-ung•ari.
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Ordouanta Comandaturii de
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264

Foto 2. -

Ordin bilingv al Comanda'.urii de

etapă 264

..·.......···:·.·.··:··-·.·:-··-:·-·.·. ·.··

Foto 3. _încunoştinţare a primăriei oraşului Tg.-Jiu din 20 decembrie 1917
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Fot:i 10. -

Ordonanţă

a

Administraţiei mili~~re

ger.nane privind prinderea lui Victor Pope;cu
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