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Cu tot mai multă insistenţă, istoricii noştrii abordează 

perioada anilor 1916-1918, rezistenţa populaţiei din teritoriul 
invadat de trupele germane şi austro- ungare, scoţând în evidenţă 
rolul şi locul acestui fenomen de masă în lupta pentru apărarea 
fiinţei naţionale a ţării, pentru înfăptuirea unirii Transilvaniei cu 
vechea Românie. Materialele documentare evidenţiază varietatea 
deosebită a formelor pe care le îmbracă mişcarea de rezistenţă, 
caracterul larg, de masă al rezistenţei, interdependenţa şi 

influenţarea reciprocă a acţiunilor de pe front cu cele din teritoriul 
vremelnic cotropit. 

Între acţiunile patriotice de rezistenţă organizate şi 
desfăşurate de masele populare în aceşti ani, luptele de partizani 
din primăvara şi vara anului 1917 din judeţele Gorj şi Mehedinţi, 

focarul cel mai pregnant exteriorizat al rezistenţei împotriva 
cotropirii vremelnice a unei mari părţi din suprafaţa ţării, prezintă 
o importanţă deosebită. Ciocnirile armate dintre partizani şi 

unităţile germane şi austro-ungare în zona cuprinsă între râurile 
Tismana şi Jiu la nord şi la est şi Coşuştea şi Motru la vest şi sud, 
regiune accidentată, cu drumuri nepracticabile cea mai mare parte 
a anului, acoperite de păduri imense, au fost favorizate de mai 
multe elemente. 
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In primul rând, în această regiune a existat un mare număr 
de soldaţi români care, în timpul operaţiunilor militare din iama 
anului 1916, au rămas în spatele frontului. Numai în judeţul Dolj 
existau, cu aproximaţie, în anul 1917, circa 250 de soldaţi români 
evadaţi din lagărele de prizonieri ale inamicului. La acestea se 
adaugă soldaţii români care în timpul bătăliilor din noiembrie
decembrie 1916 fiind rupţi de unităţile din care făceau parte au 
preferat să se ascundă în apropierea familiilor decât să se predea 
inamicului. Numărul soldaţilor români rămaşi în spatele frontului 
era mai mare mai ales în judeţele Gorj şi Mehedinţi unde se 
duseseră lupte grele pentru stăvilirea puhoiului duşman. Păstrând 
asupra lor întregul armament de război şi refuzând să se prezinte 
la controlul introdus de ocupanţi, soldaţii români rămaşi în 
comunele judeţelor Gorj şi Mehedinţi au constituit elementul de 
şoc, cel mai activ, nucleul grupului de partizani. Existenţa acestui 
"potenţial militar" a fost condiţia primă a organizării şi 

desfăşurării luptelor de partizani. Proclamaţiile se adresau 
populaţiei, autorităţilor şi soldaţiilor, pe care "nenorocul" 
(operaţiunile militare defavorabile armatei române din iama anului 
1916 n.n.) îi despărţise de unităţile militare din care făcuseră parte, 
cu îndemnul: "Căutaţi pe şefii voştrii şi împreună cu ei luptaţi 

precum aţi jurat pe drapelul ţării. Nu uitaţi că sunteţi toţi militari. 
Vedeţi că toate fronturile se apropie şi bat la ei, iar când vor veni 
ai noştri să vază că oricare a rămas, tot soldat a fost şi fală va fi 
vouă" 1 • În acelaşi timp, proclamaţia se adresa şi prizonierilor cu 
îndemnul :"porniţi sub şefii voştrii şi faceţi-vă datoria. Strâgeţi-vă 
în jurul şefilor ca puii împrejurul cloştilor şi înainte cu dumnezeu. 
Băgaţi de seamă că fraţii voştri se apropie de voi luptând, iar pe 
voi e greu când vă vor găsi acasă sezând. Dumnezeu să dea 
fiecăruia din nou inima şi curajul strămoşilor noştri, căci cu 
acestea nu mai stau duşmanii în sat la noi. Prin urmare, soldaţi şi 
români înainte! Băgaţi bine de seamă ce spun că zic din inimă 
adevărat românească şi cu dor pentru ţară"2 • 
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Celălalt element care a favorizat luptele de partizani a fost 
atitudinea profund ostilă şi de împotrivire activă pe care a avut-o 
populaţia din teritoriul invadat faţă de regimul de ocupaţie, 

atitudine manifestată printr-o puternică mişcare de rezistenţă 

naţională. Locuitorii satelor şi oraşelor, antrenaţi din primul 
moment în acţiunile de stăvilirea ofensivei armatelor inamice, 
bătălia de la podul Jiului din 14 octombrie 1916 fiind, poate, 
exemplul cel mai sugestiv în acest sens, au organizat curajoase 
acţiuni de rezistenţă împotriva cotropitorilor. Regimul de secătuire 
nemiloasă a tuturor resurselor materiale şi umane introdus de 
germani şi austro-ungari în teritoriul invadat a întreţinut în 
rândurile locuitorilor o stare de revoltă permanentă, a generat o 
atitudine aproape generală de nesupunere. Acest lucru i-a obligat 
pe ocupanţi să menţină în spatele frontului însemnate forţe 

militare pentru a asigura ordinea şi să ia măsuri aspre impotriva 
românilor "rebeli". Chiar şi după încheierea păcii din mai 1918, în 
teritoriul ocupat, inamicul a menţinut şase divizii iar guvernul 
Marghiloman cerea aprobarea pentru un efectiv de 40.000 de 
jandarmi deoarece sătenii erau "porniţi pe răscoală"3 . Până la 19 
martie 1918, Tribunalul militar de pe lângă Etapa 270 Râmnicu 
Vâlcea a aplicat pedepse la peste 4.000 de cetăţeni pentru 
încălcarea ordinelor ocupantului4

. La judeţele Mehedinţi, Gorj şi 
Dolj numărul persoanelor amendate, închise, condamnate la 
închisoare, executate a fost la fel de mare. 

Rezistenţa permanentă a populaţiei satelor şi oraşelor a 
creat cadrul favorabil declanşării şi desfăşurării luptelor de 
partizani, unii ţărani, funcţionari sau elevi înrolându-se chiar în 
cadrul "cetei de dreptate" care a funcţionat în pădurile Olteniei. In 
condiţiile luptei eroice a armatei române, în vara anului 1917, în 
judeţele din nordul Olteniei s-au desfăşurat luptele de partizani, 
cea mai înaltă formă a luptei de rezistenţă din teritoriul vremelnic 
ocupat. 

Luptele de partizani au fost declanşate în primăvara anului 
, 1917 desfăşurându-se timp de câteva luni cu o vigoare deosebită. 
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La Bolboşi, Ploştina, Ursoaia, Valea Jiului, Meriş, Cotitura de la 
Larga, Drăgoteşti, Trestioara (Gorj), în pădurea Colibaşi şi în alte 
locuri, soldaţii şi poliţiştii germani şi austro-ungari au fost atacaţi 
pe neaşteptate şi omorâţi. În timpul ciocnirilor cu patrulele 
inamice, atacării sediilor comandaturilor, convoaielor de muniţii 
pentru front, partizanii au dat dovadă de un curaj deosebit. 
Operând în teritoriul ocupat, detaşamentul de partizani a fost 
judecătorul drastic al abuzurilor comise atât de inamic cât şi de 
funcţionarii români care-l sprijinea. Principalele acţiuni ale 
partizanilor au fost cele purtate împotriva unităţilor duşmane 

trimise pentru urmărirea şi prinderea lor. Numai la câteva 
săptămâni după declanşarea luptelor, acţiunile de partizani luaseră 
o asemenea amploare, încât germanii şi austro-ungarii, îngrijoraţi, 
au trimis batalioane întregi de infanterie, detaşamente de artilerie 
şi cavalerie pe urmele "cetei" lui Victor Popescu. Nicolae 
Bolocan, primul şi cel mai autorizat cercetător al acţiunilor de 
partizani, în lucrarea sa "Cei zece martiri executaţi la Turnu
Severin. Episod dramatic din timpul ocupaţiunei germane", afirmă 
că cele mai importante acţiuni ale "cetei" din pădurile Gorjului şi 
Mehedinţiului au fost cele trei atacuri asupra garnizoanei oraşului 
Târgu-Jiu soldate cu eliberarea temporară a oraşului5 . Afirmaţia sa 
a fost preluată de toţi cercetătorii care s-au ocupat de scest episod 
din istoria primului război mondial. Se pune totuşi întrebarea dacă 
oraşul Târgu-Jiu a fost eliberat. De ce? În primul rând pentru că 
acţiunile nu sunt atestate documentar. Ni s-a păstrat raportul 
primăriei oraşului în legătură cu perioada când Târgu-Jiu a fost 
ocupat. Deşi în raport au fost trecute toate faptele care s-au 
petrecut în oraş în aceşti ani nu se aminteşte nimic în legătură cu 
atacarea garnizoanei germane şi eliberarea Târgu-Jiului de către 
partizani. Ar fi greşit să considerăm că autorii raportului ar fi omis 
un fapt de o asemenea însemnătate şi ar fi trecut, de exemplu, 
amănuntul că aparatul poliţienesc românesc a fost folosit de 
comandamentul german la strângerea de broaşte ţestoase. 

Interesant este şi faptul că în raport există o informaţie şi în 
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legătură cu partizanii dar care nu vorbeşte de atacarea lui de 
patrioţii români. Astfel, documentul arată că "primarul a fost 
ameninţat cu închisoarea dacă timp de 20 de zile va dispare una 
din încunoştinţările cu data de 27/8/917, relativă la prinderea şi 
arestarea sublocotenentul Victor Popescu, încunoştinţare afişată în 
200 exemplare în oraş"6 . Conţinutul acestei încunoştinţări ne arată 
că nu era vorba de atacarea garnizoanei germane a oraşului ci de 
procesul celor 1 O români, condamnaţi şi executaţi la Tumu
Severin în anul 1917." În baza dispoziţiunulor de pedepsire, au 
fost condamnaţi de Tribunalul militar al Comandamentului de 
etapă Turnu-Severin: 

1.- Pentru că au fost membrii ai bandei. 
Locuitorii: Nicolae Marcu din Drăgoteşti, Ion Banciu, 

Petre Vîlceanu, Constantin Cojocaru, din Negomiru, toţi 

condamnaţi la moarte. 
2.- Pentru că au fost membrii bandei pnn procurarea 

armelor, prin acordarea locuinţei şi alimentarea lor şi neraportând 
conform ordinelor interioare: proprietarul Mihai Cernăianu din 
Horăşti, învăţătorul Nicolae Popescu din Covrigi, locuitorul 
Stanciu Croitoru, Tudor Ungureanu, Ilie Giumanca şi Ion 
Norocea, toţi condamnaţi la moarte. 

Primarul Vasile Popescu din Negomiru condamnat la 15 
ani închisoare.Locuitoarea Sofia Vladu din Bolboşi la 5 ani 
închisoare, Constantin Popescu la 3 ani închisoare, Mariţa 

Ciorcani din Strâmba la 2 ani închisoare, Iancu Croitoru la 5 ani 
închisoare, Ion Vlădulescu la 3 ani închisoare, Ion Calu la 6 luni 
închisoare, Florea Ungureanu la 1 an închisoare. 

Tuturor primarilor şi notarilor li se atrage atenţiunea 

asupra acestei încunoştinţări şi a pune în cunoştinţă aceste grele 
pedepse tuturor locuitorilor. 

Pentru prinderea şi arestarea lui Victor Popescu, sau vreo 
comunicare importantă asupra faptelor lui care ar putea ţine 

arestarea lui, s-a fixat un premiu de 5000 lei7
• 

Comandantul Etapei 
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Maior ( ss) Sauer 
Tr.Jiu.27.VIII.1917". 

Nici alte documente din fondul primăriei oraşului nu 
confirmă cele 5 atacuri succesive pe care partizanii le-ar fi dat 
împotriva garnizoanei germane de la Târgu-Jiu8

• De altfel, însuşi 
conducătorul grupului de partizani, Victor Popescu, care ar fi avut 
toate motivele să scoată în evidenţă o astfel de acţiune, a declarat 
că "ceata" sa n-a intenţionat să atace oraşul Târgu-Jiu, că o astfel 
de tentativă n-ar fi avut sorţi de izbândă şi ea s-ar fi soldat cu 
distrugerea efectivului grupului de partizani. Tactica luptelor de 
partizani nu era aceea a atacurilor frontale, de cucerire a unor 
localităţi, dat fiind numărul lor mic, ci de hărţuire a inamicului. În 
acelaşi timp, trebuie arătat că oraşul Târgu-Jiu nu intra în zona de 
acţiune a partizanilor. 

Declanşate şi desfăşurate într-o zonă unde haiducia s-a 
manifestat cu putere până târziu în secolul al XIX-lea, luptele de 
partizani păstrează încă multe din elementele tradiţionale, 

specifice acestui fenomen cu implicaţii sociale şi naţionale, putând 
fi considerate ca una din ultimele manifestări ale haiduciei. În 
formele de luptă ale partizanului se îmbină elemente specifice 
războiului, componenţii detaşamentului fiind în marea lor 
majoritate militari, cu elemente specifice haiduciei. Partizanii s-au 
numit haiduci şi au fost consideraţi de către popor ca atare. 
Locuitorii, care ştiau unde se află comandamentul "cetei", 
deznădăjduiţi de fărădelegile ocupanţilor şi ale funcţionarilor 

vânduţi, veneau la "luptătorii din pădure" spre a le cere să se facă 
dreptate. Întocmai ca haiducii de odinioară, partizanii umblau 
deghizaţi, se aflau pretutindeni unde locuitorii erau nedreptăţiţi, îi 
răzbunau pe cei slabi şi năpăstuiţi. Şi lor, pădurea le-a fost loc de 
refugiu şi adăpost sigur împotriva patrulelor inamice. Dar, spre 
deosebire de haiduci, partizanii au acţionat folosind metode 
specific militare, intenţionând să declanşeze o adevărată mişcare 
de dezrobire naţională. Ni s-au păstrat chiar două încercări de 
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cântec popular inspirate din acţiunile eroice ale detaşamentului de 
partizani. 

Puternice elemente de tradiţie se găsesc în proclamaţiile 
adresate de conducătorul grupului de partizani populaţiei şi în 
planul de declanşarea unei mişcări generale a populaţiei din 
teritoriul ocupat care să favorizeze acţiunile armatei române de 
eliberare a ţării. Unele elemente din proclamaţiile semnate de 
Victor Popescu îşi au sursa de inspiraţie în proclamaţia program 
lansată de Tudor Vladimirescu la sfârşitul lunii ianuarie 1821, din 
Padeş, către tot "norodul omenesc" din Ţara Românească "ori de 
ce neam ar fi el". Fără îndoială că Victor Popescu, învăţător în 
viaţa civilă, a cunoscut bine mişcarea revoluţionară condusă de 
Tudor Vladimirescu şi că la lecţiile sale a vorbit deseori despre 
panduri, despre "domnul din Vladimir". O analiză a textului 
proclamaţiei ce ni s-a păstrat evidenţiază asemănarea de stil dintre 
aceasta şi proclamaţia de la Padeş chiar dacă conţinutul diferă, 
fiind vorba de un secol, în condiţii diferite9

. Redăm un fragment 
din proclamaţia către populaţie a Statului Major al grupului de 
partizani pentru a demonstra asemănarea cu proclamaţia de la 
Padeş: "Fraţi români şi soldaţi! Trăim timpuri grele. Vom trăi şi 

mai grele dacă nu suntem uniţi. Vedeţi, duşmanii germani şi 

unguri ne iau totul. .. Deşteptaţi-vă odată din frica ce v-a cuprins, 
căci acum e timpul să le arătăm că mai e sânge românesc în noi. 
Să le arătăm că s-au înşelat în ce au crezut până acum. Aşa precum 
codrul a înviat, aşa să învieze orice bun român, cu inimă 

românescă, şi acolo unde găseşte duşmanul în cale să-i cânte 
"veşnica pomenire", căci ştie el cu ce, şi de ce, şi de nu are cu ce 
să mă caute pe mine căci îi voi da eu. Toţi în acelaşi gând veţi 
vedea că e bună unirea, unire cu toţii căci se face puterea 
mare ... " 10

• 

Iată câteva elemente care demonstrează că luptele de 
partizani sunt şi trebuie considerate ca o urmare directă şi firească 
a puternicelor tradiţii de luptă pentru libertate socială şi naţională, 
fie că este vorba de acţiunile revoluţionare de la 1821, 1848, 
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războiul pentru independenţă, răscoalele ţărăneşti, fie că este 
vorba de haiducie. 
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