
DIN ACTIVITATEA TRIBUNALULUI MILITAR GERMAN DIN 

TîRGU-JIU îN TIMPUL PRIMULUI RAZBOI MONDIAL 

da V. ANDRIŢOIU 

Trecuseră mai mult de doi a,ni de la dec:,anşarea· p1ri:nei 
mari conflagrajii mondia:,e, u!tima expresie a luptei pentru îm
părjirea şi reîmpărţire'a lumii, in care se l1fruntau ce'.e două 
tabere mi!itaire - Ant.anta şi Pu1te.rile Centrale -, atunci cînd, 
la 14 august 1916, Rornâni::i declara război Austro-Ungariei îm
pimă de voinj'a de nestăvilit a fiilor ei, pentru eliberarea ~i 
unirea cu Ţma a teritorii:,or româneşti aflate sub stăpînirea 
acestui imperiu mu:tinaţional. După o î-naintare victorio1a•să în 
Transilvania, da·torită unui întreg complex de foctori, trupele 
noastre au fost nevoite să se re.t.ra!=)ă pe veche·a frontieră car
patină, apărată cu un eroism pe care numai :egenda :I poa
te cuprinde, în luni!e septembrie-odomhrie 1916. 

La 10 octombrie 1916 inami:ul a deslănţuit o pu~e nică 
ofens:vă in sectorul Jiu:ui, reu~ind să ocu;:>e satele di:i dreap
ta aces~ui rîu p:nă a:Jroape de Tîrgu-Jiu, dar a fost res;:>ins 
de vitejii noştri soldaţi, cu s;:>rij;nu: permanent, rr.erg·în:::l p n.J 
la je1:'fo supre':l'·ă, a locuito.ri:lor din ai:est co:ţ de ţară. 

De nepieri:·oare g:orie s-au acoperit :ocuitoi:ii T'rgu-Jiu
iui şi cei ai safe'.·:>r :nvecina.~e „bătri·.ii, fermi'.e, cercetaşii şi 
copiii", 1 :upi1nd a:c•turi de mi::~ari în ziua de 14 octombrie ş1 
zădărni:ind înce·:area unei coloane inarr.i:e, trupe din Divi
zia XI b::iviarez:J, de a ocupa omşul pri:i surpri.1dere, t·reciînd 
pes,te podul Jiu:u:. 

Noua ofensivă a trupelor Puteri'.or Centrale, declanşată 
!a 29 octomb;·ie 1916 cu o puternică grupare de forţe - cinci 
divi,;,_ii de infante·rie. două divizii de cavalerie si două bata
li·oane de ciclişti, 2 

- pe un front de 40 km de 'o pa·rte şi de 
cita a Jiului, apărat de zece ba~alioane româneşti, cu ostaşii 
împuţinaţi şi extenuaji de aHtea şi atîtea zi:e de luptă, ap1roa
pe lipsiţi de tu,nuri şi mitra-'.iere, copleşiţi numeric şi tehnic, 
n-~ mai! put·ut să fi.e stăv.il.itc;i. 
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La 2 noiembrie 1916 a fost ocupat Tîrgu-Jiul, :n care tru
pe!e invadatoare - aşa cum arăta primarul acestui oraş sub 
ocupaţia străină, Constantin Bălănescu -, „s-,au dedait la pră
dăciuni şi jafori oiribile avînd ordine, după deC:araţiunile fă
cute u:terior de so·ldaţii lor, de a jefui timp de 24 de ore, iar 
liniştea nu s-a restabi:it re!·ativ dedt după 4 zi:e". 3 

Pentru p·::ipul·aţia din O:tenia, apoi, pentru cm din Mun
tenia, începea, în acele crîncene zi:e de toamnă, ca:varul re
fugierii din fata cotropitori:oir, mai înt i spre Craiova şi Bu
cureşti, de aco'.o ~n Moldova, la por;i'.e căreiJ tăvălugul de 
fie.; şi foc 0 1: ina'TI:·::u1:ui a fost op ,j· de viteaza n::>as'ră arma~c. 

în acea·s~ă atmosferă tu:bure, încă de la ~n:::3putu.: lu.ni: 
ncie11brie 1916, a avut '.oe instalarea au'or:tă~i'..)r r:.i :tc:ire d·J 
ocupaţie, în frun,te cu Coma·nda~ura distri:::tu:ui Gorj, a'. drei 
sediu s-a stabi:it 1n loca!ul primăriei oraşului ·1îrgu-J:u. 1

' In 
subordinea sa se aflau mai mu.'.te co:nandaturi de e~apă, ale 
că•ror reşedinţe se aflau în a:est oraş şi în cele mai impor
tante comu,ne ale :udejulu,:, av:nd sarcina de a o~~a~iz·::i re
presi,unea împotriva lc1cui·ori:cr care nu s-ar fi su:;Jus de bu·nă) 
voie acestui i·af metodic. Pe '.ingă e,tapa 264 germană din Tîr
gu-Jiu, fu.ncţiona şi un tribunal mi!itar, în frun;e cu jude::ăto
rul Muller. Instrument al o::upa)îei străi,ne, tribunalul militar 
~erman a a·vut o contr:buţie importantă la 1 erorizare:i popu
,·aţiei civile a întregului iudeţ în răslîmpul ce:or doi ani de 
ocupaţie. • 

Bine informate asupra opin:i'.or unor cetăţeni de frunte 
ai oraşului, au~orităjî'.e mi'.itare de ocupaţie au dezlănţuit cu 
promptitudine repr·esiunea împotriva tuturor cetăţenilor care, 
în timpul neutralităţii României,*'' se pronunţaseră pentru in-
trarea ţăr:i noastre în război împotriva Pu,teri:·or Centrale. 
P.r.i,n~re cei di,n~îi a avut de suferit p1rofesoru.'.' Şt,efan N. Bo
bancu, originar din Transilvania·,"** figură marcantă a miş
cării culturale locale şi entuzia·sit mili~ant al împlinirii idealu
lui secu:ar de unitate .naţională. 

* - Noiembrie 1916 - noiembrie 1918. 
,,.,,. - 3 august 1914 - 14 august 1916. 
••* - Născut la Braşov, unde urmează liceul, îşi face studiile universi

tare la Bucureşti, revenind în oraşul natal ca profesor. Condamnat 
de curtea cu juraţi din Cluj la 6 luni de închisoare pentru arti
cole îndreptate împotriva stăpînitorilor austro-ungari, în 1890 revine 
în România, devenind primul director al gimnaziului Tudor Vla
dimirescu din Tîrgu-Jiu. 
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Din dorinta fierbinte de a-si aduce contributia la el:be
rarea si ·un.ire·~· Trami1'.vani·ei cu România1 ei! scose.se la Î:Î-r'RU
Ji·u, între anii 1914-1916, ziarul „Unirea

1

Neamului", ca~e de
venise „apărătorul tuturor românil·oir d:·n ţară şi de peste ho· 
ta·re". 5 Ocupanţilor le era cunoscut faptul că ziarul condus 
de el „a făcut ep·ocă - aşa cum precizează o altă publicaţie 
::oca:ă -, pregăti·nd sufete:e gorjen:·lor pentru mare:e răz
boi ce avea să ne aducă înt-reairea neamului". 6 Arestat din 
primele zi!e a!e ocupaţiei, a fost condamnat la trei luni de 
domic:liu forţat, apoi la detenţie pe toată durata războiului, 
după care, af'.îndu-i-se originea transilvăneană, a fost predat 
autori~ăţilor austro-ungare. De atun:i şi pTnă în toamna anu
lui 1918, a cun.oscut calvarul perindării p·rintre închisorile din 
Craiova, Braşov, Cluj şi Bakonybe:". 7 

Un a:t locuitor, prea.tul Dumitru Fi:ipescu, a fost arestat 
chiar în ziua de 2 noiembrie 1916, sub acuzaţia că „a fost 
pentru intrarea României în războiul ÎT.potriva Pu:e:ibr Cen
trale". e Promptitudine1a cu care a fost operată aceast.'.l aresta
re pledează suficient pentru ipoteza că spioni a! duşn"'.anu
lui fuseseră plasaţi, încă înainte de război, în judeţu·! Gorj. 
„în tot acest timp - va scrie Dumitru Filipescu într-un memo
r·iu -, am fost supus la ce:e mai Rre1'.e înceiricăiri ... Am fost dus 
în piaţa mare şi fotografiat în faţ1a ţăranilor pen~ru a băga 
groază în ei. Într-o noapte mi s-a pus mereu lanterne elec
trice în ochi sub acuzaj!a.că sînt spion civii'., mereu m-au cer
ceta·t despre armată pentru a le spune unde se află ... ". 9 Du
pă 11 zile de arest a fost condamnat la cinci luni de domici
liu forţat, dar nu în propria sa casă, ci în clădirea insftu:u
lui de fete condus de pirofesowl Şt. N. Boba·ncu, care nu mai 
funcţiona. 

Doctorul Dumitru D. Culce·r, deşi pensionm în vîrstă de 
66 de ani, în august 1916, din îndemnul inimii sale generoa
se, dorind să-si aducă contribuţia la eliberarea fraţibr săi 
din Transi:van!a, a îmbră1ca1t de bună voie uniforma de me
dic militar şi a preluat conducerea spitalului de răni:i din Vă
deni, insta'.at în locul şcolii e'.ementare de meserii. •0 Atunci 
cînd inamicu·! a rupt apărarea românească pe Valea Jiului, 
spitalul a fost eva·cuat, iar doctorul Dumitru D. Culce.- fiind 
demobilizat s-·a refugiat la Bu·cureşti, de unde a revenit :a 
sfîrşitu·I iernii anului 1916-1917. 

În luna ap1rilie 1917 documentele îl atestă ca medic al o
raşu:ui Tîrgu-Jiu, ca!itate în care a avu-t mult de luptat împo-
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triva epidemiilor de tifos exantema·tic, variolă, scabie şi gri
pă, care făceau ravagii. " Ocupanţii, cuinoscîndu-i activitatea 
depu.să în sprijinul ideii de eliberare a teritoriilor de sub 
stăpînirea Austro-Ungariei, pe cea din timpul campaniei din 
toamna anului 1916, precum şi convin·ge·rea· C·ă „:nemţii vor 
pierde războiul", 12 l-au condamnat la detentie în lagărul de 
ostateci de la Mînăstirea Tismana. 1

:.1 

Tribunalul militar german din Tîrgu-Jiu a dus şi o susţi
nuită acţiune de depistare, a·nchetare, judecare şi pedepsire 
a tuturor locu.itorilor civi:i care au acorda.t ajutor trupelor ro
mâneşti, fiind urmăriţi mai ales aceia care ·au luptat cu arma 
în mînă, în mod organizait sau spontan, alături de ostaşi, în 
gwpuri sau individual. Dintre aceşti1a, numai o parte au putut 
să fie adusi în fata instantei militare. Unii dintre ei au căzut 
eroic în luptă, c:ipărîndu-Şi patria ameninţaM, libertatea şi 
căminele, aşa cum S-'Cl întîmplat, între mulţi alţii, cu Gheor
ghe P. Lărgeanu, în vîrstă de 60 de ani, locuitor al satului 
Larga - comuna Crasna -, veteran al războiului de indepen
denţă din 1877-1878, care a fost străpuns de gloanţele ina
micului în încleşta.re•a de pe muntele Molivişul, la sf.îrşi1tul lu
nii octombrie 1916. 14 Alţi locui·tori, din mai multe sate ale 
judeţului Gorj, în cursul luptelor din odombrie-n·oiembrie 
1916, fiind prinşi de inamic, au fost executaţi pe loc, fără ju
decată, pentru „vina" de a fi ata1ca1t trupele invadatoare, aşa 
cum s-·a întîmplat la Vălari, unde au fos·t împuşcaţi ţăranii 
Dumitru Fîcea - zis Frătu.ţu, f,ratele său Al.M.D. Fîcea, Vasile 
M. Ciulavu· şi Ghinea Gkstoiu, 15 sau la. Bustuchin, unde au 
pierit în acelaşi fel patru sătel'li. 16 

Alti tărani au fost maltratati cu cruzime de soldatii tru
pelor de· ocup1aţie, aşa cum s-a· în1tîmplat cu Ion Gh. Stanca 
din ciomuna Piscoiu, care arăta într-o petiţie adresată autori
tăţi:·or româneş·ti după război : „ ... eu, în timpul cînd armatele 
noast·re înaintau în Ardeal, am fost cu sîrmă la Bu·liga, Pris
loape, Parîngu. Auzind germanii despre aceasta, m"au luat 
la bătaie cu patul puştii pînă m-a lăsat mort jos". 17 

Aportu·! populaţiei civile la obţinerea victoriei de la po
dul Jiului, din ziu-a de 14 octombrie 1916, eroismul de care 
a dat dovadă, spiritul de sacrificiu şi ura foţă de duşmanul 
cotropitor care o însufleţea, nu putea scăpa autorităţilor mi
litare de ocupaţie. Tn urma. denu1nţului făcut de modista nem
ţoaică Ana Gh. Herescu, născută Ana Schmid~ şi stabilită cu 
cîţiV'a ani înaintea războiului în localitate, ocupanţii au ares
tat pe Ion Munteanu, Ion Luţ.ă Năgăra şi Herman Solomon 
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din Tîrgu-Jiu, „ca-re au luptat în ziua de 14 odombrie la di
gul Jiului", 18 precum şi pe Gheorghe Dănescu, l·ocui·tor al sa
tu'.ui Bkseşti, sub acuzaţi1a că „a luptat la Jiu contra in•ami
cului". 19 Documente inedite din arhivele oraşului Tîrgu-Jiu, 
vin să aducă mai mul~ă lumină asupra tratamentului la care 
au fost supuşi cei arestaţi. Judecaţi de tribunalul mi'.itar ger
man, ancheta fiind condusă de însuşi preşedintele său, jude
că~orul Muller, au fost condamnaţi la cîte patru luni şi jumă
tate de închisoare". 20 „Tn tot acest interval de timp - citim 
în declaraţia daită de Her"man Solomon după a'.ung.area ocu
panţilor din ţară -, am fost supu1s la cele mai grele chinuri, 
prin faptul că am fost închis la celu!e, nu mi s-a dat să mă
nînc zile întregi, nu aveam voie a comu·nica absolut cu ni
meni si supus la ce!e mai we'.e corvezi. Adeseori, ernrn 
scos din închisoare noaptea şi dus la Tribunalul Marţial în 
faţa judecătorului Mu'.·ler şi perfectu'.' Simkat, care amb:i mă 
ameninţa·u· cu momtea prin împuşcare, în urmă de care făceau 
diferite acte de simulare în ace·st sens". 21 

Populaţia exasperată de teroarea, rechiziţiile abusive şi 
jaful la care era supusă, se opunea cu î1ndîrjire ocupanţi1lor. 
Aşa cum se arată în raportul unei comisii de a1nche,~are a a
buzurilor comise de inamic în judeţul Gor: pe toată durata 
ocupaţiei străine " ... nu există casă din oraş şi judeţ care s5 
nu fi suportat vreo pagubă, cu arn mai dureroasă pentru cei 
săraci, cărora nu li se mai lăsia nimic". 22 

Eroismul cu care ma.sele populare din judeţul Gorj s-au 
opus acţiuni:or ofensive ale inamicului din toamna ainu:ui 1916, 
rezistenţa pe care continua s-o opună cu toată teroare1a ins·~i
tuită, culminînd cu acţiunile detaşamentului de partizani con-
dus de sub~ocotenentul Victor Popescu, sprijinul larg pe care 
sătenii îl a·cordau, teama pe care o inspira o eventuală răs-
coală generală, au determinat au·~orităţile de ocupaţie să re
cu.rgă la măsuri drastice împotriva celor care refuzau să pre-
dea armele sau atacau soldaţi ai trupelor de ocupaţie. Per
chiziţi:le la cei bănuiţi că aveau arme erau făcute de poliţia 
mi'.itară, de obicei în puterea nopţii, 23 pe baza unui denunţ 
sau a unei simple presupuneri. Un mare număr de locuitori 
au fost co1ndamnaţi la închisoare pe diferite termene, de !a 
20 de de pî.nă la 6 luni, pentru că şi-au ascuns armele refu-
zînd să le predea autorităţilor militme de ocupaţie, aşa cum 
s-a întîmpla1t la Tîrgu-Jiu sau în comunele Brădiceni, Aniniş, 
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Bălceşti, Glodeni, Zorleşti, Fărcăşeştl, Brătur'a, Budieni, Lo
greşti - Birnici, Piscoiu, Colţeşti 2

" etc. 
Mulţi dintre ei au fost supuşi la pliata unor amenzi sub

stanţiale, aşa cum s-a înNmpl·at cu funcţionarul Petre Popescu 
din Tîrgu-Jiu, care a fos·t condamnat de tribunalul m!1li.~iar ger
man la două luni de închiso,are şi la pluta unei amenzi în va
loare de 500 de lei, pentru faptul că în luna decembrie 1917, 
la perchiziţi1a ce i s-a făcut de către poliţia militară germaină, 
în locuinţa sa au fost găsite un revolver şi o puşcă. 25 

„La 2 ianuarie 1918 st.v. m-:am prezentat cu suma de 500 
lei - citim din dedaraţia dată de Petre Popescu după răz
boi -, i-am depus la Tribuna1lul militar german şi, sub ba"o
neite, am fost trimis la închisoare, înflîi în una din celufole 
arestului preventiv !=Jerman şi apoi ... în lagărul de la Cazarma 
Reg. 18. M:zeria ce am suferiL. în arest est·e de ,nedescris: 
zilnic trimis în corvoade ... Apoi hrana insu.ficientă şi de proa·s
tă calitate : cafea amară de ghindă, 200 grame pîine pe zi 
şi un fe·l de mîncare f(oarte) dezgu.stătoare. Aforă de a·sta, 
insecte parazitare, frigul, igrasia şi strîmtoarea, înghesuiala 
din salonul arest erau· de nesuportat". 26 

Pentru cei ce ata·cau şi ucideau soldaţii şi trupele de 
ocupaţie, pedeapsa cu moartea, indiferent de împrejurări, era 
o certitudine, procedura pena1lă devenind o simplă formalita
te. Astfel, locuitorul Cristo Paiu din Tfrgu-Jiu „a fost condam
na·t la moarte şi împuşcat pentru ucidereia unui solda,~ ungu.r". 27 

Aceeaşi pedeapsă a fost dată şi a:t·or trei persoane pe1ntru că 
î1n ziua de 16 noiembrie 1917 „s a omorît un soldat ungur de
zertor, care jefuise populaţia din comunele Brădiceni, Peşti
şani şi Somâneşti, iar autorii crimei : jandarmii Ion Vişan, Ion 
Coandă si sîrbu1I Chis Istvan au fost arestati". 28 Nicolae Va
leriu Oprea, adminis:tra'torul plasei Brădice'.ni încerdnd să 
scape de la moarte pe Ion Vişan, jandarm care fusese numit 
de comanda·tura germană „poliţai al plasei de ve·st", a· dat o 
dedlaratie în ca.re arăt'a că acesta nu este vinovat, fapt pen
tru care a fost arestat la 28 mai 1917. 29 Tribunalul militar ger
man a pronunţat sentinţa de condamnare l,a mo·arte împotriva 
celor trei pe data de 1 septembrie 1917, execuţi.a avînd loc 
peste alte două zile". 30 

Tn zorii zilei de 3 septembrie, condamnaţii au fost exco.r
taţi la )acul de ţintă de la cazarma de Artilerie în Tîrgu-Jiu, 
unde au fost aşezaţi în faţa parapetului ... " fiind „prinşi în fiere 
la mîini şi la picioare". După ce ,li s-·a citit sentinţa de către 
judecătorul MuHer, ei au fost împuşcaţi, medicul comandaturii 
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etapei 264 germane constatînd că „ ... Vişan şi Kiş au murit ime
diat si Coandă după tre,cerea unui minut". 31 

Nico'.ae Valeriu Opreanu a fost condamnat '.a cinci ,ani m
chisome şi deportat în oraşul Haale din Germa1nia, unde, aşa 
cum arăta într-iun memoriu după revenire·a în ţară, a,tunci cînd 
războiul încetase -, ;,am stat închis un an şi şapte luni fo ce
lulă bătut huiduit si pus la muncile ceile mai grele, scăpînd de 
6 o~i de I~ moarte' din cauza .relei n,ufriţiu1ni, mîncînd coji de 
morcovi şi cartofi stric.aţi de prin gunoi, rnîncarea fiind ins~~i
cientă şi aceasta o Mceam ca să pot trăi, să-mi revăd familia 
mult dori-tă". 32 

Tribunalul militar german din Tî'rgu-Jiu a de,sfăşurat o lar
gă activitate de ancheta.re a sprijinitorilor detaşamentului de 
partizani condus de Victor Pope,scu. Aşa cum rezui'.tă dintr-o 
declaraţie dată de acest er·ou al Gorjului, chiar şi părinţii sa1 
au fost deţinuţi în arestuii din Tlrgu-Jiu, intero·gaţi şi schingiu
iţi, 3

J pentru a li se smu'.ge iinforrr.aţii care să ajute !a 'ichida
rea singuru'.ui de'aşament de partizani care a a':ţionat împo
triva inarr icu!ui în teritoriul vremelnic ocupat. 

Fo·arte mu'.ţi locuitori au avut de suferi~ pentru faptul că 
s-au pronunţat deschis 1mpol·riva ocLpa1nţilor, aşa cum s-a în
tîmpbt în caz.ul '.ui Grigore Lăpă-duş din Tîrgu-Jiu, care a fost 
condamnat la 20 de zile de :in chi ;oare „pentru că a vorbit îm
po-triva arrr.atEi germane'. 3

'· O altă locuito•are, Ecaterina I. 
Cartianu, într-o dec'.ara;i3 da~ă după război ară:a că „în timpul 
ocupaţi,ei germc·ne am p'.ătit amenaă 160 (una sută şase zeci) 
lei, fiind acuzată că am imu)at armatele germane". 35 

însuşi primarul oraşu'.ui Tîrgu-Jiu din timpu: ocupaţiei, 
Constanti1n Bălănescu, pentru vi:ia de a fi îna!ntat un raport 
Direcj'iei servi~iu'.ui sani·tar din Bucu:reşti, în care arăta „sta
rea sanitară deplorabi'.ă ... şi '.1psa de medi,ci din locali,tate" 
a fost tri::- i; 11 iudew~ă sub ma.tivul că a:e·I raport or fi con
stituit „un document împotriva arma'ei ae ocupaţie", reuşind 
să scape de condamnare cu mare greutate, dar avertizat că 
dacă cazul se va repe'ta, va f! închis. "6 

Tribuna'.ul mi'itar german din Tirgu-Jiu, usa cum rezultă 
din puţine:e exemp:e a:ri:i'.i e mai sus, şi-'a fndep:init meti
cu!os si dur sarcina de că.J:sitanie care-i revenea îin cadrul 
vastului angrenaj ai adminis'rajiei milita·re străine, a.ceea de 
a reprima, după legile marjia1:e, orice încercare de nesupu
nere faţă de vremelnica ccupaţie străină. 

Cu toate acestea, setea de. libertate a g·or;enilor n-a pu
tut fi stinsă, urn lor faţă de cotropitori, cînd mocnită, c,î:nd iz-
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bucnind în forme violente, fiind o permtinentă în rasitlmpu·I 
celor doi ani de viaţă sub cizma milit·arismului prusac şi aus
tro-ungar. 

Atunci cî1nd, în noiembrie 1918, ultimele trupe de ocupa
.ţie se scurgeau priin defileul Jiului, odată cu întregul aparat 
administrativ plec.a şi tribunai:ul mi:itar de tristă amintire. 

Pentru gorjeni, pentru întregul nostru pop·or, în sufletele 
cărora bu·curia libertăţii se înfăşura în ma.ramă neagră a atî
tor jertfe şi suferinţe, înc.epea trudnica muncă de re·construc
ţie. 

Suferinţe·le, lupta şi s·acrificii)·e lor, reprezintă piatra pe 
·care au pus-o la teme:ia împlinirii multisecular u•lui ideal de 
independenţă şi uni·tate naţională. 
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