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Cei zece martiri de la Drobeta-Turnu Severin 
 

Dan Pup z  
Ion Popescu-Br diceni 

Nicolae Bolocan 
Grigore Pup z  

 
1. Ceata din P dure 
Cei zece martiri de la Turnu-Severin au fost executa i în timpul ocupa iei 

germane în 1917 sub învinuirea de a-l fi sus inut pe sublocotenentul în rezerv  
Victor Popescu. 

Un document redactat de domnul Nicolae Bolocan ne-a parvenit (nou : 
prof. Dan Pup z  i prof.dr. Ion Popescu-Br diceni). El demareaz  în for  cu o 
introducere halucinant  în care autorul demasc  pe contele Tisza (zis i contele 
negru) i pe „marele antihrist de la Berlin”. 

Unul din ei urm rea distrugerea Serbiei i a României, spre a se întinde pân  
la Marea Neagr  i Marea Egee. Cel lalt urm rea cucerirea întregii lumi, spre a se 
împlini profe ia lui Nietzsche c  numai poporul german este chemat s  domneasc  
peste toate celelalte popoare socotite ca inferioare i nedemne de a tr i liber, 
independent, în autonomie, suveranitate i unitate na ional . 

În timpul blestematei ocupa ii care a durat doi ani popula ia româneasc  
(c reia i se luase totul, l sându-i-se numai ochii „ca s  poat  plânge” – dup  cum s-
a exprimat mare alul Mackensen -) a avut foarte mult de suferit; cei care au 
îndr znit a se opune au fost aresta i i chiar executa i (printre ei i mo ierul Mihai 
Cern ianu din comuna Hor ti – n.m.). 

Una din cele mai zguduitoare drame cu caracter na ional s-a desf urat la 
Turnu-Severin din pricina luptei din rezisten  a sublocotenentului i dasc lului, 
lumin tor al blândului i prea docilului popor român de la sate, Victor Popescu, 
originar dintr-unul din pitore tile sate ale Gorjului. Acest demn înv tor i patriot 
ofi er român avea ferma credin  c  hoardele huno-teutone ce invadaser  ara ca 
ni te lupi fl mânzi vor fi în cele din urm  azvârlite peste hotare de c tre Armata 
Român . Dragonii i ulanii lui Wilhelm II (imitator al lui Napoleon-cel-Mare), 
înso i i de jandarmii chezaro-cr ie ti ai aliatului-apendice pe nume Austro-Ungaria 
au ocupat – bestii ordinare – jude ele Mehedin i, Gorj, Dolj. 

Nemernicii de nem i, de fric  s  nu se r scoale popula ia, i-au ridicat, pe 
oameni, de la vetre, i i-au internat, de pe frontul Or ovei, în lag rul de prizonieri 
de la Slatina. Era vorba de vreo câteva mii de olteni, la care s-au ad ugat cei care se 
prezentau zilnic la control. Ulterior, fiec rei persoane de peste 15 ani i s-a eliberat o 
legitima ie, faimosul «Ausweis», contra sumei de doi lei/ persoan . Cei care erau 
prin i f r  ausweis erau aresta i, b tu i pân  la sânge de ni te bestii inumane, apoi 
amenda i cu sume mari de bani, care trebuiau pl tite în argint (iar cei care n-aveau 
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argint i nu puteau pl ti nici în bani de hârtie erau vârâ i în închisoare pân  la trei 
luni). 

Cu toat  introducerea Ausweisului, popula ia rural , chiar i cea urban , 
care era obi nuit  cu libertatea, nu se prea sinchisea de Ausweisul teutonilor a a c  
se sustr gea controlului. ranii st teau ascun i, pân  ce erau denun a i de acei 
spioni mizerabili, care mi unau prin sate, de teapa c lug rului Aftangel Toma din 
Tismana i a preotului Gr.Ro oga din Pe teana-Gorj, ori Elena Knoll din Turnu-
Severin. România i-a avut întotdeauna tr d torii ei de neam i ar  exact cum i-i 
are i azi, în tulbura tranzi ie post-NATO i post-EU. 

Îns  sublocotenentul Victor Popescu, în vinele c ruia clocotea sângele 
pandurilor lui Tudor Vladimirescu, s-a retras în codru, înso it de câ iva plutonieri 
devota i, având cu ei dou  mitraliere, mai multe pu ti i un stoc oarecare de 
muni ie. Dorind a organiza o trup  pentru a combate inamicul, a lansat o 
Proclama iune, dup  cum urmeaz : 

 
 
„Proclama iune*) 
*) Aceast  Proclama iune am aflat-o în dosarul Victor Popescu al 

Tribunalului Mar ial german din Turnu-Severin.
Domnilor Primari! 
Fra i Români! 
Solda i! 
Tr im timpuri grele i vom tr i i mai r u, dac  nu ne vom uni i dac  ne 

vom pârâ unul pe altul, germanilor i ungurilor. 
De tepta i-v  i învia i odat , cum a înviat i codrul. Ar ta i fiecare din voi 

c  mai ave i sânge românesc în vinele voastre. 
Pune i mâna pe coas , topor, sap  i pari i „cânta i ve nica  pomenire"  

du manului,  care ne batjocore te femeile i fetele noastre, ne ia hrana i laptele de 
la gura copiilor. 

Decât prizonieri schingiui i i cu familiile batjocorite de du mani, mai bine 
la codru cu arma în mân , f cându-ne datoria pentru ar  ca str mo ii no tri, sau s  
murim! Iar voi, solda i, pe cari nenorocul v'a desp r it de fra ii vo tri, nu v  mai 
preda i inamicului, c ci r u va fi de voi. De a i avut gând de predare, sau a i c zut 
prizonieri, de ce n'a i r mas la du man, ci a i venit acas  ca s  v  preda i neam ului 
? Aceasta probeaz  celor mari c  a i fugit de pe front ca s  v  preda i inamicului, 
lucru pentru care legea militar  v  pedepse te cu moartea. Mai este pu in timp ca s  
v  îndrepta i. Nu v  mai duce i la du man, ci c uta i pe efii vo tri i înainte la 
datorie!, a a cum a i jurat pe Drapelul rii! 

Fal  va fi vou , când fra ii i efii vo tri v  vor g si i pe voi f cându-v  
datoria. B ga i de seam  c  e mult  armat  d'a noastr  p'aicia, i nu v  lua i dup  
minciunile du manilor, cari zic c  armata român  a murit. 

Ei se laud  c  sunt grozavi pe toate fronturile, dar de fapt sunt cu alele 
frânte în toate p r ile. Ei sunt gata s  fug  ca iganii, c utând s  v  ia totul, c ci 
acas  la ei mor de foame. Dar noi, unindu-ne cu to ii, s  d m o rait  asupra lor! 
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Oriunde îi prinde i, pune i-le mirul sau vesti i-ne pe noi, cari tim s  le „cânt m 
ve nica pomenire" 

 Solda i de toate categoriile! 
Eu ofi erul vostru v  ordon ca f r  nici o întârziere s  v  prezenta i la 

Statul meu Major în P dure, pentru ca împreun  cu ofi erul vostru s  lupta i 
i s  v  face i datoria fa  de ar  i Rege. Nu uita i c  a i jurat în fa  lui 

Dumnezeu de a fi credincio i rii, Regelui i Drapelului nostru care a fâlfâit peste 
Carpa i i care cu ajutorul lui Dumnezeu va mai fâlf i i pe alte meleaguri. Gândi i-
v  c  jur mântul, care e sfânt, trebuie inut în orice împrejur ri i feri i-v  de a 
c dea în p cate, c ci, de nu ve i da ascultare acestui ordin ce vi se d  în numele 

rii Române ti, v  înc rca i cu grele p cate i va veni odat  vremea, când fiecare 
va trebui s  dea socoteal  de faptele sale. Cei ce nu se vor supune ordinului de fa  
vor fi considera i ca ni te la i, dezertori i tr d tori i- i vor lua r splata dup  merit. 

 
Primari i s teni! 
Nu mai pârâ i pe prizonieri, nu mai da i du manului arm tura noastr , ci 

da i-o solda ilor no tri pe cari îi ve i trimite s  urmeze pe efii lor. Cel ce vinde 
ara, arm tura i solda ii, va fi pedepsit cu moartea!  

S  nu gândeasc  nici un român, c  noi r mânem la Nem i! Nu! asta nici 
odat ! 

 Aceasta s'o cread  numai du manii i nemernicii, cari cred în ei i le spal  
picioarele, f cându-le toate gusturile i care au uitat c  sunt români, devenind 
damblagii ca i germanii; dar le va trece în curând de aceasta groaznic  boal ; când 
vor veni ai no tri, le vor da ca doctorie „ciocolat " de o el de la Arsenal i „ou " cu 
„unt" din eava de tun i de arm . 

Vede i c  fronturile sunt aproape i ei sunt închi i ca în cutie, ne mai tiind 
pe unde s  fug , ceea ce vom proba în curând. De n caz, mizerabilii i damblagiii 
s'au ocupat s  bat  bietele femei, copiii i oamenii b trâni, c ci cu solda ii nu mai 
sunt în stare s  se bat , fiind neputincio i. De li-e dor de sc rpinat, s  vin  la noi i-
i vom sc rpina. S  lase femeile i copii în pace, c ci sunt nevinova i. Ei se vor 
sup ra i vor încerca s  ne prind , dar va fi în zadar, i dac  ne vor prinde, ne vor 
lua numai mor i, dar vii niciodat !  

Vom muri ca români, iar nu ca mi ei i tr d tori de ar .  
Recru i!  
Feri i-v  de apelurile lor, c ci vor s  pun  mâna pe voi. 
 Solda i!  
Veni i cât mai curând în p dure la efii vo tri, cari î i fac datoria i înainte 

cu Dumnezeu!  
S  v  dea Dumnezeu inim  i curajul str mo ilor no tri spre a ne ap ra ara, 

a a s  ne ajute Dumnezeu!  
V  a tept m, solda i Români! 
Dat  în codrii Mehedin ului în luna Mai 1917. 
(s. s.) Victor Popescu, sublocotenent i Statul s u major.” 
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Proclama ia de mai sus, multiplicat  la apirograf, s-a distribuit noaptea i s-
a afi at pe zidurile colilor i ale prim riilor, a convins vreo 15 bravi români s  se 
al ture lui Victor Popescu, care dimpreun  cu prizonierii italieni i ru i, evada i din 
lag r, alc tuise o trup  de vreo 30 de lupt tori sub coordonarea vajnicului lor 
comandant. Popula ia din apropierea „raionului de opera ii” aproviziona cu cele 
necesare traiului i „r zboiului de gheril ” pe cei din Ceata din P dure. Mul i ulani 
au fost împu ca i i zilnic se g seau câteva patrule mitraliate împreun  cu caii lor, 
fie ele pedestre dar i de cavalerie. 

„Spre finele lunii mai, luptele de gueril  se înte iser  a a de mult încât 
Nem ii, în spaima i nedumerirea lor, au pus în mi care batalioane întregi de 
infanterie, deta amente mai mari de cavalerie, ba n-a lipsit nici artileria, c ci nu o 
singur  dat  se auzeau tunurile bubuind”… V zând una ca asta, nem ii au recurs la 
spionaj. „ i acest spionaj era atât cu atât mai odios cu câte el se f cea de c tre fii ai 
aceluia i popor, care lupta pe moarte i pe via  pentru a- i ap ra dreptul la a tr i 
printre popoare. S-au g sit, destui mi ei, care pentru un blid de linte s-au pus în 
serviciul du manului vânzându- i fra ii. Cei mai periculo i i destoinici spioni ai 
Nem ilor au fost c lug rul, cum am mai ar tat, Toma i preotul Gr. Ro aga din 
Pe teana-Gorj. Comandatura din Târgu-Jiu a dat ordin ca ostaticilor de la Tismana 
s  li se retrag  dreptul de a se mai mi ca liber înl untrul raionului de 3 km din jurul 
M n stirii.  

Dar „banda” lui Victor Popescu era înc  bine ascuns  i ucidea sistematic 
patrulele i solda ii ocupan i de i se fixase un premiu de 50000 lei pe capul lui 
Victor Popescu. Acesta a luat urgent m sur  s -l lichideze pe „c lug rul Toma” în 
noaptea de 30 spre 31 mai 1917. A doua zi diminea a, teutonii g sir  cadavrul 
nemernicului spion, pe pieptul c ruia era prins  cu un ac o idul  cu urm toarea 
„inscrip ie”: „A a vor p i to i aceia cari î i tr deaz  fra ii i stau în slujba 
du manului”. Spaima preotului Ro oga „se constat  din actul confiden ial No. 111 / 
Rez. din 24 iunie 1917, adresat de c tre Comandatura austriac  din Petre tii-de-Sus 
c tre Comandatura de Etape No. 22 din Severin. Printre cei aresta i în urma 
denun rii acestui spion se afla i Dl. Constantin Naum, administratorul mo iei 
Eforiei Spitalelor Civile din Pe teana-de-Sus. Aceasta reiese din actul susmen ionat 
cât i din actul confiden ial ad. No. 111 / Rez. al Comandaturii austriece c tre 
Tribunalul Mar ial al Comandaturei de Etape No. 22 din Turnu-Severin. 

Activitatea întregei haite de spioni a avut de rezultat arestarea urm toarelor 
persoane i anume:  

+ Notarul Const. Cojocaru din com. Negomiru,  
+ Mo ierul Mihai Cern ianu din com. Hor ti,  
+ Plugarul Stancu Croitoru din com. Groze ti,  
+ Plugarul Tudor Ungureanu din com. Groze ti,  
+ Primarul Petre Vâlceanu   din com. Bolbo i,  
Dumitru Popescu, tat l lui Victor Popescu,  
Vasile  Velican   din  comuna Valea-cu-Ap ,  
Const Naum, admin. mo iei Eforiei din com. Pe teana-de-Sus 
Const. Podaru, p durarul acestei mo ii,  
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+ Notarul Ioan Br escu din  comuna Bolbo i,  
+ înv torul Nicolae Popescu din com. Covrigi,  
+ Plugarul Nicolae Marcu din com. Dr gote ti,  
+ Plugarul  Ilie Giumanca din com. Groze ti,  
+ Plugarul Ioan Norocea din com. Bolbo i,  
Femeia Eftica George Giosu din com. Bolbo i, 
 
2. Încercarea doamnei Mariana Ionescu 
Acum vom relata odiseea retragerii lui Victor Popescu în Moldova, unde 

Regele Ferdinand I ca un al doilea Decebal, înconjurat de r m i ele bravelor sale 
armate reorganizate, î i f ceau datoria, ap rând cu mari sacrificii ultimul col i or al 

rii, în speran a unor vremuri mai bune ce aveau s  vie i cari trebuiau s  vie. 
„Numai Victor Popescu ar putea s-o descrie, el, care, deghizat în haine de preot, ca 
cer etor i evreu, i fotografiat chiar de Nem i, cu cari uneori sta la mas , a avut 
norocul de a trece prin frontul lor, f r  a fi prins. Acas , cele dou  surori ale 
c pitanului Cern ianu i fiicele mo ierului Cern ianu din Hor ti, Alvina i 
Marietta, au fost b tute de solda ii lui Wilhelm II pân  la sânge, spre a depune 
m rturie contra tat lui lor i contra lui Victor Popescu. (a se vedea documentul 
publicat de ziarul Alarma Mehedin ului No. 15 din 3.11.1919). 

În interval (istoria î i care paralelismele ei cate te las  perplex, î i are 
„fronturile” ei simultane – n.n., D.P., I.P.B.), Tribunalul Mar ial al Comandaturei 
de Etape nr. 22 din Turnu Severin, lucra de zor i pe ner suflate la instruirea 
acestui senza ional proces în care cei 16 aresta i erau acuza i de „tr dare în timp de 
r zboi”, în propria lor patrie, de crim , care dup  legile militare, se pedepse te cu 
moartea. 

Citez din nou din cartea dat  nou  spre cercetare de domnul Nicolae 
Bolocan: „Nem ii, adic  cei ce aveau infama îns rcinare de a judeca pe ni te bie i 
oameni f r  ap rare, cari n-aveau alt  vin  decât c  i-au iubit prea mult ara i 
neamul, - în scrupulozitatea lor, se sileau s  stoarc  martorilor depozi ii 
împov r toare pe baza c rora s  poat  apoi pronun a sentin a de moarte. Sfor rile 
lor au fost îns  zadarnice, c ci, din cei peste apte sute de martori cari au fost 
interoga i, nici unul n-a depus în contra celor ce luptau în p dure. Acest gest de 
solidaritate le-a f cut onoare. Cu toate astea, s-au g sit câ iva mi ei, ale c ror 
depozi ii erau zdrobitoare în contra inculpa ilor. Printre m rturiile împov r toare, 
era i aceea a preotului-iud  Gg. Ro oga, i acea a fetei Milca pe care b trânul 
Cern ianu, ca un adev rat cre tin, a crescut-o de suflet, precum i aceea a unei 
nem oaice de la ar ”. 

Nici prefectul i nici primarul Severinului n-au intervenit, nici cei câ iva 
avoca i ce nu erau interna i spre a salva cele zece suflete române ti. O singur  
femeie a pl nuit evadarea celor zece condamna i la moarte între 1 i 9 iulie 1917, 
doamna Marioara Ionescu, ajutat  de doi prizonieri italieni… Urmau a fi osândi i la 
moarte pe 8 iulie 1917, iar sentin a a fost executat  pe 10 iulie 1917, diminea a. 

„Comandantur  de Etape 22. 
T.-Severin la 11 Iulie 1917. 
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    Încuno tiin are. 
Prin sentin a Consiliului de r zboi a Comandanturei de Etape Nr. 22 din 8 

Iulie 1917, au fost osândi i la moarte pentru tr dare în timp de r sboi: 
1.  Notarul Constantin   Cojocaru   din Negomiru, 
2.  Mo ierul Mihai Cern ianu din Hor ti, 
3. Înv torul Nicolae Popescu din Covrigi, 
4. Plugarul Stancu Croitoru din Groze ti,  
5. Plugarul  Tudor Ungureanu din Groze ti, 
  6 Plugarul   Nicolae Marcu din Dragote ti, 
7. Plugarul  Ilie Giumanca din Groze ti, 
8.Plugarul  Ion Norocea din Bolbo i, 
9.Primarul Petre Vâlceanu din Bolbo i, 
10. Notarul Ioan Br escu din Bolbo i. 
Aceast  sentin  a fost confirmat  de Dl Comandant pe ziua de 10 Iulie 

1917. 
Sentin a a fost ast zi executat . 
(ss) von Kusenberg Rittmeister i comandant.” 
Deci tot ceea ce pl nuise doamna Mariana Ionescu e uase. Vom acorda 

spa iu de rigoare relat rii acestei extraordinare femei c tre domnul Nicolae Bolocan 
i p rerii exprimate de cel din urm : 

„Am s  V  spun pe scurt cum s'au petrecut lucrurile. M  în elesesem cu 
ace ti bravi oameni, ca pe dat  ce lovitura se va fi dat, unu din ei s  conduc  pe 
cei salva i, înc  în    aceea i  noapte, la locul destinat pentru ascunz toare, iar 
cel lalt s  m  în tiin eze imediat în comuna Brezni a, unde'1 a teptam. Luându-ne 
ultimele m suri de precau iune, am   procedat  în noaptea de 6 spre 7 Iulie la 
punerea planului nostru în executare. Am profitat de întunericul nop ii, c ci luna 
e ia foarte târziu, a a c  înc  înainte de miezul nop ii,   cele   trei   garduri de 
sârma ghimpat , cari   înconjurau   complexul   caz rmilor de Ro iori, erau deja 
t iate i imediat ce sentinela fu schimbat  la ora 12,  cei doi  tovar i  se   
furi aser  spre localul în care erau închi i cei zece martiri. Spargerea zidului 
urm  s  se fac  în partea   nordic  a cl dirii, a a pentru ca în cazul când   luna  ar 
r s ri  ei s  nu fie v zu i. Unul din cei doi tovar i, cu ajutorul unei dalte i a unui 
ciocan de lemn, se apuc  imediat la spargerea zidului, iar celalt sta la pând  la 
col ul cl dirii, supraveghind mi c rile   sentinelei   ce   se plimba încet i tacticos 
în partea   opus   i   care nu mult dup  aceia se a ez  pe ni te lemne, fumând 
lini tit   din pip .  

Dup  un interval de vre-o jum tate de or , pe când gaura din zid era 
aproape   terminat , — se ivir  ca ie i i din p mânt, câ iva solda i nu departe de 
sentinela, ce abia avu timpul s  strige! „Halt wer da!" cerând parola. Era rondul 
condus d'un  ofi er, care începu s  se apropie de localul cu aresta ii.  În acel 
moment Italianul ce sta la pând  alerg    spre   camaradul s u spre a-l avertiza de 
pericolul ce s'a ivit i amândoi se retraser  în grab  lâng  o alt  cl dire paralel  
ce se afla la o distan  de vre-o 50 de metri,   unde   se   lungir   jos pe p mânt 
spre a nu fi observa i. Rondul care probabil c  auzise vre-un sgomot suspect,   cu   
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ajutorul   unei l mpi electrice ce o avea asupra sa, cercet  cu de am nuntul tot 
terenul din imediata  apropiere   a   închisorii   i spre nenorocirea   noastr ,   
descoperi   spargerea, început    a zidului. Cei ce aveau asupra lor lampa 
electric , în cercetarea lor, se apropiar  de cei  doi Italieni ce se aflau lungi i pe 
p mânt.   Ace tia   v zându-se descoperi i,  au luat'o numai decât la fug  în   
direc ia   locului  unde t iaser  sârmele ghimpate. Nem ii fiind în clar cu situa ia, 
începur  s  trag  focuri de pu c   spre cei ce fugeau. Unul din cei doi tovar i 
reu i s  iese   printre   sârmele t iate, fugind pe câmp, venind  s  m  în tiin eze 
despre cele întâmplate,   iar   celalt  fiind   nimerit în picior d'un glonte,  fu imediat   
prins i încarcerat.   Italianul   care-mi aduse trista veste îmi spuse  c  va dispare 
imediat, c utând s  treac  Dun rea în Serbia  i s  n'am nici o team  din partea 
sa. El m'a asigurat  c , nici în cazul când ar fi prins,  n'are s  m  denun e,  nici el 
i nici camaradul s u r nit,   c zut  în   mâna Nem ilor.   Dup  aceast  nenorocit  

întâmplare, am stat dou  zile bolnav  la ar  i abia azi venind în ora , am aflat c  
s rmanii martiri au fost executa i eri diminea  la ora 4. Acest act ce vi-l adusei,  
mi l-am procurat în schimbul unui gras bac i . Acum m  tem numai d'un singur 
lucru: s  nu afle cumva Nem ii de la Giuseppe Venotti ca eu am pus la cale 
evadarea martirilor, c ci în acest caz sunt pierdut . Ce p rere ave i  în aceast  
privin ?  

— Într'adev r c  situa ia în care v  afla i doamn  este foarte delicat . 
Dac  ve i avea norocul, ca Giuseppe Venotti, sau celalt Italian fugit, s  nu v  
denun e, atunci sunte i salvat , iar dac  Nem ii în dib cia lor vor ti s  smulg  
acestor Italieni vre-o declara ie adev rat , atunci desigur c  ve i sta în fa a 
nenorocirei. S  ne fereasc  Dumnezeu ca lucrurile s  n'ajung  pân  aci. Am 
speran a c  cei doi Italieni cari nu pot uita binefacerile Dumneavoastr  i cari par 
a fi oameni de caracter vor preferi s  moar , decât s  denun e pe binef c toarea 
lor. Aceasta e p rerea mea. 

D-na Ionescu înainte d'a se desp r i de noi ne promise c  ne va ine în 
curent cu cele ce ar afla în privin a bietului italian, care se afla în mâinile c l ilor 
s i.” 

Ambasada Italiei, de la Bucure ti, ar trebui s - i recupereze pe acest erou 
Giuseppe Venotti i s -l celebreze în postumitate, c ci trecând Dun rea în Serbia n-
a povestit nim nui nimic despre acest tragic i palpitant episod, pierind i el 
împu cat cam pe la finele lunii Iulie 1917. Acest brav soldat, demn de originea sa 
latin , a preferat s  moar  decât s  denun e pe binef c toarea sa, putând servi i azi 
ca exemplu de mare devotament genera iilor viitoare. Lâng  monumentul de la 
umbra unui p ducel al s rmanului Giuseppe Venotti (o movili  f r  cruce, f r  
flori, acoperit  cu câteva firicele de iarb , în Valea Plângerii, fuseser  îngropa i i 
cei zece eroi, pe mormintele c rora câteva flori de mac ro u ca sângele se cl tinau 
melancolic în u oara suflare a zefirului prim verii; dar i ofi erul sârb, venit de 
peste Dun re dup  informa ii, i asasinat de nem i în cel mai mare secret, dup  ce-l 
denun ase spioana Elena Knoll, proprietara unei tipografii peste drum de hotelul 
„Traian” din Turnu-Severin. 
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Despre cele ce s-au petrecut dup  1918, în privin a episodului de fa , vom 
reveni cu înc  un articol, în num rul viitor din LITUA. 

Oferim, în continuare, o lucrare a lui Grigore Pup z  referitor tot la Victor 
Popescu. 

 
 
Pagini de vitejie înscrise de înv torii gorjeni în 1916-1918  

Prof. Grigore Pup z  (1966) 
România a luat  parte  în Primul R zboi Mondial al turi de Fran a, Anglia i  

Rusia urm rind  eliberarea românilor din Transilvania de sub jugul exploatatorilor 
unguri. Se urm rea l rgirea pie ii de desfacere, câ tigarea pozi iei  ocupat  în stat 
aci de burghezia maghiar  i prin aceasta îmbog irea rapid . Masele populare 
vedeau în eliberarea fra ilor  de  peste mun i  posibilitatea îmbun t irii  condi iilor 
lor de via . 

Înv torii forma i la coala lui Haret au preg tit zeci de genera ii în spiritul 
dragostei de Patrie i al luptei pentru eliberarea românilor ardeleni. 

Exemplul ofi erilor, fo tii  înv tori   cu care solda ii descifraser  în 
copil rie  tainele c r ii, a îmb rb tat i mai mult solda ii romani. 

În  fruntea plutoanelor i-au dat  via a pe  câmpul de  lupt   26 înv tori din 
fostul Jude  Gorj din care 16 sunt din actualul raion Gorj: Du e Vasile, Ceau escu 
D., L ceanu Aureliu, Popescu  P., Calotescu Gh., Diaconescu I., Pa ica At., Teoteoi  
Gh., P noiu M., Morjan  Ilie, Horhoianu Ion, G v nescu Grigore, G v nescu 
Corneliu i  Arjoca-Godine ti. 

To i au  c zut  îndemnându- i   osta ii  la lupt . Mult mai  mul i   înv tori   
au r mas cu trupurile  ciuruite în focul luptelor. Iat  câteva nume de invalizi: 
Popeang  Petre, Popescu Sebastian-Tismana, Popescu Victor, .a. 

Convin i  de  dreptatea  cauzei  lor, solda ii  români   au luptat  cu entuziasm  
împotriva  unui  du man mult mai  numeros  i   superior  înarmat, s vâr ind   
adev rate acte  de eroism. A a  înv aser   c   trebuie  s   se poarte i  în coal . 

Un  exemplu de  eroism care  a  f cut  cinste   înv torilor din  Gorj i   
chiar din întreaga ar  îl constituie  înv torul Victor Popescu de  la  Valea cu Ap , 
sublocotenent în  rezerv   în Regimentul l8  Gorj. 

Se cunoa te soarta  trist  pe care a avut-o Divizia de la Cerna. Neprimind   
ordinul de  retragere  la  timp, a  trebuit   s   se  retrag  atunci când inamicul o 
înconjurase. Prin  eforturi grele i  eroism, sus inând lupte îndârjite  de la Cerna i  
pân  la Izbiceni  lâng  Olt, acoperind drumurile  cu nesfîr ite morminte de   eroi, 
armata de  la Cerna g se te la Izbiceni-Olt podul aruncat în  aer i  fiind redus  la 
un efectiv mic  capituleaz . O mare  parte   din solda i  au fugit nevoind  s  
r mân  prizioneri i  s-au întors la vetrele lor. 

G sindu-se  în  acelea i   condi ii, slt. Victor Popescu, înv tor gorjean, 
v zând  barbaria armatei  de  ocupa ie   care  jefuia  avutul popula iei  de la sate  
r mase  f r  nici-un  sprijin a organizat  o  ceat   de prizonieri  români, 
completând-o cu  prizonieri  ru i  i  italieni  fugi i din  lag re. A  f cut rost  de  
pu ti, mitraliere   i  grenade  i   au început ataca  patrulele i  transporturile 
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du mane în spatele frontului. Terenurile accidentate  împ durite îi ascundeau bine. 
Mul i nem i i unguri au fost  omorâ i de aceast  ceat . Numeroase deta amente  
trimise în urm rirea lui Popescu n-au  putut face nimic. Au fost cazuri  când au 
mâncat la mas  cu cei ce-l c utau deghizat în c lug r, c ld rar sau om de rând. 
Proclama ia afi at  noaptea pe u ile bisericilor, colilor, prim riilor i la 
r scrucile de drumuri n-a avut efectul urm rit s  ridice masele în  spatele frontului  
dar "a între inut moralul popula iei greu lovit  de ocupa ia german  "(1. A pus în  
z p ceal  pe du mani care au oferit o sum  mare de bani celui care-1 va tr da. 

Red m cuprinsul  Proclama iei   c tre  s teni   a lui  Victor Popescu, aflat  
în dosarul  "Victor Popescu " al Tribunalului Mar ial German din Turnu-Severin. 

 
  Proclama iune 
 
Domnilor primari! 
 Fra i români!  
Solda i! 
 
Tr im timpuri  grele i vom tr i  i mai  r u, dac  nu ne vom uni i dac  ne 

vom pârî unul pe altul germanilor  i   ungurilor. De tepta i-v   i  învia i  odat  
cum a înviat   i  codrul. Ar ta i  fiecare  din  voi c  mai  ave i   sânge  românesc  în 
vinele  voastre. Pune i  mâna pe   coase, topor, sap  i  pari  i cânta i ve nic   
pomenire du manului, care ne batjocore te  femeile  i  fetele noastre, ne  ia hrana 
i  laptele de  la gura copiilor. Decât prizonieri  schingiui i  i  cu familiile batjoco-

rite de du mani, mai  bine la codru cu arma în mân , f cându-ne datoria pentru ar  
ca str mo ii no tri, sau  s  murim! Iar voi, solda i, pe care nenorocul v-a desp r it 
de fra ii  vo tri, s  nu v  mai preda i inamicului, c ci r u va fi  de voi. De a i   avut 
gând de predare, sau a i  c zut prizonieri, de  ce n-a i   r mas la du man, ci   a i  
venit acas   ca  s  v  preda i neam ului?  Aceasta probeaz  celor mari c  a i  fugit 
de pe front ca s  v   preda i inamicului, lucru pentru care legea militar  v  
pedepse te cu moartea. Mai este  pu in  timp  ca  s  v   îndrepta i. Nu v  mai duce i 
la du mani, ci  c uta i pe efii vo tri  i  înainte la datorie a a cum a i   jurat  pe  
drapelul rii!  Fal  va fi   vou , când  fra ii  i efii  vo tri  v  vor g si   i pe voi  
f cându-v  datoria. B ga i  de seam  c  e mult   armat  de-a noastr  pe aicea, i nu 
v  lua i  dup  minciunile du manilor care  zic c  armata român  a murit. 

Ei se laud  c  sunt grozavi  pe toate  fronturile, dar de fapt sunt cu alele  
frânte în toate p r ile. Ei  sînt gata s  fug  ca iganii, c utând s  v  ia totul, c ci   
acas  la ei  mor de  foame. Dar noi  unindu-ne cu to ii, s  d m  o rait   asupra  lor   
oriunde  îi  prinde i, pune i-le mirul sau vesti i-ne pe noi, care  tim s  1e  cânt m 
ve nica pomenire.  

Solda i  de  toate   categoriile!  Eu ofi erul vostru v  ordon ca f r  nicio 
întârziere   s  v  prezenta i  la  Statul Meu Major în P dure, pentru ca împreun  cu  
ofi erul vostru  s   lupta i  i  s  v   face i datoria fa  de ar   i  Rege. Nu uita i c  
a i   jurat în fa a lui Dumnezeu de a fi   credincio i rii, Regelui  i  Drapelului  
nostru care  a fâlfâit  peste  Carpa i  i  care cu ajutorul lui Dumnezeu va mai  fâlfâi  
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i pe alte meleaguri. Gândi i-v  c  jur mântul care e sfânt  trebuie inut  în orice 
împrejur ri  i  feri i-v  de a c dea în p cate, c ci  de nu ve i  da ascultare  acestui  
ordin ce vi se d   în numele rii Române ti, v  înc rca i cu grele  p cate  i va 
veni   odat   vremea  când fiecare va trebui  s  dea  socoteal  de  faptele sale. Cei   
care nu  se vor  supune  ordinului  de  fa   vor fi   considera i  ca ni te  la i, 
dezertori  i  tr d tori  i- i  vor lua  r splata dup  merit. 

 
Primari i s teni! 
 
Nu mai  pârâ i  pe prizonieri, nu mai da i du manului arm tura noastr , ci 

da i-o solda ilor no tri pe care îi ve i  trimite s  urmeze pe efii lor. Cel ce vinde 
ara, arm tura i  solda ii va fi  pedepsit cu moartea.  

 S  nu se gândeasc  nici-un român c  noi r mânem cu nem ii.  
Nu, asta niciodat !  Aceasta s-o cread  numai du manii  i nemernicii care 

cred   în ei  i le spal  picioarele, f cându-le toate gusturile i care au uitat c   
sunt români  devenind  damblagii  ca i  germanii, dar le va trece în curând de 
aceast  groaznic  boal  când vor veni  ai no tri, le vor da  ca doctorie "ciocolat " 
de o el de la Arsenal i   "ou " cu "unt"din eav  de  tun i  de  arme… 

Vede i  c   fronturile sunt pe aproape i  ei   sunt închi i  ca în cutii  
nemai tiind pe  unde  s   fug   ceea ce vom proba  în curând. De necaz mi-

zerabilii  i  damblagiii s-au ocupat s   bat  bietele  femei i copiii  i oamenii 
b trâni, c ci   cu solda ii nu mai sunt în stare s  se bat , fiind neputincio i. De li-e 
dor de sc rpinat, s  vin  la noi  i-i vom sc rpina. S  lase femeile i copiii în pace 
c ci  sunt nevinova i. Ei se vor sup ra i vor încerca s  ne prind  dar va fi  în  
zadar, i dac  ne vor prinde, ne vor lua numai mor i, dar vii niciodat ! Vom muri  
ca români iar nu ca mi ei i  tr d tori de ar . Recru i! Feri i-v   de apelurile   lor 
c ci  vor s  pun  mâna pe voi. Solda i,  veni i  cât mai  curând în  P dure, la efii  
vo tri  care  î i  fac  datoria  i  înainte   cu  Dumnezeu. S  v  dea Dumnezeu inim  
i  curajul str mo ilor no tri spre  a ne ap ra ara. A a s  ne ajute Dumnezeu!  V  

a tept m, solda i români! 
Dat  în Codrii Mehedin ului în luna mai 1917 . 
ss/Victor Popescu, slt. i   statul s u major. (2 

 

Un c lug r de  la Mân stirea Tismana, care  f cea spionaj  în favoarea 
germanilor a fost ridicat de  oamenii  lui   Victor Popescu, dus  în  P dure  i 
împu cat. Dup  7 luni de lupt  de partizani, înv torul Victor Popescu împreun  
cu câ iva grada i  a reu it s  traverseze teritoriul ocupat i s   treac  printre liniile 
du mane în Moldova îmbr cat c ld rar. 

Chiar documentele  germane au vorbit  de  vitejia  lui. Dup   ce  descrie  
lupta  dus   cu deta amentul român  condus de Victor Popescu în spatele frontului 
"Dragonar Regiment Konig im Weltkrig" scrie: 

"F r  nici-o îndoial , comandantul deta amentului inamic era un om 
extraordinar de capabil i energic care, de i tia c  partida era pierdut , a tiut,  
totu i, s  ne  cauzeze  toate  pierderile posibile". (3 
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Abia mult mai  târziu, când  se d duse coloanei  germane  o înt ritur  de 
aproape o mie de  oameni din Divizia  6 Cavalerie, cronicarul neam   adaug : 

"P cat c  nu ne fusese dat s  ne putem r zbuna imediat c ci eram aproape  
s -1 înconjuram".(4                                     

Întor i  de pe front în anul 1918, înv torului Victor Popescu, care 
terorizase întreaga armat  de ocupa ie  din  Gorj  i Mehedin i,  g se te  casa ars  i 
familia greu lovit . 

Zece  ostatici din comunele vecine b nui i  c  ar fi  ad postit pe  înv torul  
Popescu Victor au fost  judeca i  de form , condamna i  la moarte  i  

executa i  de  Tribunalul Mar ial German  din  Turnu-Severin. 
Gorjenii, îns , i-au f cut o primire demn  de faptele lui eroice în  Târgu-Jiu 

odat  cu terminarea r zboiului. Dup  43 de ani de la aceast   primire, iat   ce-i 
scrie  Grigore  Geam nu, secretar al Consiliului de Stat. Red m con inutul scrisorii: 

 
Iubite nene Victore, 
 
Scrisoarea dumitale mi-a trezit amintiri  din  cele mai   r scolitoare.  
Elev în clasa  a III-a de  liceu, am f cut parte  din mul imea care în 19l8, 

dup  alungarea nem ilor, te-am primit  la por ile  Târgu-Jiului, i purtat  în triumf 
ca r splat  a actelor de eroism cu care ai între inut moralul popula iei  greu lovit  
de  ocupa ia german . 

Au trecut  ani  mul i… 
M  bucur din inim  aflându-te înc  în plin  vigoare i  s n tos. 
Voi sprijini cererea dumitale convins fiind c  împlinirea ei i se cuvine într-

o ar  i sub un regim care tie s  r spl teasc  actele  de  eroism puse  în  slujba  
poporului. 

Te  îmbr i ez! 
     ss/ Gr.Geam nu -11.VIII. 1961 
 
Am  analizat mai  mult vitejia acestui  înv tor în Primul  R zboi Mondial  

socotindu-1 un  caz tipic  pentru înv torimea gorjean  i nu un caz izolat. 
 
1) Din scrisoarea lui Grigore  Geam nu, secretar al Consiliului de Stat, 

adresat  înv torului Victor Popescu.  
2) Nicolae Bolocan, cei zece martiri executa i la Turnu –Severin, Tipografia 

Gutenberg Timi oara, 1924, pag. 10-12. 
3) Cultul eroilor no tri, 1924, R zboiul nostru descris de du mani, pag.32. 
4) Idem. 
 
 
 
 
 


