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In lupta pentru libertate şi unitate naţională, alături ele 
toată suflarea rnm;:i;wască au fost şi ţăranii, ·intelectuaiii, 
funcţionarii şi jandarmii satului Brădiceni din jtrdeţul (iorj. 

Strcivcct1e vatrd. strămoşească, notat ca -;,oppiduni'' de 
Scln~antz. în harta--~a din 1722, vechiul tîrg de la- I3rădiceni 
era la încl'putul primu!ui război mondial reşedinţa plasei cu 
âcelaşi nume, punct strategic la ieşirea pot-ecilor din mun~i. 
în jurul căruia la Fri:inceşti, _Gureni, Boroşteni "·şi Peşli$ani, 
s-au desfăşurat lupte grele, încununate de succes prin vred

nicia soid<1li1lui rumâu. Aici, Ia Brădiceni, la 13 octombrie ltJ I 6. 
s~a m·utut· cLr poslul de comandă geheraiul Cristu, comandantul 
Diviziei I, iar în noaptea aceleiaşi zile locuitorii safolui au 
ad~ilpost1t dcldşameiltti! de mehedinţeni de sub comanda lt. 
colonelului Dejoianu, care a doua zi - la 14·octombr_ie 1916 
~. s-a umplut de qlorie în luptele de la Rasoviţa; lupte 'în
scrise în cartea de aU:r a naţiunii sub nemuritoarea epopee 
de· la. Jiu. 

In urmd retragerii trupelor spre Filiaşi şi Strehaia, popu
laţia, funcţionarii şi jandarmii de la Brădiceni ca şi din c~le
lalte sate din µJa_si.i, dflînd de ororile săvîrşite de trupele 
9ermane prin Iotalită.tH~ ·pe u:nde treceau, aproape în între-
1ime 'au încărcat în· care· şi căruţe avutul lor,. fugind 'Spre 
sud - de frica- Jnamicnlui. · · -- - -

-~ In adevăr, co~ropitorii au folosit diverse metode pentru 
a demobiliză pop-u1aţia din sate cu 'scopul să o împiedice de 
a 01-gi:uiize ·vreo rez'istenţ~ sau să sprijine ar'mata ·romană. ld 
început au venit patrule călări înarmate făcînd' jafuri, ares
turi şi· omoruri; A~tfel, în primele zile au omorît pe 'Calina Şt. 
Popescu, au arestatpe Stelian Vicenze şi pe hotarul din Bilta, 
au jefuit poşid din Bri'idiceni de tutun, timbre şi bani. Pe 7 şi 
8 noiembrie.au venit dinspre Bîlt.'1 mai rrilllte patrule ·călări. 
care s~au dedat la jafuri din casele locuitorilor, lujndu-le· pă
sări, -porci;' :velinţe, scoarţe, precum şi hrana zilniCă- lăsî'ticl 
populaţia murito~re de-foame. In special sold.:iţii- 'unguri fă-
ceau "adevărate ba:barii.' ' '" ··- ·: ' -



f...iulte necazuri a făcut acestei populaţii un soldat ungur 
dezertor, pripăşit prin comunele plăşii Brădiceni, care jefuia 
oamenii, mai ales pe cei din comunele Brădiceni. Şomaneşti 
şi Peştişani. Jandarmii români din Brădiceni s-au constituit 
într-un „tribunal ad··hoc" şi i-au dat pedeapsa meritată. L-au 
,,~uşuit" cum se spune în părţile locului, adică l-au strangulat, 
şi I-au îngrojJdt la marginea apei Bistriţa la locul numit „la 
Schit", în ziua de 16 noiemvrie 1916„ 

Comandaturi\ Germană a făcut ample cercetări, terorizînd 
populaţia, reuşind sd. aresteze Ia diferite intervale pe jan
darmul Iou \'işari pe care comandatura îl numise Politt!i 
al Plăşii de Vest cum se numea plasa Brădiceni în timpul 
ocupaţiei, care, în complicitate cu jandarmul Ion Coand<l, 
„sîrbul Chiş Istvan" şi locuitorul Ion Voiculescu au fost bă
nuiţi ca autori ai „c:rimei"1). 

Administratorul plăşii de vest Brădiceni, It. Valeriu N. 
Opreanu, pătruns de nn spirit patriotic a dat o declarat1e 
pentru jandarmul Ion Vişan, arătînd că nu el este autorul 
„crimei", pe baza ci'.\ reia comanda tura s-a convins că niczi 
ceilalţi iiu sînt vinovaţi, fiind puşi în libertate. Cu toate a
cestea cercetările au continuat pînă în anul 1917, soldîndu-se 
a doua oară cu acelaşi rezultat, iar a treia oară controlul 
fiind mai serios, comandatura germană a stabilit că vinova~ii 
sin t cei benuiţi iniFal, iar administratorul Valeriu Opreanu, 
,.ar fi dat ordin să se facă această crimă", „criminalii" fiind 
protejaţii săi. 

In memoriile şi declaraţiile administratorului Opreanu. 
intitulate sugestiv, .,zile de restrişte", „zile de teroare", se 
sublinicză cd. „este adevărat că deşi nu am dat ordin, însă 
am ştiut dar nu am voit să mă fac călăul ţăranilor mei du
c;:indu-i pe n;îna nemţilor ca să-i împuşte şi aceasta m-a făcut 
să dac declarc;tia, dar nu am izbutit căci pe jandarmul Ion 
Vi~an imediat I-au arestat - în luna mai 1917 - la a treia 
cercetare î:r:i preună cu locuitorul 1001 Voiculescu, urmărindu· 
se şi ceilalţi doi : jandarmul Ion Coandă şi sîrbul Chiş Istvan 
care dispăruseră fiind prinşi cel dintîi în judeţul Argeş, ia1 
cel de-al doilea în sat, fiind ascuns". 

A treia oară cercetările au durat mai bine de trei luni, 
luîndu-se d2claraţii de la z~ci de ţărani din comunele Runcu. 
Brildiceni, Arcani şi Peşlişani. Procesul a început la 31 auguc;t 
1917 la Tribunalul militar german din Tg. Jiu. După cum se 
ştie aceste tribunale prau cele mai draconice mijloace de te-

50-1 



rorizare a populaţiei din teritoriul ocupat. Ca să producă 
intimidare, procesele durau zile-n şir cu audieri de sute de 
martori aduşi din multe sate. Procesul jandarmilor de la 
Brădiceni a ţinut două zile, fiind aduşi la proces peste 100 
de ţărani din comunele Brădiceni, Pocruia, Şomăneşti şi altele 
în frunte cu primarii lor. 

In timpul procesului jandarmii inculpaţi, s-au comportat 
demn şi ptlttiotic, pentru că sancţiunea aplicată de ei tîlhan1-
Jui ungur, a fost o faptă 1ipică de partizani. Aceeaşi atitudine 
<tu avut-o şi funcţionarii numiţi sau menţinuţi de ocupanţi, 
rum a fost cazul tdministratorului de plasă Opreanu (mi:>n
iinut) şi a 1~01iţaiului Ion Vişan (numit)2

• 

In proces, administratorul Opreanu a fost implicat ca 
autor moral al „crimei" şi ca depozitar de arme germane şi 
cil deşi prevenit dt'sprE' această „crimă", el nu numai că nu 
a luat măsuri pentru a o împiedica, el s-a exprimat că „bine 
face că-l omoară să facă ciorbă dinlr-nsul". Administratorul 
plilşii de vest, urma să fie condamnat la mo.ci.rte, d.1r jandarmii 
Vi~an, Coandă şi Kb au declarat că acesta nu numai că 1m 
Ie-a dat nici o dispoziţie, „dar nici n-a ştiut cînd s-a comis"i. 
De curaj a dat dovadă şi şeful judecătoriei de ocol Poenaru. 
care a clecla;at că arm?. găsită la judecătorie nu este proprie
tatea ldminislratorului, ci este a sa, salvîndu-1 de la a doua 
condamnare la moarte pe Opreanu. 

Rezultatui procesului îl aflăm dintr-o încunoştinţare pu
blicată în limbile r,crmană şi română, prin care se arată că, 
prin sentinţa tribunalului militar german din 31 august 1917, 
confirmată pe 2 septembrie 1917, locuitorii Ion Vişan şi 
Ion Coandii ca şi românul transilvănean Ştefan Kisz, au 
fost condarr.nati la moarte pentru crimă produsă asupra unui 
soldat ungur, în ziua de 3 septembrie 1916.) Administratorul 
de plasă Valeriu N. Opreanu a fost condamnat la 5 ani în
chisoare, din cauză că a favorizat pe unul din criminali, 
pentru propriul său :ivantaj. Sentinţa a fost executată în ziua 
de 3 sept. 1917. Incunoştiinţarea a fost semnartă la Tg.-Jiu cu 
aceeaşi dată, de comandantul etapei 264, maiorul Sauer, şi 
comandantul ciistri ctului Gorj II, Kupper colonel ( oberst)1. 

Românul transilvănean Ştefan Kisz, menţionat în sentinţă 
sau sîrbul Chiş Istvan cum îl numeşte administratorul, a căzut 
şi el la pulil-Jonui de la Tg. Jiu, alături de ceilalţi români, fd
cindu-şi detoria in lupta pentru eliberarea fraţilor ardeleni. 
In aceeaşi zi condamnaţii au fost transportaţi la locul dt! 
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ţintă de Ia cdzarma de artilerie din Tg. Jiu, prinşi m fiar~ 
la mîini şi la picioare, unde au fost aşezaţi în faţa parapetului. 
Vis-a-vis de fie,:are comandant, la distanţă de 5 paşi s-a 
aşezat cite o secţie de soldaţi de Landaturm. După ce li s-:'l 
adus Ia cunoştinţă condamnaTea prin traducerea făcută de 
soldatul Gayk, .,nici un condamnat n-a avut nimic de adău
gat la aceasta", trupa a luat arma, iar condamnaţii au fost 
le9aţi la ochi şi la ora 5,55 dimineaţa, sentinţa a fost execu• 
tdtă"). Sentinţa a fost publicată (după executare) cu scopul de 
a înspăimînta populaţia şi spre a se supune ordinelor admi
nistraţiei ocupante. Ţăranii de la Brădiceni nu s-au înspăi
mîntat, ei au dus o luptă continuă de a scăpa de „lighioane", 
fiind în firea lor aşa cum îi caracteriza Vlahuţă la începutul 
secolului, „o măreţie de eroi de prin cărţi, o înţelepciune 
antică, înălţătoare, care mă umple de respect". 

Valeriu N. Opreanu a fost transportat în lagărul din 
Halle. La sfirşitul rc1zboiului, Comisia Centrală pentru jude
carea funcţionarilor dependenţi de Ministerul de Interne, 
care au servit sub ocupaţie, a anulat revocarea sa făcută i.n 
timpul ocupaţiei germane, din funcţia de administrator de 
plasă, arătîni:! că ValPriu Opreanu a fost „un funcţionar co• 
rect, că d protejat populaţiunea şi a apărat-o faţă de ocupant, 
iar condamnarea ce a suferit din partea TribunaJulni militar 
~ennan este- un indiciu că fostul administrator al plasei. Bră
diceni nu se bucura de favoarea ocupanţilor". 

Deşi între aclmin;stratorul Opreanu şi funcţionari ai sa· 
telor din Brădiceni şi alte sate ale acestei piaşi, învăţători, 
preoţi şi primari au fosl unele fricţiuni în timpul vremelnicei 
ocupaţii străine, n:ie~ite cu pregnanţă în faţa comisiilor ele 
judecare a funcţionarilor care au servit sub nemţi, totuşi, cu 
toţii au lucrat în ascuns contra nemţilor şi, sub o formă sau 
alta, pe cit le-a fost cu putinţă au scăpat populaţia de marile 
poveri impuse de invadatori6

). Atît unii cit şi alţii, chinuiţi 
şi pedepsiţi de urgia ocupantă, au scăpat totuşi cu viaţă, 
dcpunînd suprema jertfă cei trei de la Brădiceni. 

Şi dacă la locul de ţintă de la cazarma de Artilerie din 
Tg. Jiu, în faţe paBpetului, un brav ostaş din regiment ar 
scrie cu litere aurii, „N-avem nimic de adăugat", ar fi un 
simbol de eroism pc·ntru generaţiile viitoare şi o puternic.:i 
amintire. Pentru că a.şa cum vorbea despre Tg. Jiu, Vlahuţă. 
în România Pitorească : „Aici amintirile istorice sînt vii, 
strînse cu pricepută grijă şi păstrate cu sfinţenie". 
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NOTE: 

1. Arhlvele Statului 3ucu:cşti, Fond. l\1AI 37~:1919, Comisia pentru C('r
cetarea purtării knc\ionarilo_r sub ocupatie, pag. 131-167; 371/l!)i 91 
pag. 1'13-l•H. 
Informaţie de ti>n'11. Prof. Gh. Pitîgoi, sat Brădiceni, judeţul Gorj. 

2. Arh. Stat. Buc., Fond. M. Interne 231/1911, numirea Lt. Va1eriu 
Opreanu ca ari-tor al Plăşii Brădiceni. 

3. Arh. ~tat. Buc. Pond. M. Interne 713)919, revocări lune. publici, PilU. 
1-23; 51-53 i 145. 

·1. Documente privind rroblema tărănească tn Ollenia, voi. II, p. 232 ; 
„Historisil", nr. 2/1971, p. 195. 

5. Arhivele Statului, f!liula Gorj, Fond. Prefectura Tg. Jiu, 1916; Foco
copie in limb\ gt>rn.ană; Arhiva Consiliului Popular rnunicip. Tg. 
Jiu, Copie, trm..lur.PrP: sentinţa de executare, ~i arh'.v. Stat. Tg. 
Jiu, Fond. l'rerec!urn Gorj, Fotocopie (traducere greşită). 

6. Arh!v. ~tilt. l-1uc., Fonrl M. Interne 46&.'.1918, 746/1919, 421 /1920, rerJ,1-
m:itii contra functlonarilor şi personalului de serviciu din jutl. 
Gorj; M. Jus!itie 9'1918; 118/1919 Tribunalu! german; Sacrif:ciile 
rom.\neşti, Imprnacria Statului Buc. 1924, tom. II, p. 321. voi. I, 
p. SO, 145, 299; România in timpul primului război mondial. Conlri
bulil hibliogrnHcc, Erlit. Militară, Buc. 1975. Coordonator Col. Gh. 
Stoian. 

x) Dalil omoririi a fo~I la 16 nov. 1916 şi nu lu 3 doc. 1916. 
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