STAREA DE SPIRIT A ARMATEI ROMÂNE IN TIMPUL
EVACUARII TERITORIULUI VREMELNIC CEDAT PRIN DJOfATUL
DE LA VIENA*

Evenimentele sfîrşitului de august şi începutului de septembrie .1940
sînt îndeobşte cunoscute. Mai puţin cunoscută, mai corect spus, nu îndeajuns cunoscută, rămîne reacţia anmate'i, îndeosebi a trupei, la aflarea
acestui deznodămînt neaşteptat. Din motive care ne scapă, în literatura
de specialitate, cu excepţia unor memorii ale foştilor participanţi la eve- ·
nimente, publicate în diverse reviste literare, cu deosebire în „Vatra",
reacţia ostaşilor români originari din teritoriul vremelnic cedat n-a constituit o temă specială de cercetare, ea fiind expediată suma·r în dteva
fraze-şablon, care în intenţia autorilor, aveau pretenţia că ilustrează
suficient atitudinea gene1·ală de împotrivire a populaţiei civile. ·şi a armatei române faţă de Dictatul impus de Germania hitleri-stă şi ltalia
fascistă.

In cele ce urmează, vom încerC'a să recompunem atmosfera acelui
început de septembrie 1940 în rîndurile unităţilor militare din zona de
vest, aflate în marş spre noile aliniamente, conform unor documente inedite de arhivă**. ·
la auzul hotărîrilor injuste ele la Viena a fost stupoarea geM!în avalan)ă, ele o stare de clf'znădejde, apoi de furie şi ele revoltă
împotriva a:::elei amputări :::riminale a hotarelor patriei, r<>voltă manifestată în
în:·er:'ări izolate de împotriwire armată, iar în fina\ de părăsirea unităţilor mililart\ fără aprobare, pentru a-şi pune familiile la adăpost - cazul soldaţilor origi;1uri din teritoriul cedat (1-5 SC'ptembrie 1940)1.,
Ajun·)i în localităţile de origine, ar"e~ti ostaşi plecaţi din unităţi, unii cu
armamentul asupra lor, au în:::ercat să se opuni'1 - împreună cu populaţia civihi,
deznădăjduită de întorsătura evenimente'.or - , ordinului 'de evacuare a· a1:1toritfi\ i lor ci vi·(' şi militare românl'şti, încercîncl să reţină jandarmeria şi trupele pe'
Io:: ~i să organizeze o rezistenţă· armată contra o::upantului. Asemenea cazuri· s-au
~emna·.at în multe clin lo::alităţile judeţelor cedate 2, mai alt•s în primele 4-5 zile
Prima

rea:::ţie

rală, urmată,

• Prezentul material documentar constituie o cont;inuare şi o completare a studiului St.arca ele spirit a populaţiei, autorităţilor şi ·ar~tei din ţinuţul So_meş în.
Pnru anului 1940, în Acta MP, 7, 1983, p. 333-388.
,
..
•• Oocumentdc (manifeste, ordine, cle:::laraţii, note· şi rapoarte informative) sînt
p:htrate în Arhivl'le Ministeru:ui Apărării Naţio;rnle.
1 Arh. Min. Ap. N. - M. St. M„ fond Armata I, dos. 958, fila 394 (do:. 4
clin anexa 1): vezi şi op. cit„ p. :134, :371-372 (doc. 35 şi 36).
·
·
2 dos. cit. fi'.ele 514, 521 (do:::. 5 şi G clin anexe); vezi şi op. cit., p. 369 (doc.
:11), 373-374 (doc. 38 şi 39).
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după pronunţarea Dictatului. Treptat, legiunile de jandarmi şi trupele în marş
spre noile aliniamente au lo:alizat focarele de revoltă, nedînd, astfel, ocupantului,
motive reale pentru operaţiuni de „pacificare" la preluarea teritoriului, impus a
fi cedat. Date fiind zecile de cazuri de represiuni sîngeroase exe:utate de trupele
de ocupaţie horthyste în momentul pre'.uării teritoriului cedat (amintim numai ~a
zurile notorii de la Oradea, Satu Mare, Zalău, Treznea, Ip, Cluj, Nuşfalău, Hida, Camăr, Marca), se poate uşor imagina amploarea represiunilor antiromâneşti, dacă ar
fi fost cît de cit motive care să justifice asemenea acţiuni.
Un singur element a putut fi exploatat propagandistic de Ungaria horthystă,
lăsarea la vatră, în primele zile, a ostaşilor originari din teritoriul cedat, fără
echipamentul civil sau militar, considerat minim, din cauza precipitării evenimentelor şi a lipsei acestuia din gările propuse pentru desconcentrare. Se ştie •,Că
părţile sedentare ale unităţilor au fost prime!e care s-au evacuat în noile garnizoane de domiciliu, iar mijloacele de transport C.F.R. şi auto se îndreptau cu prioritate spre sud de noua frontieră, făcînd faţă cu greu necesităţilor momentului (volumul mare al materialelor evacuabile şi timpul extrem de scurt acordat pentru
executare)0 • Această nefericită situaţie a fost exploatată din plin de propaganda
horthystă care a făcut multă zarvă în presă şi la radio, realizind chiar şi un documentar filmat ce prezenta coloane de ostaşi români demobilizaţi, încercînd fără
succes să provoace resentimente în sinul populaţiei româneşti din Ardealul cedat
faţă de „ocupanţii din Regat". Desigur, tentativa n-a reuşit, dar aceasta nu scuză
cu nimic lipsa de prevedere, fermitate şi operativitate a unor comandamente ale
M.U. din zona evacuată.
Ca urmare a acestui fenomen, după instalarea unităţilor în noile garnizoane
de domiciliu, la sud de noua frontieră, s-a instituit la nivelul Armatei I, o comisie
de anchetă care a luat dec:araţii de la comandanţii Corpului 6 Armată, Diviziilor
16 Şi 17 Infanterie şi de la comandanţii Regimentelor 87, 81 şi 65 Infanterie.
La acest moment critic (părăsirea Unităţilor de către ostaşii originari din
teritoriul vremelnic cedat) se referă cu precădere declaraţiile şi rapoartele comandanţilor de unităţi şi mari unităţi afectate de acest fenomen 4 •
In prima fază a anchetei, comandantu~ Corpului 6 Armată, generalul de divizie Vîrtejanu, în raportul confidenţial din 24 septembrie 1940 către Armata I,
a considerat că întreaga vină pentru această situaţie revenea generalului Papadopol,
comandantul Diviziei 16, din rîndurile căreia izbucnise acest simptom. Drept urmare, comandantul Corpului 6 Armată propunea înlo:uirea la comanda Diviziei
a 16-a a generalului Papadopol, deoare:e fenomenul părăsirii unităţilor s-ar fi
datorat slabei munci de educaţie şi instrucţie desfăşurată în această unitate, şi,
în egală măsură, slabei conduceri:;.
Desigur afirmaţia este gravă, dar privind dincolo de litera regulamentului
disciplinei militare, invocată de generalul A. Vîrtejanu, trebuie să vedem adevăratul mobil al acestei atitudini şi trebuie s-o spunem - că spre cinstea lor,
comandanţii de regimente, fiind mai apropiaţi de trupă, au intuit exact ce se
întîmplă în sufletele ostaşilor ardeleni ce constituiau grosul efectivului Diviziilor
16 şi 17 şi, în consecinţă, n-au dat fenomenelor în discuţie interpretarea gravă pe
care, .poate, cu prea mare uşurinţă, comandantul Corpului 6 Armată era in:linat s-o dea.
Iată; spre exemplu, declaraţia6 comandantului Regimentului 87 Infanterie,
::ol. Ni::olae Petriman, o mostră de analiză lucidă şi neiertătoare a momentului
invocat şi, în acelaşi timp, un omagiu adus admirabililor săi subordonaţi care,
pină la 30 august, erau pregătiţi să facă totul pentru apărarea ţării, dar, concomitent, erau extrem de îngrijoraţi de zvonurile privind o posibilă cedare - stare
reliefată de col. N. Petriman în buletinul informativ al regimentului din perioada
20 iulie - 20 august 1940 şi în raportul din 2 septembrie 1940: „Se constată o

dos. cit. filele 521, 522-523 (doc. 6-7).
Idem, dos. 883, filele 98, 107-110, 111-113, 120-123 (doc. 9-12).
s Jbtdem, fila 98.
G Ibidem, filele 107-110.
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durere sufleteas:::ă din cauza zvonurilor că vom fi obligaţi la o :::edare din teritoriu
în regiunea graniţei de vest, deşi sunt instruiţi pentru un a:lUmit s:::op, sunt lipsiţi
ele satisfacţia de a lupta, fapt ::-are le-ar adu:::e o re:::ompensă, o mî:igîiere suf.'.eLcas:::ă"5. In conti:iuarea argwnentaţiei sa.e, col. N. Petriman relevă că nu se poate
vorbi de o slabă edu:::aţie ostăşească, de lipsă de :::oeziune sufletească, curaj Şi hot<"1rîre în rîndurile trupei, mărturie stînd faptul că pînă la 30 august 1940. n-a fost
ni:::i un caz de indis:::iplină sau dezertare în regiment. La 31 august î:isă starea
ele spirit s~~ modifi:::at brusc, ostaşii ardeleni din teritoriul :::edat :::onsiderînd „ca
o t<ădare de neam·• părăsirea graniţei de vest şi cedarea unei mari părţi din Ardeal fără luptă, privindu-i astfel de onoarea de a--Ri apăra pămîntul, familiile şi
onoarea ostăşeas:::ă. In a:::eastă situaţie aproape toţi ostaşii origi:iari din teritoriu<
c·edat au cerut să fie desconcentraţi pe lo::: pentru a ajunge mai repede .la fomiliLe
lor lipsite de o forţă publică de apărare în faţa o:::upantului. Ba, mai mult, Batalionul III şi Compania Cercetare „au cerut în masă ofiţl'rilor s[t nu se retragă de
pe poziţie pentru ca să lupte cu ungurii".
La toate acestea se mai adăuga, sporind nemu~ţumirea, obligativitatea de-a
(•xc:::uta un marş spre interior de :::::a. 6-8 zile, de unde apoi să se întoar:::ă tot
pe jos în teritoriul ocupat şi, în plus, fără garenţia :::ă vor fi e:::hipaţi, deoare:::e
mulţi ostaşi n-aveau haine civile ni:::i ia P.S. Nemulţumirile n-au fost nici înt:·-un
fel îndreptate împotriva ofiţerilor comand an ţi de subunităţi, pe ~are ostaşii îi
cunoşteau şi îi iubeau, deoare:::e 800/o erau rezervişti, învăţători în satele ce ur1Ţ1au
să fie cedate.
Nu se poate vorbi - susţine col. N. Petriman - nici de o influenţă demobilizatoare a propagandei horthyste, deoarece ostaşii ardeleni aveau convingeri palrioti:::e forme, fără os:::ilaţii în fun:::ţie de conjun~tura istorică de mr'mC'nt.
Acelaşi col. N. Petriman arată, cu tot respectul dat :;·at ierarhiei militare, că,
mai degrabă ar trebui să se caute vinovaţii pentru, deruta din primele zile ale
1·Ptragerii la nivelul eşaloanelor superioare, deoare:::e la acest nivel s-au dat ordinele contradictorii care au a::::entuat şi mai mult dezordinea. Insuşi gen. A. Vîr~
tejanu în loc să încer:::e să înţeleagă ce se petrecea în sufletele ostaşilor diviziilor şi
regimentelor din subordine, a fost depăşit totaimente de evenimente, devenind chiar
l'idicol, da:::ă nu absurd, atunci cînd a avut pretenţia să fie întîmpinat, în puterea
nopţii, cu onoruri militare de către o trupă epuizată şi demoralizată, aflată în plin
marş spre noile aiiniamente .
.Jn finalul declaraţiei sale, col. N. Petriman accentuează în:::ă o dată că .vina
pentru apariţia acestui fenomen în cadrul unităţii sa.e şi a, altor unităţi din zona
l'vacuată nu aparţine foştilor săi subordonaţi, care, de fapt au fost. împiedicaţi să
lupte pentru apărarea pămîntului ţării şi pentru salvarea onoarei ostăşeşti grav
afectate de o de:::izie politi:::ă injustă, ce nu li se putea ni:::i într-un fel imputa lor.
Cu conştiinţa că şi-a făcut datoria pe deplin, col. N. Petriman de:::lară: „De asemenea, în memoria lor, sunt obligat a le apăra onoarea, care este în general a
fraţilor noştri ardeleni, crescuţi în ideologia ţării „Nici o brazdă" - trăind
rele mai amare clipe din viaţa lor".
Pe a:::eeaşi linie se înscrie şi declaraţia lt. :ol. Ionel Haica, :::omandantul
Regimentului 65 Infanterie7 • ln plus, a:::esta relevă că în:::adrarea cu ofiţeri activi
la nivelul comandanţilor de subunităţi a fost mai mult de:::ît defectuoasă şi că
ln proporţie zdrobitoare comandanţii de plutoane şi companii erau originari din
teritoriul cedat, fiind deci frămintaţi - după pronunţarea Dictatului - de exact
n:::eleaşi probleme ca şi trupa.
Iii de:::laraţia sa, col. Marcel Ionesc:u8 înlo:::uitorul la comandă al comandantului Diviziei 17, nu aduce prea multe elemente noi, ex:::eptînd sforţarea vizibilă
de-a nu fi implicat într-un fel in cazul anchetat şi de a pasa întreaga răspundere
usupra lt. col. I. Haica, comandantul Regimentului 65 Infanterie, aflat pe timpul
retragerii în subordinea Diviziei 17 Infanterie. Faptul :::ă ostaşii originari din teriIbidem, filele 111-113.
s Ibidem, filele 120-123.

7

27 - Acta Mvsei Porolissensis, voi. X
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toriul cedat au fost lăsaţi la vatră nproap<' <lt>zbr<'i:-aţi ~i cu solda nc•plătită clP
2 luni este expediat :u mult prPa mare uşurinţă, dîndu-sP vina exclusiv fJf' împrPjurări:f' nenoro:ite a!e monu:ntului. De altfel, ca urmnrP a acestui „slalom" VPrba'.
printre responsabilităţile re-i revenPau, colonelului IVI. lo;1esru nu i-a fost imputată ni:::i un fel ele vin<! ...
Cornborînd declaraţiile comanda:1ţilor de u:-iităţi şi mari unităţi, afe:::tate de
a:-est fenomen, n•zultă indubitabil că nicide:::um nu se poate vorbi de dezertare,
ele neîndep'.birea ob'.igaţiilor ostăşeşti de rătre trupa originară din teritoriul vremelni: cedat. Dimpotrivă, mai ales din dedaraţii!P :::e'.or 2 comandanţi de regimente, ::-ol. N. Petriman ~:i lt. :::ol. I. Hai:-a (Ileg. 87 şi, respectiv 65 Infanterie),
rezultă că vina trebuie căutată în altă parte, în ori:-e caz, mult mai sus (vezi
lipsa constantă ele informare exactă a populaţiPi şi a trupei cu privire la stadiul
relaţiilor cu Ungaria horthystă; ordinele rontradi:torii din primele zi'.e de după
Dictat; eva:uarea pripită - citPşte: fuga - părţii sedentare a unităţilor op('rativ(',
con:omitent cu crearea unei situaţii fără ieşire pentru comandanţii unităţilor din
zonă, care aveau ordinul să-i lase pe ostaşii localni:i în ').Irma fenomenelor
de revoltă din primele zile - la vatră, dar, în acelaşi timp, să Pvacueze materialul
ele luptă fără pierderi şi la timp, în condiţiile cînd peste 90D/o' din efectivul a:::estor M.U. erau originari din teritoriul cedat).
La toate acestea se adăuga, sporind simţitor deruta şi dezordinea, activitatea
organelor de informaţii horthyste care au tras maximum de foloase din momentul
greu prin care trecea România, împrăştiind din avion manifeste diversioniste în
rarP se agita problema „Ardealului independent" 0 •
Nesesizînd intru totul gravitatea dramei prin care tre:eau ostaşii cres:::uţi în
spiritul apărării pînă la sacrificiu a hotarelor ţării întregite, eşaloanele superioare
îi bombardau cu ordine prin care se interzi:ea categoric orice parti:ipare la manifestaţiile cu cara:::ter antidi:::tat, participare care le-ar fi adus o relativă îmbăr
bi1tare în acele momente de restriştel 0 •
Operaţiunile de evacuare a oamenilor şi bunurilor publicell din teritoriul
vremelnic cedat - după data de 5 septembrie 1940 ~. ca urmare a unor severe
măsuri de ordine luate la nivelul Marelui Stat Major, au de:urs relativ normal,
încheindu-se la 14 septembrie 1940.

octombrie 1944), ostaşii care suaproape jumătate din Transilde .către regimul carlist a unui
act politic totalmente injust, Dictatul de la Viena, ce viola grosolan normele dreptului internaţional - Yor reface marşul din 1940 în sens invers,
recîştigînd cu preţul sîngelui libertatea şi demnitatea ţădi.
Peste exact 4 ani (septembrie -

feriseră ruşinea abandonării fără luptă a
vania - consecinţă a acceptării ~Pmnării

CORNEL GRAD

ANEXE
1. FRA'ŢI ROMANI ARDELENI
Să

luţie

ştiţi

că

statele cele mai puterni:::e au hotărît despre soarta Ardealului.
O mare parte din Ardeal se dă bapoi Ungariei.
Să ştiţi că Domnul Maniu s-a unit cu comuniştii, cari se pregătes::: de revoavînd de gînd să apere Ardealul prin arme.
Idem, dos. 958, fila 104.
Ibidem, fila 175 (do:::. 3); op. cit., p. 367 (doc. 27), 372-373 (doc. 37).
11 Ibidem, fila 173 (doc. 2); op. cit. p. 367-358 (doc. 28), 369 (do:::. 37).
1 2 Ibidem, filele 514 (doc. 5), 521 (do:. 6), 522-523 (do:::. 7), 477 (do:::. 8).
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A apăra Ardealul, însă fără ele ::::omunişti, ar fi o faptă nobilă şi demnă
:Ic noi.
Români ardeleni! Dar azi aşa :'f'Vn înseamnă o nebunie nemaipomenită! S-ar
',-1,·sa fă~;i ni::::i un rost s:::umpul nost:·u sînge românes::: şi s-ar face praf din
,\:Jpal Î:l urma bombclo:· străinilor.
h unirP ::u ::::omuniştii estl' o trădare de ţară şi o crimă fatală, :::are nu numai
:·:1 :w bagă în război, clar şi mai mdt:
Ne pri':piideştc prin revoluţie!
Ei nu ris::-ă nimi::-. dar noi n0 :iPno~o:·im! Ne-am sătu:·at de a::eastă politi::::ă
dd1:::eas2ă.

Nu ne învcim! l'.·1oarte la a2c>la ::-a:·e se învoie~te!
Trebuic> s[1 ne s::::ăpăm viaţa :::a din nepoţii noştri să se renască ARDEALUL
INDEPENDENT P_unct _::::u
sageata.
A:lnotare: A::::esta este textul manifestelor arun::::ate din avionul maghiar.
Manifo>stele au fost aruncate în comunele Ariniş, judeţul Sălaj, şi Mireşul
Mare ~i Fersig, judeţul Satu-Mare. Manifestul original se află la poliţia Baia
l\la~1-., îl vom avea şi noi.
Arh.M.Ap.N

M.St.M„ fond Armata I.

dosar 958, fila 104; film 68/7,

M.I.A.Z.-I.M.C.

2. NOTA INFORMATIVA
:r\.fanifestanţii au fost la primărie unele a vorbit dr. Teodor Vidican.
De acolo au ple:::at la So::::ietatea de Telefoane, apoi la Poştă.

O parte

s-a dirijat spre

gară

pentru a nu

lăsa

pe nimeni

să

părăsească

L'lujul.
societăţii de telefoane manifestanţii au delegat un reprezentant să
cu Guvernul (Ministerul de Interne probabil).
Guvernul a răspuns că trebuie să se respe::::te angajamentul luat la Viena.
s.:a vorbit apoi :::u Dl. Iuliu Maniu şi urmează în prezent să se vorbeas:::ă
:·u Dl. general Liteanu, Dir. general al Siguranţei Statului.

In

faţa

vorbeas::::ă

-

Arh.M.Ap.N. I.M.C.

M.St.M„ fond Armata I, dosar 958, fila 173; film 68/9, M.I.A.Z.

3. TELEGRAMA
I 1.C. Fulger Secret

Comand. M.U. Of. poştal nr. 112.
MAN. No. 39129 99 3 13/45
Ordin general nr. 73 din 3 septembrie 1940. Se interzi::::e în mod absolut tul11ror militarilor, ofiţerilor, subofiţerilor, !';i gradelor inferioare, activi şi de rezervă,
de a participa sub ori::::e formă la manifestările cu :::ara:::ter politic. Sin::::era atituillne a militarilor în orice împrejurare, şi astăzi mai mult ca oricînd, trebuie să fie
l'Xe:::utarea stri:::tă a ordinelor cu convingere, hotărîre şi energie, fără ni:::i un· .fel
ci<• romentariu. Ordin de detaliu urmează. Rog daţi dispoziţiuni de executare, prewntul ordin fiind comunicat numai dvs.
Ministrul Ap. Naţ.
General de Divizie Ni::::olescu
llu:::ureşti

Arh.M.Ap.N. l.M.C.

M.St:M„ fond Armata I, dosar 958, fila 175, .film 68/11, M.l.A.Z.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

394

C.GRAD

4. HUGUES
ARMATA AT-A
către

MARELE STAT MAJOR -

SECŢJA

Urmare la nr. 23503 din 5 septembrie 1940:
Cu onoare raportăm mai jos num;irul fuga:·ilor <:>i

A fi-A
uniti'lţih·

:-llrora

aparţin:

!. Divizia 16 lnfanterie
Regimentul 87 Infanterie - circa 470.
Regimentul BI Infanterie - circa :rno
Regimentul 7 Grăniceri - circa 90.
Brigada artilerie - 50

Grup de Recunoaştere Corp 6 A. - circa 5.
Grup Recunoa!itere Divizia 16 - circa :l5.
Se.rvkii - aproximativ 450.
Total din Divizia 16: aproximativ 1430.
II. Divizia 17 Infanterie
Regimentul 65 Infanterie - cir:-a 100.
B.M.D. - circa I.
Brigada Artilerie - circa 30
Grup Recunoaştere - cir:-a 3
Servicii - aproximativ - circa 100
Total Divizia 17 aproximativ 234
Totalul general al fugarilor aparţinînd unităţilor de mai sus din Corpul 6
Armat;\ se ridică la aproximativ 1664 oameni, toţi avîncl domi:·i!iul în teritoriile
cedate.
In prezent dezertările au încetat şi operaţiunile de>curg în linişte şi ordine.

o.o.
ŞEFUL

DE STAT MAJOR,
General I. Şteflea
Arh. M. Ap. N. M.I.A.Z.-I.M.C.

Nr. 25529 din 5 sept. 1940

M. St. M., fon:!. Armata I, dos. 958, fila 394, film. 68/13

5. STRICT SECRET

Nr. 1:1215. Anul 1940, luna IX
Ziua 6.
Regimentul 7 Jandarmi Someş
Cu reşedinţa în Cluj
către

ARMATA I-A
Legiunea Jandarmi Someş raprotează că azi, 5 septembri<• 1940, în trenul ce
transporta ostaşi de la Dej la Cluj, un ostaş a sărit, voind să fugă, a fost împuş
cat de so'.daţii din tren. Legiunea cercetează.
In ziua de 6 septembrie a.c. raportează că la postul Simişna populaţia împreună cu ostaşii fugiţi cu armătura asupra lor de la unităţi au oprit pe jandarmi
să plece din comună, voind să-i dezarmeze. Jandarmii s-au opus. Comandantul
Legiunei a trimis un camion cu jandarmi, care intervenind, a restabilit ordinea.
Tot Legiunea Someş raportează că trupele maghiare au ajuns la nord de Tg.
Lăpuş, unde gărzile maghiare au început să terorizeze populaţia.
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Legiunea Jandarmi Maramureş s-a retras şi îşi continuii drumul către garnizoa:rn de evacuare sub coma:lda maiorului Varo Alexandru.
Legiunea Jandarmi Năsăud rapo:-tează că s-a cva::uat averea de la toate
autorităţi'.e ':'i depozitc:e statu .ui. Mai raportează că lt. colond Frunzeti Constantin
din Jandarmerie, grav bolnav de pneumonie, rămîne î:-i sanatoriul din Bistriţa,
neputînd fi Pvacuat din :::auza stării grave în care se află.
Legiunea Jandarmi Bihor este în :::urs de retrngerc c[1tre Beiuş. Totul decurge
a or mal.
Legiunea Bihor ~i c;uj rapo:·tcază că a exc:::utat ordinul regimentului, înf!inţînd posturi tari de jandarmi b
toate comunele de-a'.ungul noii frontiere.
De la Legiunile Satu Mare ':'i Sălaj nu se ştie nimi::: din lipsă complectă de
"egătu;·i te efcnic1•.
Comandantul Hegimentului 7 Jandarmi
Lt. Colonel, ss. indescifrabil.
A:·h. 1\1. Ap. N. -

Someş

M. St. M .. fond Armata I, dosar 958, fila 514, film. 68/17

~1.l .A.Z.-1.M.C.

6. BIROUL STATISTIC MILITAR CLUJ.
SECRET
NOTA INFORMATIVA

Nr. 5144 din 6. IX. 1940
Cu ocazia deplasării i:1 zona :::e se cedează Ungariei, Biroul Statisti::: Militar
Cluj a făcut următoare'.e constatări în ziua de 6. IX. 1940:
1. Maşinile perfe:::ţionate care• au fost demontate ele la Oc1rn Dejului pină la
6. IX. l!HO - data trecerii Biroului în zon{t pri:1 Dej - S<' giisC'au pe rampa gării
Dej, din lipsă de vagoane.
2. Cheiurile gării Dej sunt pli:w ele nume;·oase materiale ce aşteaptă să fie
eva:::uate.
3. ln satul Cca:::a, jud. Someş, un in:::ident a fost provu:::at de osta~ii îator':'i la
vetre, care au anw:1inţat :::u armele pe ceilalţi lo:::uitori, pretinzînd grînl'.
4. Preoţii mino:-itari din satele Sic, Unguraş şi Cireşoaia, judeţul Somc~. au
ce;·ut :::omandantul ui poliţiei a::elui juclPţ să retrag[1 janda:-mii, c[1:·i altfel :-iu răs
pund de viaţa Io;-. Comandantul Poliţiei juJeţu~ui a retras jandarmii clin sate:e
de mai sus.
5. Preoţi minoritari din regiunea Hue:lin cutreicră sate·e moţi 'or - regiunea
sud Huedin - adunînd semnături de la moţi prin care a:::eştia dc:::lară ~ă dores::: să
fie alipiţi Ungariei.
6. La 5. IX. 1940 anumite e:emenlc maghim·e au spal't :::îkva geamu:-i la românii din Gherla.
7. Ultimul batalion de infanterii' a pf1răsit Baia Ma;·t· în scara de 5. lX. 1940.
Garcia cc fusPse lăsată pentru paza centraki din Baia Mare a fost fugărită de ungurii localnici în dimineaţa de 6. IX. 1940.
8. Podul C.F.R. de la Ulmeni-Sălaj - pPstl' Someş - h dimineaţa de 6. IX.
nu mai era păzit. Fă:::înd investigaţii am co:lstatat :::ă paza a fost desfiinţată încă
din ziua de 5. IX.
9. Statul Major al Diviziei 18 arati:'I :::<I Secţia auto organi:·ă, pe care o aştep
ta, nu a sosit ni:::i pină în prezent. Din a:::eastă :::auzft evacuarea materia:elor respective este foarte greoaie. Statul Major al Diviziei 18 cere mijloa:::e in a:::est scop.
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arată că pentru a atinge diferitele linii ce i-au fost fixate, este
etape foarte mari.
In general se remarcă că în oraşe şi gări e animaţie deosebită, în sate î;:isil este
completă linişte.
·

Divizia 18 mai
nevoită să facă

ŞEFUL

Comunicat: M. St. M., Armata a I-a
Arh. M. Ap. N. -

şi

BIROULUI STATISTIC MILITAR .CLUJ
Lt. Colonel C. E. Manolescu
Delegaţia Guvernului.

M. St. M., fond Armata I, dosar 958, fila 521, film 68.19-21

M.l .A.Z.-1.M.C.

DARE DE SEAMA

7. De constatările ce am făcut privitor la măsurile de ordine şi mersul evacul!rilor la D<'j şi Bistrita în ziua de 4. IX. 1940 şi la Tg. Mureş în ziua de 5. IX. 1940
{Ordinul nr. 23462/1940 al Comand. M. U., Ofi::-iul Post Mi'.itar nr. ll2).
l. MASURI DE ORDINE.
l. !n Dej şi judeţul Someş

Legiunea Jandarmi Someş dispune ele una companie de jandarmi din Batalionul 13 Jandarmi.
Compania de la Corpul ll Armată nu a sosit încă.
Mai sunt încă 11 călăreţi sub coma!lda maiorului Adămiu rle la Corpul 11
Armată veniţi tot pentru menţinerea ordinei de la Corpul 11 Armată.
Legiu!lea are gărzi în afară de unitliţi~P armatei şi la diferite instituţii de stat.
constituite din cite un şef şi 3 oamf'ni. Mai are nevoie de gărzi la Fabrica de ciment. Dist::-ibuţia, Depoul de Locomotive şi h Gherla. Aceste gărzi, în . lip.să de
efective, neputîn::l lua fiinţă, urmează să fie constituite astăzi la sosirea companiei
ce .s-a trimis de Corpul 11 Armată.
Legiunea de Janda:·mi va fo:-rna tnate gărzile din compa:iia care soseşte de la
Corpul 11 Armată şi tot din aceşti oame:ii va înfiinţa şi gărzile de :a:-e este nevoif',
Iar jandarmii îi va întrebui!lţa pentru patrulări în împrejurimile oraşului şi ordinea în oraş.
·
Legiunea mal dispune de 15 jandarmi si un pluton rle mitraliere pe care-i ţine
în stare de a'armă. Pentru patrulări Î!l ora<;' a dC'stinat 15 ja:idarmi.
Pînă în prezent este ll:llşte şi ordhe în întreg judeţul.
2. La Ocna Dejului.
Am luat contact cu Domnul inginer Andonie de la Salinele Statului Ocna
Dejului şi am constatat:
O:::na are de prezent un număr rle 113 lucrători dintre care 80 români şi
53 unguri. Nemulţumiri le printre lucrători s-au creat pe considerentul că fusese
hotă:-ît prima dată :::a să fir scoase mai multe instalaţiuni aşa :::ă nu s-~r mai
fi putut lucra în ocnă şi deci muncitorii nu şi-ar mai fi putut cîştiga existenţa.
S-a hotărit însă ulterior ca să nu se demonteze decît ceea ce s-a instalat recent.
Astfel. salinele rămîn în plină funcţiune.
Nemu 1.ţumir<'a ~-ar fi creat şi pentru motivul :::ă lucrătorilor nu li s-au plătit
lefurile pe timpul ele la 11 august la 11 septembrie, a.c. şr aceasta b lipsă de
bani. Suma în cauză s-ar ridi :a la Iei 500-600 de mii. Muncitorii au fost ~onvinşi
că aceste drepturi li se vor aplica din suma de lei de aproape 6 milioane, cnre
este costul sării ce este lăsată acolo în depozit de la noi românii. Cinci au fost
p:-edate salinele de unguri statu'.ui român. acmn 21 de ani, nu exista în depozit
ni.ci un pic de sare.
Sali!lele sunt păzite de prezent rle un <'fr:·liv rle 35 de oameni între care
un număr de 5 subofiţeri jandarmi.
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h urma măsurilor de pază :::are s-au luat şi mu:1:::itorii rămînînd convinşi
li se vor plăti drepturile şi :::ă sa'.inele vor rămîne în plină fun:::ţiune de prezent :::u începere de la 3 !.:::. la salină domneşte perfe:::tă linişte. Dire:::ţiunea are
tot con:::ursul din partea armatei şi este asigurată ('ontra ori:::ărei acţiuni de
sabotare.
:::ă

:1. Tn

Bistriţa şi judeţul Năsăud

Legiunea Ja'.ldarmi Năsăud dispune de un pluton de jandarmi din Batalionul
n Jandarmi şi ele plutonul, ce a sosit azi din Brigada l Moto.
Legiunea :::u a:::est efectiv poate face faţă pazei cc se impune pentru :::are
s-au constituit g<'irzi şi patrule în pun:::tele de comuni:-aţie unde a fost ne:::esar.
Nu are nevoie de gărzi în afară de cele existente.
4. La Tîrgu

Mureş

Legiunea Jandarmi Mureş dispu:ie de 2 plutoane jandarmi din Batalionul
13 Jandarmi, ca~r sunt întrebuinţaţi pentru pază în ora-:; şi menţinerea ordinei
şi alte nevoi ::-are se ives:::.
A sosit şi una rompanie clin Brigada I Moto, care la fel este întrebuinţată
de comun acord cu garnizoa'.la pentru ordine şi siguranţă.
Poliţia :::ivilă nu mai fun:::ţionează aproape în întregime, 75 procente din ei
fiind localni:::i. Co:i:::u~ă la paza oraşului pentru menţinerea ordinei intele:::tuali
unguri cari au fo:-mat gardă a lor proprie cu consimţămîntul garnizoanei şi a
poliţiei. Aceste gărzi fun::ţionează de 2 zile în toate părţile unde se ives:: nevoi,
însoţind în servi:::iu pe jandarmi sau pe puţinii poliţişti civili cari au mai rămas
în s'.ujbă. Edifi:::iile evacuate de autorităţile româneşti sunt date în paza acestora
pentru a nu fi devastate.
După spusC'le :::oma'.lcla:itului ele legiune şi
ale domnului Comandant al
garnizoanc>i ::-olaborarca a:-casta cu ungurii în s:::op de pază şi siguranţă a fost
binevenită; pină în preze:it a:::c>ştia sînt consideraţi de bună credinţă. Nu sunt
înarmaţi.

De prezent lini'jtc

şi

ordine.

II. MERSUL EVACUARILOR
1. La Dej. AvtTea unităţilor militare şi a instituţiilor de stat este toată
în gară şi urmează să fit' învagonată pe data ele 4 1.• ::. ora 14,23, însă vagoanele
nu sosiseră în::ă ni::i pîni't la a:::ea orii. Delegatul M.St.M. a 2omuni:::at Domnului
prefe2t de Someş că la 5.IX„ după amiază, sau noaptea vor sosi vagoanele.
2. La Bistriţo. Este aceeaşi situaţie. Totul s-a eva:::uat la uă:-i şi în lipsă de
va.;oane pe data de 4 1.r. nu era în:-ă învagonat nimic. Dl. Colonel Rau~er,
:--omandantul Cercului de Recrutare nP-a comunicat :-ă a luat ll'gătură în scop
de a se urgenta sosirea vagoanelor cu M.St.M.
3. La Tfrgu Mureş. Luîn~l contact cu Dl. Co~onel Lung, :::omandantul Cer:·ului de Recrutare Mureş, am ::-onstatat că cele 4 1; 2 vagoane făină şi 8 vagoane de
grîu, privitor ln :-are ni s-a dat ordi:l expres de Dl. Lt. colonel Ivanovici, ca să
mă interesez, sunt învagonate deja şi anume: toată făina şi 3/4 din :::antitatca
de griu sus menţionată, iar restul de 1/4 griu era în curs de învagonare. Şi aici
:::a şi în celelalte garnizoane aceeaşi situaţie.
Nu poate fi învagonată averea statului în lipsă de vagoane sufidente, mijloace de transport la gară şi braţe de muncă insuficiente.
Această situaţie (este) şi la Reghin.

/n concluzie:
-

Măsu~i:f•

ele ordine: în general bine.
sunt executate puţin mai greoi din lipsa

Evacuări Ic
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şi -a mijloace~or de transport pînă la gară, pP de o parte şi din cauza intî:-zierii
la calea ferată în punerea la dispoziţie, a vagra:wlor necesare.
Este imperioasă nevoie de braţe de muncă, mijloace de transport pînă la
gară şi punctualitatP î:1 sosirea vagoanelor ne:esare.

Maior
ss. Indescifrabil
Arh.M.Ap.N. M.I.A.Z. - J.M.C.

6.IX.1940

M.St M., fond Armata T, dosar 9:J8, fila 522-523, film 68/23-25

8. HUGUES

ARMATA I-A -

SECŢIA

A II-A

către

MARELE STAT MAJOR -

SECŢIA

A II-A

Coman:lantul L<'giunei şi ~efu1 Poliţil'i di:i judeţul Năsfmd raportează că
prefectul judeţului, lt. :olonel Emil Poruţiu, a ple:at de la post de la prime'.e
dezordini, în ziua de 2 septembrie 1940, dczinteresîndu-se de evacuarea bunurilor
şi averea statului.
Astăzi, 6 septembrie, maiorul Nicules:u Paul, comandantul Legiunei şi şeful
Poliţiei judeţului Năsăud, raportează că a executat evacuarea completă a tuturor
bunurilor statului, pe care le-a în::ărcat î:i vagoane şi la această oră (12) aşteaptă
plecarea lor din gara Bistriţa.
Rugăm a interveni pentru a se cerceta cazul prefectului în chestiune.
D. O.
ŞEFUL

DE STAT MAJOR
General I. Şteflea
Arh.M.Ap.N. --:- l.M.C.

9.

Confidenţial

Nr. 23553 din 6 septembrie 1940
A~mata

l\II.St.M„ fond

I, dosar 958, fila 477, film u8/15 1\1.I.A.Z.

personal

Anul 1940
Luna septembrie Ziua 24

Corpul 6

Armată

-

Statul Major Armata I

Biroul adj.

Către

Am onoare a rapo:·ta următoarele:
·Cu ocaziunea retragerii trupelor din te:·itoriul vremelinic cedat U;i.gariei s-a
putut verifica gradul de instrucţie, cta:- mai ak-s de educaţie al trupei, :::um şi însuşirile la comandă ale ofiţeri'or de toate gradele. Astfel am putut constata că .unităţile Diviziei 16 de sub :-oma:ida ge:ieralu!ui Papodopol Constanti:i nu au avut
nici 'instru:ţie ~i nici t<lrie sufleteas-;i ck a exe:uta a;:castă operaţiune î:i bune
condiţiuni, dovedind că nu a'J fost temeini: p:·egătite şi in~leosebi impu,Lsionate
de
:omandantul lor de divizie. Pn':izăm următoare·C': Prime!e simptome de i:ldis:iplină
- cînd trupa nu a voit să meargă la sud de :ioua frontieră - s-au petrecut la
Regt. 81 Inf. şi aproape simultan la Regt. 87 Inf., ambele din Divizia 16 şi de la
a:este regimente s-a propagat apoi la ~elelaltC' unităţi din zona operativă a Corpului 6 Armată. Indisciplina apărută în ziua de 31 august şi 1 septPmbrie curent
la acele regimente, evoluau spre des:ompunerea unităţilor, ceea :::e se şi întîmpla,
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da:ă nu intervenea măsura M. St. M. :a trupa să depună armamentul, muniţiunile
şi e:hipamentul la gări'.e ce'.e mai apropiate, după care să fie lăsaţi dire:t la
vatră Este adevărat :ă aproape în întregime peste 950/o - trupa a:estei divizii
era din teritoriul :c>dat şi îndeosebi din regiunea Satu Mare - Carei - Zalău şi
Dej :are urmau să fie o:::upate în primele zi:e de către trupe'.e ungarP şi :ă ostaşii
:unos:înd sălbăti:::ia şi ura ungurilor - confirmate ulterior prin fapte - doreau să
fie lingă familiile lor în momentul sosirii unguri 'or. totuşi atitudinea trupei de a
părăsi unităţile denotă că instru:::ţia ~i t>du:aţia era slabă în unităţile Diviziei

a m-a.
De aceasta sunt răspunzători comandanţii de regimt>nte, pentru :are am raportat separat cu nr. 55. din 24 septembrie curent :ît şi coman ·lan tul diviziei, pentru
:ă în de:ursul timpului nu au stăruit si'i sădeas:-ă şi să dezvolte în sufletul ostaşilor
spiritul de disciplină şi de sa:rifi::-iu. Pt> timpul :-rizei a:tivitatt>a comandanţilor de
regimente, :um şi a romandantu'.ui dP divizie a fost redusă şi înckosebi ne:::onvingătoare, nereuşind a opri evoluarea rrizei. Nu s-a s:hiţat mă:ar un gest de energie
şi hotărire tare care să redreseze dis:::iplina şi moralul unităţilor.
Faptele de mai jos dovedes::: de:i:
- că trupa diviziei a fost slab instruită, slab eclu:ată şi s'ab condusă;
- că as:endentul moral al şefilor direcţi şi al comandantului de divizie
ge1wral Papadopol Constantin - asupra trupei nu a existat;
- :ă în tot :azul pentru viitor, prestigiul şi autoritatea gc:wra'ului Papadopol
C. rămîn ştirbite din moment ce trupele de sub comanda sa au dat foc la scene de
indis:ip!ină în momente grave.
In urma :-clor petre:ute, subsemnatul apreciem că general Papadopol Constantin nu mai poate rămînc în :apui acestei mari unităţi.
In :onse:inţă, propun ca generalul Papadopol Constantin să fie trecut de~
:omanda Diviziei 16 la un servi:iu corespunzător.
Comandantul Corpului 6 Armată,
General de divizie
Virtejanu
Arh. Min. Ap. N. M.I.AZ.-J.M:.C.

M. St. M., fond Armata I, dosar 883, fi'a 98; film 68/3.5-37

l940. octombrie 4

10.
Declaraţie

Subsemnatul ::-olonel Nicolae Petriman, ::-d. reg. 87 inf. de:lar următoarele:
In buletinul informativ al reg. din :ursul lunii 20 iulie -'-- 20 august 1940 ina„1tat brii:radei la raport nr. 272~ din 20 august a.~. am raportat textual, prevenind
Marelt> Comandament: „Se constată o durt>re sufll'tt>as:::ă din cauza zvonurilor· că
vom fi obligaţi la o :edare din terito:-iu în regiunea graniţei de vest; deşi sunt
instruiţi pentru U:1 anumit scop, sunt lipsiţi de satisfa:::ţia de a lupta; fapt care
l<'-ar adu:::f' o recompensă, o mînitîiere suf:'l>teas:ă". Personal am urmărit în
:·ontinuare ~i de aproape starea suflet!'as:ii a soldatilor şi la 1 septembrie 1940 am
fă::-ut raportul n:-. 2831, iar la 2 septembril' raportu' nr. 2833 prin care am arătat:·
„Starea de spirit a trupei acestui regiment care este recrutat din judeţele Satu Mare
~i Maramure~ a fost ex:elentă şi războini:::ă pîn;i la 31 august a.c .. fiind pregătiţi
sufleteşte pentru luptă, pentru ap ,
-:~ji noastre. Ostaşii erau convinşi. că nu
~f' va r'cda nici o brazdă din p
·
fu'" ~tural, aşa după ::um ne era Jozin:::a,
1·rpeb1tf1 Î!1 toatP n=aziUnik. În
·r lar!'a aces~i st{iri <'X::'elentP sufleteşti Stă. doVrtrlă ri\ a~est regiment n-a avut ..._.
~~.36[f1r sau vreun ~oz de indisciplină de

lz1f't

il. ,~J2- :;.
T • .·

,.

,. ;

~

c~~~c

\ •'

.·
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cfnd se găseşte pc zonă. La 31 august a.c. cînd s-a ::omuni:at teritoriul ce:lat de
bună

voie Ungari<'i, toţi a:eşti admirabili luptători au rămas consternaţi şi au căzut
într-o depresiune sufleteas:-ă, care se a:::entua db acel moment, manifestîndu-s<'
o durere nPstăpînită pînă la Ia:::rimi pentru pierderea ţi:1Utului din care fă::cau
parte şi căderea din nou sub jugul neîndurător al unguri!o:-. A:est a::t de ::edarc>
a u:-iei părţi din ţară, fă:«\ luptă, soldaţii l-au :-onsidernt ca o trădare de neam,
prC'dîndu-i :u fami'iile lor du~manului milenar, fără a vărsa o picătură de sîn.:;r:::înd ei erau vrednici a-şi apăra pămîntul ~i pregătiţi pPntru sa::rifi:-i u. Se întrC'bau
clC' c0 au fost con::C'ntraţi 1 1.12 ani c-a să aibă a:-0st sfirşit c!Pznstruos. La fel o inqrijoran• ele fami:iile lor. :-:·ezînd ::ă vor fi malt:·atate şi jefuite :::hiar de trupPlt'
noastre Î:1 retragere sau de popu'aţia ung-ară, terorişti ai trupelor inami:-e.
Starea de spirit a trupei s-a în:·ăutăţit ~i mai mult în urma ::ont:·adi::ţiei ordinelor date de comandament, astfel:
- Ordinul nr. 5558/1940 prevedPa ::ă transporturile de cva:uare vor începe
:::hiar ele Ia primirea a:-estuia, unităţi'.e depunînd armam<:>ntnl, muniţiunile şi echipamPntu' C't:. h gările :ele mai apropiate din zonelr a:tuale de dislocare. Personalul ~i re:hiziţii'.e din tt>ritol"in\ cedat va fi îndrumat spre P.S„ unde va fi dezechipat
ia:· ordinul nr. 45929.'1940 revenea, clispuninfl :-ă n•gimentele să s<' clPplnseze p:-i:l
marşul pe jos Ia sud de noua frontiPră .,0:-na Mur<'şului", aproximativ 250 km. de1·ărtare.

Primul ordin a fost :·omuni:-at imediat la unitf1ţi şi efe:-tuat în ::nnse::inţă toţi
m1menii au fost dezechipaţi. Trupa a primit ordinul :-u satisfa:ţie, deoarece le
împă::a şi inte:-C'sele lor de• a se du:e la dimi:l<'l<' 'or înaintP de sosirea terori5ti~or
sau a trupe:or ungureşti, văzîndu-se astfel în posibilitatea de a-şi apăra averea şi
a~şi o:::roti familia.
Incepind de la 30 august a.:-. oamenii ieşau la raport, cerîn~l insistent să fie
des::oncentraţi pP Io:- pentru a se du:::e în :omunele lor a:::asă ::-a să-şi opere familii:e şi avc:·ile, cleoare:e, şi-nu făcut datoria pentru Patrie, iar acum da::-ă Ţara i-a
părăsit să SC' ap<'re singuri, avînd această datorie faţă de ai lor. Bata'ionu! Jll
şi
Comp. Cer:-etare au cerut în masă ofiţerilor să nu se retragă de pc• poziţie pentru
:-a să lupte :-u ungurii. Majoritatea nu înţelpgean :ii era necesar să fa:ă un marş
înapoi de 6-8 zile, de un:le să fie descon::-entraţi şi să se întoarcii la familiile lor.
Mai credeau că neavînd haine civile cu ei, iar o parte din ci neavindu-le ni::i la
P.S., Ii se va da drumul dezbrăcaţi.
De la aflarea ştirii că· s-a cedat partea ele nord a Ardealu'.ui. Ungariei, nu
mai m-am (::-uvînt indes:ifrabil). Am fost încontinuu în mijlocul trupei cu tot corpul
ofiţe:·es:, mîn:înd de la :::azan cu toţi, oamenii fiind supravegheaţi în -lenproapc
şi
vorbi:ldu-le în:ontinuu asupra împrejurărilor şi cauzelor vitrege cai'P a determinat
România de a ceda un teritoriu Ungariei.
Regimentul fiind răspîndit pe o axă de 50 (:inze::i) km. perscnal am vorbit
la :JO august a.c. la Batal. II Păgaia, la Bat. J. Comp. ComanclamPnt. Compania J
Cer:. Păţal. In ziua de 1 septembrie (am vorbit - n.n.) 'a Bata:io:rnl TT Păs:aia,
Batal. J, Compania C., Grup Armată Grăr.i::eri 1a Păţal. In fine. la 2 st>ptcmbrie
a.:::. (am vorbit - n.n.) la Batalionul IV Ch<'ţ şi la Bat. III Abram, Bat. IV din
nou la Marghita. De asemenea în timpul retragerii toţi ofiţerii, ~i subofiţt>rii au fost
la locurile lor regulamentare, mergînd şi pe jos în fruntP :-u minr· şi rar<' ori ofiţerii cu drept de cal se m<1i ur:au pe caii 101'.
Totodată raportez :::ă la 1 sPptembrie a.:. m-am adresat Diviz;ei Hi unele
am raportat situaţia ::are se realizase în toate unităţile Armatei I pentru :a Comandamentul să fie informat la timp şi să ia o măsură potrivită stării rll' fapt, pentru
a nu se produ:e o defecţiune :are să ating{1 prestigiul armatei şi să se piardă armamentul.
Domnul genera'. Cd. al Divizil'i 16, însoţit de domnul general Ionescu, Cd.
Brig. 16 Art., au venit în mijlo:::ul trupei la Batal. I şi II C. :::om. C. A. G. în comuna Păţal, şi Păgaia. unde ambii domni generali au vorbit apelînd călduros la
patriotismul Io•, :::erîndu-le să înţc:eagă situaţia şi să execute marşurile referitoare
·a clcp:asarea în zona O:na Mureşului. Deşi domnul general Cd. al D. 16 a comandat a:est regiment 9 ani şi toţi soldaţii îl cunoşteau, domnia sa instruind 9 contin-
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gente, totuşi trupa cerea să fie înţeleasă în ne:azurile ei ~i să fie des::on:entrată,
p:·edînd tot e:hipamentul înapoi.
tn seara de I,'2 (septembrie - n.n.) :inel Bat. J, II C.C.C.A.Gr' şi (cuvînt
lipsll) se gl!seau în marş pe Marghita, eu mă gl!seam în corpul regimentului, cu
rnuzi::a în fruntP. în:o'.o~at pe şosea, sunt nevoit a raporta, c-u toatP :ă spiritul de
clis:iplin<i şi aclîn:ă :ondes:encknţă :a:-e am avut-o faţă de :oman~la:1ţii mei, mi-au
rl:1t răb:larea de a sufe:-i ori:-e pentru binele instituţiei:
- La ora 21,30 se oprPs: cloui\ maşini în faţa regime:1tului şi la lumina faruri'nr ::a:-r mă orbea m-am dus sii dau raportul, deoare::-p Î:1 urma raport11lui mru
:'r~teptat inspe::tia Corpului 6 J\:-mată. Ni:i nu mă apropii binP de ma5in·-1 :ii o vo:r
puterni:ă din întuneric strigă: .,Nu-ti nrimes::- rnportul în :P hal eşti. unde stint
mănuşile?" auzit în tăcc-rea nopţii de htregul regimPnt. 1n starea î:1 care mă
~ăseam din cauza gravităţii sit11aţiPi. m-am rebtors, am luat o np··r:he mănuşi.
l!'-am pus şi am clat raportul. D-sa a tre:-ut prin faţa regimP!ltul11i în:olom1t şi a
11Juns ·la lt. col. Vasilescu, ajutorul rc1. ::-are stătea ::-u faţa lateral ci nu dinsprP
:npul coloanei. D-s'l a întrPbat dr asrmPnea :u vo:e forte: ,.Cine rstr ă .1\ ::-are stă
arolo?". Răspu:icl. D-sa ordonă să se întoar:ă cu faţa spre capul :o'oanei. „De ce
mi5:ă? Notează-l, ~c-f de stat major"!
Domnul general Vîrtejanu A ajunge la C. Corn. care dă onorul. D-sa îl apostrofează pe căpitanul Panaitescu în faţa frontului şi î:1 auzul tuturor: .,Vezi, :qlom~le, ce :omandă idioată dă?". A.iu:işi în coada :oloanC'i îmi ordonă să rnporte:r.
~lhrntia. ln:-ep a raporta, dar D-sa mii întrerupe cu un to:1 de :-01rnmdă, repetînd
dl ştie. îmi ordonă si'i adun rc-gimentu'. Arlunîndu-1, dau :omanda pentru ono:· ~i
n-sa'e i s-a părut că n-am dat-o destul de tare. Mi-a ordonat s-o dau de vreo
Patru-:inci ori spre surpriza şi blamul_ subalternilor mei. In :::uvînta:Pa ti:1ută
J>-sa printre alte îndemnuri buni', s-a rxorimat ră nm dcrdut -iumfitntP. din ArrlPal
rlln cauza mizerabililor de nemţi si de italieni. Jn front erau ofiteri soldaţi subofiterl saşi care ulterior s-au exnrimat a:estor ţări p<'ntru insulte arlusf' naţiunii.
011pă a:eea D-sa a vorbit C. I la Marghita. clupă c-are soldaţii an irsit din :10U ·la
„aport pentru a fi des:on:e:1traţi, fugind în total :na d0 oameni dint:--U:1 efectiv
rlf" !'>OOO, din :are J:lO :-u a:melr ~arr 1 C'-<JU avut ~u Pi '.'n sii lupte :-n du~manu'. mi~f'
:111r. Bat. II al m:ciioru'.11i Stefi\·~ps:::u a avut 101 fu.criti si nu m:cii multi. dc-oare:e
1 i;1mC'nii
YPneau si p'e:au, · intcresîndu-se la care statie, se clt1 zC':hipC'ază.
Maiorul Ştefănpscu Cd. Bat. II mi-a raportat, de asemc:1ea că a suferit jig1i!ri în fnta frontului în a~PlP momente ele c:·iz:'i. morală, rînd avPa nC'voie de cit mai
111ult prestigiu şi nuto:-itat0. Dom:iul .!!en1•:·al Vîrteja-iu A .. clu:-îndu-se la Batalionul
li, s-a adresat maiorului ~trfăr.es:u :-inel a venit să-i dea rapnrtu': .,Cum te prell'nţi desculţ, fără '.'iorani. înaintea mea? cu vo:e tare în faţa f:-ontu 1.ui. Ci:le
l1•-n fă:ut ofiţer superior? Nu rne:-iti. Asta-i :omandă? Nu-i bine, mai comandă o
'dată şi în::ă o dată! dl' 7-8 ori. Asta C'stc alinirre? Nu ştii nimi:. Plea:ă de
nl:-1. N-ai fă:ut nimi:, ai stat <kgeaba. et:.".
Totodată raportez că dorinţa oamP:1i'or de a ple:-a a:::as:i s-a produs la toate
11nltăţi 1 e armatei I deodată, manifeslîndu-sr orb cprr1·p cll' ;i, ieşi la r1lport, de a
li rleze:hipaţi şi lăsaţi să se du~ă a:as:'i. N-a fost r.ici o amt>:1intare la adresa ofiţe
rilor, rleoare:-e îi iubeau şi 80% erau rezervişti. învăţătorii ~ate!or Jo~. Trupa n-a
rost supusă influe:1ţd maghiare, deoare:-e ardealul nu sufe:·i\ pe unguri şi îi cu11011~tt• :-a duşma:li. Trupa n-a fost în bivua:-, deoare:e două batalioa;ie şi o comp.
~nr:'.. erau pe poziţie. iar două bata 1.ioane clin rezervă în ~antonament şi pP;itru rewrvă diviziei nu era ordin să steie în bivuac, nefiind ne:esar.
Starea de spirit s-a propagat prin contactul trupe'or, fără vrPo intervenţie
•.trAină armatei. Cauza care a creat această stare dP spi:·it nu este lipsa de edu:·uţle sau instrucţie, regimentul. de cînd este pe zonă (n-a avut :1.:1.) ni:i uri dezerlor şi nu s-a petre::ut ni:i U:1 a:::t de indis:iplină. Propaganda subversivă nu a prins,
dcoare:e soldaţi e:-au conştienţi de datoria lor. Au fost bine îngrijiţi, nefiind nici
o rerlamaţic, iar starea sănătăţii excelentă. Erau hotărîţi de sa:rifi:iu pentru patrie,
<lovnclfr sînt batalioa:iele can• au cerut ofiţerilor s;l rămînă pe poziţiP să lupte şi
nll nu se retragă. Depresiunea sufletească a fost cu atît mai 1·idi:·ată :u :::ît regimen1
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tul era format din 950/o din ostaşi apartinători judeţelor cedate şi de la, ext:·ema de nord a frontierei.
Alte măsuri mai tari de represiune nu s-au putut lua, deoarece ne lipsea clenwntui. de exl'cutie, toată trupa şi ofiţerii fiind arde'.cni şi numai ::îtc 5-6 de comrnuic, reg[tţp:1i. De altfrl ni:i dom:1ii ::omanclaaţi de M.U. care pentru a stabili starea ele fapt, !1U au ordo:rnt a pro:eda de altă natură, mai forte.
l:l:·hl·i act'astă ch·::lara\ie cu co;iştiinţa că mi-am fă::ut datoria ::ăt:·c ţară ::u
prisosi:1ţfi, :rn aumai eu, clar ~i to\i ofiţerii, soldaţii şi subofi\Prii acestui brav
:·cgiment care, da:::ii a:· fi fost iiisaţi să se lupte, culegeau laurii vi::toriei. De asemenea, în memoria lor, sunt ob:igat a le apăra onoarea, care este î:1. general a
fraţilo;· no~t:·i a:-deleni, crcs::uţi fa idl'ologia ţării „ni::i o brazdă" - şi trăind cele
mai amare c'.ipe db via\a Io:·.
Da:·ă încă n-am zugrăvit cu toată sinceritatea această dramă mere sufletească
petrecută în mijlocul unui regiment lipsit de onoarea de a lupta şi a ceda căminele
lor duşmanului, rog să fie audiaţi pî:1.ă la ultimul soldat pentru eă dreptatea şi
adevărul să iasă.

Col. N. Petriman
Arh. l\L Ap. N. - M. St. l\f., fo:1cl Armata I, closa;· 303, IilC'le 107-110 film.
6B.'J9-53 M.1.A.Z.-I.M.C'.

11.
De::luraţ'ic

Subsemnatu' Lt. :·ol. Haica Ion, fost :-oma:1dant al Reg. 65 lnf. pe timpul
l'va:uiirii te;·itoriului cedat Ungariei, de::lar u;·mătoarele: 1. La data ele I septembrie
a.::. :::î:lcl s-a primit ordinul de retragere, Reg. 65 I::lf. se găsea cu:
- P.C. Regiment şi 2 btl. la Stîna; I batajon în rezervă la Ra::ova; 1 btl. în
dispozitiv de apărare '.a Supuru de Jos.
lm!·cliat ce am p;·imit ordinul ele 1"etra.:;1·n• am adunat cele 2 batalioaae de la
Stina şi le-am expli:at rnstul şi motivl'le retrng1·rii, încll'mnînd ostaşii la ascu1tarP
şi clisdplină. Cu această o:::aziune am ::onstatat, din rapoartele comandanţilor de
subunităţi, că trupa ezitii să părăscas:ă poziţia, totuşi s-a adunat în ordine, deşi cu
oare:are întîrziere.
Despărţirea de populaţia româneas::-ă din :::omu:rn Stîna a fost tragi:::ă. Plînsete
şi tîngui:-i de ambele pă:-ţi, ostaşi şi popu;aţie deopotrivr1. Pe timpul marşu'.ui spre
Supurul de Jos se auzl'aU fo:::uri de armă răzleţe, trase de unităţi de artilerie ră
mase în::ă pc poziţie şi :îtcva fo::uri de armă trase chiar din coloana regimentului.
Am dat ordin :a ofiţerii să se găsească în 1wrma:ienţil în mijlocul trupei, s.'l o
distreze şi antreneze. Subsemnatul am fost de asemeni tot timpul în mijlocul trupei şi pc jos atît ziua cît şi noaptea. b s::opul ca trupa să nu fie lipsită nki o
:lipă de p1·ezenţa ofiţerilor, am suprimat şi popota şi am dat ordin :::a ofiţPrii să
măain::e ::u trupa, lu::ru pe :::are l-am fă::ut şi eu personal.
·
In gara Supurul de Jos am îmbar~·at o part!' clin materiale pc timp de noapte.
Toată noaptea de 1 spre 2 septembrie regimentul s-a găsit în marş, iar a doua zi
adi::ă la 2 septembrie, după un popas de 3 ore la Siirmăşag, am continuat marşul
pîaă la Zalău. Trupa era istovită de marş, mai ales că, cu cîteva zile înainte
exe::utasem o deplasare din rP):(iuaea Şimleu-Silvaniei în regiunea Marghita, iar
din a::-eastă regiune un alt marş în regiunea Stîna-Racova-Supuru de Jos.
Hrana se găsPa în coadiţiuni grele, deoarece nu dispuneam de nici o bucătă
rie pe roate. Ca dotare în vehicole regimentu'. avea abia 50 :::ăruţe utilizabile.
Ca încadrare rl'gimentul se găsea astfel:
- Ajuto1·ul rnnrn:1clantului, lt. :-ol. Berbes:::u Vasile, venit în rc;;iment la· 1
aug. şi intrat în spital la 10 august se găsea în :::oncediu1 medical;
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- Funcţia de ajutor o îndeplinea maiorul Manolescu Ene, venit pentru mobilizare de la cercul de recrutare Sălaj, un ofiţer bolnăvicios, obez şi asmatic;
- Doi (2) ·locotenenţi activi, comandanţi titulari de companie, fa spit;:il;
- 1 căpitan activ arestat la Corpul G Armată pctru cleli:::tul de relaţiuni
:wpermise cu ostaşii din companie;
- O bună parte din. restul ofiţerilor deznădăjduiţi de soarta familiilor şi gospodăriilor lor, af.ate în teritoriul cedat;
- Trupa în raport de 980/o din teritoriul cedat.
In aceastf1 situaţie am executat deplasarea pinii la za:iiu, iar în ziua dP 3
~eptembrie a.c. aveam în total 97 de soldaţi plP:aţi fără voie clin r<'giment, în
majoritatea din Batalionul IV, venit pe zonfl abia la sfî1·şitul maii martie a.c„
batajon compus în bună pa:-te din oameni neinstruiţi din timp ele p;:i:::e şi nefamiliarizaţi cu viaţa ostăşească.
2. In ziua de 2 septembrie, pe la orele 15, a inspectat coloana domnul col.
Ionescu Marcel, comandantul Diviziei a 17-a. La această oră primeam defilarea
regimentului la Borla. Calul meu trecuse în faţa coloanei, cînd am fost chemat de
către donmul col. Ionescu Marcel la coada coloanei regimentului. Oprisem o trăsu
rică, pe care o are regimentul şi mă aştepta. Domnul colonel Ionescu mi-a reprol)at că de ce nu umblu călare. Am raportat că de 4 nopţi sunt tot în mijlocul trupei,
fără a dormi o clipă, mai mult pe jos şi puţin călare şi că trăsurica am oprit-o
numai pentru motivul că-mi era ple:::at calul la capul coloanei şi pentru a ajunge
iarăşi la capul coloanei. Nu am utilizat trăsura afară de această dată şi numai peatru un timp de :::îteva minute.
3. Cu o:::azia lăsării la vatră a oamenilor, m-am conformat întocmai ordinului
primit de la Divizia a 17-a, referitor la modul de echipare al oamenilor. Au fost
totuşi oameni, în numă1· de 171, care au refuzat categoric să plece acasă e:·hipa\i
militar, unii de teama eventualelor vexaţiuni din partea ungurilor, iar a.ţii dintr-un
spirit patriotic, adică de a nu face ca ungurii să aibă 1e:hipament românesc, ~tiind
că acest echipament le va fi confiscat de unguri. De altfel oamenii mi-au dec .arat
că portul lor vara este în cămaşă şi izmene.
Nu am impus nici unui om să plece a:::asă echipat sumar. Din contră, m-am
despărţit de oameni în termeni extrem de duioşi şi cu urarea din partea lor s[1 ne
vadă cit mai :::urinei înapoiaţi iarăşi pe pămîntul cedat pentru un moment.
Lt. col.
Haica Ion
3 octombrie 1940
Arh. M. Ap. N. - M. St. M„ fond Armata I, dosar 883, filele 111-113, film
fj8. 55-59 M.l.A.Z.-1.M.C.

12. DIVIZIA 17 INFANTERIE
Confidenţial

Nr. 14026 din 5 oct. 1940
Divizia 17 Infanterie

personal

către

Armata I-a
La ordinul Dvs. nr. 3908 din 1 octombrie 1940. A
Am onoarea a vă raporta următoarele:
1. In ziua de 2 septembrie 1940 în urma defe:ţiunii produs1l la Divizia 16 Inf„
pre:um şi la alte unităţi de pe frontiera de vest, s-a primit de :a C. 6 A. ordinul
nr. 101369 din 3. IX. 1940, ca oamenii din teritoriul cedat să fie lăsaţi la vatră, chiar
pe locul unde se găseau unităţile în acel moment, depunînd la prima gară întreg
armamentul şi materialele. In ceea ce priveşte echipamentul oamenilor ce urmau
sfi se ducă acasă; ordinul preveda ca ei să fie echipaţi cu efectele lor civile - ce
se vor aduce de la P.S„ iar pentru cei ce nu au efe:te :::ivile să li se lase un rinei
de efecte militare (veston sau bluză, pantaloni, bocanci şi bonete).

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C.GRAD

404

2. La primirea acestui ordin Divizia a 17-a avînd în subordinele sale şi Regimentul 65 Infanterie din Divizia 16 Infanterie se găsea în regiunea Zalău.
AcE>st ordin a fost comunicat scris tuturor comandanţilor de unităţi, după cP
in seara zilei de 2 septembrie 1940, comandanţii de unităţi fuseserA chemaţi la .C
6 A. unde personal li s-a pus în vedere ordinul de mai sus de către dom::iul gene:·al
Vîrtejanu, comandantul titular al Diviziei 17 Infanterie şi ţine loc la ::omanda C.
6 A.

3. In noaptea ele 2 spre 3 septembrie 1940 mulţi soldaţi din Regimentul 65 Inf.
unitatea. Comandantul regimentului, lt. col. Haica, personal raportînd
că nu mai poate garanta ducerea regimentului piuă înapoia noii frontiere, deoarece
oamenii fug şi nu mai aşteaptă sosirea hainelor civile, de la P.S. din garnizoana
Dej.
Faţă de această situaţiune, am ordonat ca să se depună pe rampa g;irii Crişeni întreg materialul, iar oamenilor să li se dea drumul acasă, echipaţi cum se
erată mai rns.
In timpul cind se executa această operaţiune, soldaţii Regimentului 65 Infanterie din teritoriul cedat nemaivoind să asculte de ordinele şefilor lor şi cum prin
gara Crişeni treceau dese trenuri de persoane şi de evacuare, le-au asaltat şi îmbarcîndu-se chiar şi pe acoperişurile vagoanelor, s-au dirijat fiecare către staţia
cea mai apropiată de domiciliul lor.
4. Zvonindu-se că ungurii vor maltrata sau reincorpora pe toţi acei ce vor fi
găsiţi cu haine militare, foarte mulţi soldaţi din Reg. 65 Inf. au plecat, refuzînd
a lua cu ei echipamentul militar care li se oferise, iar unii şi-au procurat foarte
sumare efecte civile.
5. Comandamentul sesizîndu-se de această situaţie a dat încă un ordin scris
nr. 31930 bis. clin 3 septembrie 1940 anexat în copie, tuturor comandanţilor de
regimente, punî;1du-le din nou în vedere ca oamenii sit nu fie lăsaţi a pleca dezau

părăsit

brăcaţi.

6. Totuşi la Reg. 65 Inf. nu s-a executat întocmai ordinele date, comandantul
rPgimentului justificbd aceasta în sensul celor arătate mai sus.
7. După cum am raportat cu nr. 2-155 din 28 sep. 1940 vinovat de a::eastă
neglijenţă în neexe::utarea ordinelor date destul de categoric nu este de::ît lt. ::o:.
Ionel Hai::a, pe atunci comandantul Reg. 65 Inf„ care a dat dovadă de slăbiciune
In executarea comenzii, atît în a::eastă ocazie pre::um şi pe timpul întregii retrageri, fapt pentru ::are pe IIngă că a fost observat şi personal de domnul genera'.
comandant titular, dar şi subsemnatul prin raportul nr. 32017 din 13 septembrie
1940 către C. 6 A., l-am propus pentru a i se aplica art. 58 din L.I.A. Alte sancţiuni
în acele momeate tragi::e pentru întreaga oştire nu am putut lua, mulţumindu-mă
a avea pe cineva care cit de ::ît să se mai poată interesa de acest regiment, în ca:-e
intrase profu:id germenul des::ompunerii.
Ca măsură de prevedere pentru a nu pierde mai ales armamentul, raportez că
personal cu întreg statul major al Diviziei 17 Infanterie, am suprave,5heat marşul
acestui regiment, încadrîndu-1 Intre unităţile organice ale Diviziei 17 Inf„ rînduin·
du-l înt.re primele elemente ale coloanei. Acesta este adevărul în cazul petrecut cu
Reg. 65 Inf.
8. In :::eea ce priveşte faptul că oamenii au p'.ecat şi fără soldă, raportez că în
dimineaţa zilei de 3 septembrie 1940, cind personal însoţit de şeful de stat major
m-am dus In gara Crişeni să controlez modul cum se desfăşoară operaţiunea de
lăsare la vatră a oamenilor din teritoriul cedat, am constatat că într-adevăr Reg.
65 Inf. nu avea asupra sa nici un ban nici pentru plata unui aco:-it pentru un ofiţer
de n•zervă, care nu primise solda de 2 luni, necum să poată plăti soldele la zi a
mii de soldaţi. Intrebînd pe comandantul regimentului asupra posibilităţilor de
p:ată, mi-a raportat că nu poate face nimic şi într-adevăr nu mai era posibil să se
p'.ătească solde'.e oamenilor, deoarece întreaga operaţiune de lăsare la vatră trebuia
executată foarte rapid din cauza retragerii în care trebuia să se atingă o· anumită
linie fixată pentru fie:·are zi, iar casieria regimentului nici nu se găsea în acel
moment la unitate, ei (casierii - n.n.) fiind plecaţi în diferite garnizoane pentru
încasări de mandate de plată. Nici divizia nu dispunea momentan de fonduri, de-
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oarece casieria diviziei fusese îmbarcată în gara Supuru de Jos cu o zi mai înainte şi dirijată spre Luduşul de Mureş. De altfel în această privinţă situaţia a fost
generală !;ii am dispus ca toate ac<>ste dr<>pturi s<i fip ce:-itra'.izate şi vărsate de unităţi de stat. Socotesc dar că în această privinţi'1 nu c>ste nimeni de vinii. altul d<.'cît
împrejurări'.e grele prin care s-a t:·ecut.
9. Regimentul 65 Infa;'lterie cai·e fusese pus sub ordinele Diviziei 17 Inf. numai operativ cu cîteva zile înainte de retragere, a ieşit de sub ordinele noastre pe
ziua de 6 septembrie 1940, cînd a fost dirijat la Divizia 16 Infanterie de care
dt>pinde orgnni ~.
P. Comandantul Diviziei 17 Inf.
Colonel Marcel Ionescu
Arh. M. Ap. N. - M. St. M„ fond Armata I, dosar 883, filele 120-123; film
68/61-67 M.I.A.Z.-I.M.C.

THE STATE OF MIND OF fHE ROUMANIAN ARMY DURING THE
EVACUATION OF THE TERRITORY TEMPORARY LOST AFTER THE DIKTAT
OF VIENNA

(Surnmary)
The present paper continues the one appear<.'d in tlw Acta Musei Porolissen~is, 7, 198ii, p. 3:.13-388.
The paper deals main ~y with the difficulties caused by the evacuation of the
troops and administrative authorities from the territory (1•1-Hth September 19-10)
(see documents nr. 5-8), with the state of mind of the army during the retreat
on the ncw border established by the Diktat; as a consequence the soll:liers native
from the !ost territory :eft their units (the lfith and l 7th infa'1try clivisions) without
:eave (documents nr. 9-12), there were an attempt to disturb the evacuation orders
and to fight agai:1st the horthyst invaders (document9 nr. 2-5).
The author thi:lks - în consensus with the :·ontempo:·aneous do::uments lhat the suldiers who leit their units were not deserters, they a::ted under the
!'ffect of a general state of stupefa::tion, anger and i:ldignation caused by the Diklat. As the units commanders explained, the main cause of this state of roind was
the constant lack of information concerning the stage of roumanian-lrnngarian
n<ations, the hastly eva::uation of the bases of the troops, the contradictory orders
rP~eived by the unit commanders (to allow the native from the territory to leave
lhe units and, at the same time, to evacuate the military material in time and
with no losses). The a'.ready confuse situation was worsened by the leaflets con:·p;-ning an „Independent Transylvania" spread by the horthyst authorities in order
lo create a diversion (document nr. 1).
But as a consequen::e of steps taken by the general staff of the army, after
fith September 1940, the evacuation of the people and of the state property went
relatively smoothly and were finished by 14Lh september 1940.
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