OPERAŢIILE DESF AŞ URATE DE DIVIZIA 8 CA VALERIE lN
VEDEREA ELIBERARII JUDEŢULUI SĂLAJ OCTOMBRIE 1944

Acţiuni:le de luptă desfăşurate de trupele române şi sovietice pentru
eliberarea părţii de nord a Transilvaniei, cunoscute şi sub denumirea :de
Operaţia Cluj, se înscriu în operaţia strategică Debreţin, a cărei concepţie generală prevedea executarea a două lovituri convergente: una .pr':incipală cu gruparea de la ccntnul Frontului 2 ucrainean, pe direcţia
Arad - Debreţin şi alta ajutătoare, pe direcţia generală Cluj - Debreţin cu o g1upare formată din Armata 7 de Gardă Sovietică, 4 română
(11 divizii) şi 27 sovietică, efortul Ul'mînd să fie făcut cu flancurile
interioare ale armatelor 4 şi 2Ţ sovietică.
operaţii misiunea Armatei 4 române era de a tre::e la
pe direcţia Luduş-Bonţida-Jibou-Carei pentru a nimici forţele prin::-ipa!e ale ArmatC'i 2 ungare şi a depăşi, la sfîrşitul operaţiei, fro:itiera româno-

tn cadrul acPstei

ofensivă
uni?ară.

Comandantul armatei a hotărît să rupă apărarea inamicului într-un sector
de trei ki'.ometri, dî:1d lovitura principală la stînga, cu Corpul 6 armată, sprijinit
de majoritatea artileriei grele, şi o altă lovitură, la dreapta, pe dire:ţia BandGherla, cu Corpul de munte. lntrP a:este douft grupări de la flan:uri' urma s,ă
acţioneze o grupare' dP legăturft compusă din două divizii (Corpul 2 armată). Divizia
11 Infanterie di:l rezerva armatei a fost dispusă către .fla:i::ul stîng : al armatei,
înapoia ::orpului de la lovitura prin::ipală.
.
Operaţia ofensivă a Armaki 4 române a în:eput la 9 .octombrie 1944 şi s-a
desfăşurat în trei etape.
, ·: · ·.,
:
In prima etapă (9-13 octomb;·ip) trupe'.e noastre au rupt succesiv a:L1iamentul inami: pe linia de conta::-t, au ie~it în valpa rîului Someşul ·Mi:: şi, după
ce l-au forţat di;i mişcare, au :u::erit un importa:it ::-ap de pod pe î:lălţiinea (le la
vest de acest rîu. La 11 octombrie a fost eliberat cel mai mare oraş din Tca;1silvania - Clujul de către forţele sovietice din Corpul Î04, ::are au acţio:-iat
frontal, şi de divizii:e 18 infanterie şi 2 mu:itc române, ca~P, prin lupte grele, au
manevrat oraşu!, prima pe la, nord-est şi, a doua pc la vest.
ln cea de a doua etapă (14-20 octombrie) trupele Armatei 4 au exe::utat,
împreună cu trupele sovietice vecine, o urmărire_ viguroas{1. a Llami:::ului prin
Poarta Some'?ului, au zdrobit rezistenţele opuse. de ariergărzile acestuia, ~u rupt
din mişcare aliniamentele de apărare organizate pe catenele muntoase Lăpu~.
Mezeş şi Făget şi au ieşit la vest ele Munţii Apuseni, în Cîmpia Tisei.
ln noaptea de 16 spre 17 o::tombrie s-au produs s2himbări în ~ompum·;·ea
armatei. Diviziile 1 munte, 7 şi 20 infanterie, precum şi comandamentul Corpului
de munte au fost scoase din dispozitiv şi puse la dispoziţia Marelui Stat Major
român. Forţa :·ombativă a Armatei 4 nu a scăzut însă, întrucit trupele şi mijloacele de luptă ale celor trei divizii au fost repartizate marilor unităţi rămase Î:l
compunerea ei.
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In acest timp, Armata 7 de gardă sovieti:ă, care acţiona la dreapta A:-matci -l
române, ajunsese pe rîul Someş, în zona Dej, iar Armata 40 sovieti:ă traversase
Carpaţii Răsăriteni şi btrase cu fo:·ţc'.e de pe flan:ul drept în depresiunea Ma:·amureşului. Ca urman', Armata 7 de gardă a fost regrupată şi deplasată în Ungaria, la dreapta Armatei 4 române continuînd operaţii'e Armatei 40 sovieti:·{1
Eliberarea teritoriului cuprins între ramurile norcli:e ale Munţilor Apuseni
şi frontiera de vest a ţării a •fost realizată în cursul celei ele a treia etape a operaţiei (21~25 octombrie), cu'.minînd cu manev:-a dublu învăluitoare, combinată cll
·uri atac fronta1, executată de Corpul 6 armată, în noaptea de 24 spre· 25 d:·tdmbrie, în urma căreia a fost eliberat oraşul Carei. Trupe~e noastrP, depăşind apoi
frontiera româno-ungară, au început luptele pe teritoriul Ungari!'i. Co:1comiknt,
Divizia 11 infanterie din Corpul 2 armată, executînd o manevrii dinsp:-e suci ~i
sud-vest, şi-a adus contribuţia, în cooperare :·u Divizia .133 infa:1terie sovil'tb'i di:1
Armata 40, la eliberarea oraşului Satu Mare.
Luptele pentru desăvîrşirea eliberării te:-itoriului de sub ocupaţia fas:-istii
:s:;au ·fn::heiat cu succes deplin la 25 o:tombril' 1944. Aceasţă victorie a ':fost rodul
-·luptefor „hotărîte desfăşurate de ostaşii.·. români şi sovietioi, ai eforturilor genera:*'
al!:! . întregului popor, mobilizat de Partidul Comunist Român. Biruinţa obţiwtă
a marcat un moment istoric, crucial,. în lupta grea, eroică dusă de pqporul :1ostru
pentru' libertate, independenţă naţională şi progres social.
Printre unităţile care au luptat pentru eliberarea părţii de norcl-'\·est a Homâniei, (je sub dominaţia horthysto-fascistă, respectiv pentru e!ibe;·arca ju:.lt>ţului
Sălaj s-a aflat şi Divizia 8 cavalerie.
- Studierea jurnalului de operaţii a Diviziei 8 .cavalerie în perioada '.u:iii
.Jctornbrie 1944 ne relevă interesante referiri la operaţiile desfă~urate de aceastft
divizie la eliberarea judeţului Sălaj.
Perioada care ne interesează este etapa a doua a operaţiei ofrnsivP a Arrr:al<'i
:4 române din partea de nord-vest a Transilvaniei respe::tiv 14-20 o:~tombrie 19H.
ln ac<.'astă .perioadă Divizia 8 cavalerie făcea parte din Corpul de Munte
împreună rn Divizia 6 Infanterie şi Divizia.I Munte. In::epind cu data :lt> 17.10.L!H~
Divizia 8 cavalerie, în urma unor modificări în compunerea de luptă a Armatei' ,i
române, făcea parte din Corpul 2 Armată împreună cu. Divizia 11 şi Divizia 21
Infanterie.
In jurnalul de operaţii a Diviziei 8 cavalerie primele referiri la drumul
:parcurs de divizie - prin actualul judeţ Sălaj apar pe data de !14.10.1944 1•
In 2iua următoare divizia a continuat viguros înaintarea spre N-V.
Pe alocuri ::îteva podUri aruncate în ae:- de inamic în retragere sî:1t reparate
de pionierii regimentelor subordonate diviziei 2•
Divizia 8 cavalerie pe data de 16 octombrie 1944, a continuat urmărirea i:lamicului către N-V atingînd Someşul la Surdu::.
.
In jur.naiul de operaţii a diviziei î:1 continuare se arată că „ ... populaţia
complet românească a acestei regiuni a Ardealului a făcut pe tot par::Ursu! stră
bătut de divizie entuziaste manifestaţii de simpatie. Culmile Munţilor Apuseni pc
care le străbatem oferă o privelişte foarte frumoasă şi cu toată oboseala, trupele
înaintează pline de voioşie în urmărirea inmni::ului".
·
La ora 4 dimineaţa se primeşte dl' la Corpul Vînătorilo1;. de Munte ordin~!
nr. 30 887 /1944 ln care se arată:
„C.V.M-te reia înaintarea la 16 oct. imediat cu:
D. 8 Cav. pe direcţia Gîrbou - Surdu::.
D. 6 I. pe direcţia Ceaca - Lozna.
Obie::tivul: Someşul" 3 •
,.
.Muncel
D. 8 Cavalerie continuă înaintarea pe direcţia generală Bezded
Surdu::, pentru a ajunge cu grosul în Valea Someşului.
1

2
3

Arh.M.Ap.N„ fond 560, dosar 67, f. 66.
Ibidem, f. 68.
Ibidem, f. 72.
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La ora 5, Divizia. dă ordinul de operaţii nr. 143 pentru ziua de 16 octombrie,
cum urmează:
J. Situ,atia
1. Inam icul în ret1'agere spre N. şi N-V.
„
'.'
II. Misiunea si ideia de mane-z;ră
Obie::tivul: Someşt.
Misiunea în::epe la ora 6,:10 în dire:::ţia ge;w:·ală Gîrbou-Surduc, iar la ora 9
p:·imele coloane au intrat în Gîrbou.
La ora 12 se prime~te ordinul spe:::ial nr. 30 8!H de la C.V.M-te ca:·e prevede:
1. Divizia 8 cava'.erie iese de sub ordinele C.M. şi trece sub ordi:lele Corpului

clupă

0

2

Arrriată.

2. Misiune -

a:::eeaşis.

La ora 13, Regimentul 3 Călăra~i Ptirtat a i:lterceptat va:(la '"Someşului la
SURDUC. Inamicul a lovit cu artileria sa comunicaţia Drîglez -· ·Surduc. ·
·
Prin ordinul de operaţii nr. 143, Divizia 8 Cavalerie trebuia si"1 înai:lteze
pe:<direcţia SURDUC JIBOU - SOMEŞ ODORHEI - INAU ..,..;.. :NOŢIG.
· . · Faţă de ordinul dat, şeful de stat major, lt. co:. Adam O:itnvian pleacă lil
Reginwntul 3 Că :ăraşi pentru a ghida regimentul pe noua dire::ţie: Cpt. Gheorghiu
Mir:C'a, ·ajutor la Biroul 3 plea::ă la Regimentul 2 Călăra~i pentru a vedea da2ă
o tre2c;·c a Someşului în zona CIOCMANI este posibi'.ă .
. lnamicul o::upase înălţimile de la N şi N - V - VAR şi la V. Jibou, de
unde ţinm sub focul său întreaga vale pînă la linia SURDUC i:1:::usiv. La N. de
V AR este angajat Regimentul 2 Dorobanţi din Divizia 11 Infante:·ie. .
La o:·a 15, în urma re::unoaşterii executate de cpt. Gheorghiu Mivcea ·în
"2ona ClOCMANI, rezultată că podul .de şosea şi calea ferată de peste Someş în
ci reptul a::estui sat sînt. aruncate în aer. Din podul de ca'.e ferată rămăsese totuşi
o paralelă pe care pot trece oameni pe jos. Malul de N. al Someşului di:l a::eastă
regiune era ocupat de inamic.
Regimentul 3 Călăraşi care începuse înaintarea clin SURDUC 2ătre VAR, a
fost oprit la ora l~,30 de focurile inamicului trase de pe înălţim\le N .. Var şi
N, Rîul Someş din direcţia TURBUŢA 6 •
., „
Grosul forţelor Diviziei era în mare parte în SURDUC, gata pentru începeiTa .operaţiilor de a do~a zi.
Inami2ul a acţionat pînă noaptea ttrziu cu artileria.
Pierderi - 1 subofiţer şi 2 trupă răniţi.
.:- .t.
Capturi:
18 prizonieri maghiari;
4 OOO litri benzină avion
5 cai ·călărie
20 lăzi cu rachete anti::ar (Faustpatrone) 7 •
In cursul zilei de 17 octombrie 1944, Divizia 8 Cavalerie a continuat urntiirjrea inami:::ului prin Poarta Someşului, în direcţia Nord. Din cau:i;a terenului
mu::tos, a insuficienţei căilor rutiere cit şi dii') cauza podurilor distruse _d.e inam,ic,
·
.î:la,intarea a fost foarte mult încetinită.
· In :::ursul nopţii executîndu-se in::ursiuni peste Someş cu ajutorul unor portiţe
improvizate, la Ciocmani s-a :::onstatat că inami2ul Ş-:a retras.
·
·
. , . ~ivizia 8 Cavalerie a trimis un escadron întarit pe dire:::ţia CIOCMANI PO~NIŢA NAPRADEA, :::are a în::eput deplasarea la ora 6.00 tr~:::înd Someşul
pe portiţe improvizate. Nu s-a putut tre:::e un regiment întreg deoarece apa era
prea mare şi nu se puteau utiliza vadurile.
Reluarea mişcării la Nord prin Jibou nu s-a putut realiza imediat, deoarece
rnmunicaţia era blo~ată de Divizia 1 Cavalerie şi coloane din Divizia 11 Infanterie8 •
J/Jidem,
Ibidem,
" Ibidem,
7
Ibidem,
s Ibidem,
1

b

f.
f.
f.
f.
f.

73.
74.
75-77.
77-78.

79.
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de noua situaţie creată prin retragerea inami:::ului se dă la ora
nr. 144 după ::-um u;-ml'ază:
„I. Inamicul se retrage spre nord.
II. Divizia 8 Cavalerie va înainta .pe dire:::ţia SURDUC - JIBOU - INAU NCŢIG, avînd o flanC'gardă pe direcţia CIOCMANI POENIŢA NĂPRADEA".
Se dau totodată ordinele spe:ia'.e de ope:·aţii nr. 146 şi 147 prin care se
. In

fun:::ţie

8.00 ordinul de

operaţii

ordo:iă:

Es:adronul 44 PioniPri va merge în :apui grosului diviziei exe::utînd deminarepararea podurilor pe dirl':ţia de baintare"n.
In :ursul zill'i miş:::area diviziei şi unităţilor subordonate s-a făcut greu din
::-auza aglome:·aţiC'i de pe ':'Osele ~i a po:lurilor distruse de la VAR şi JIBOU. în
spe:-ial la podul din JIBOU trc:::erea era foarte grea.
La căderea serii :::oloanele diviziei au putut străbate o etapă de 15 km, între
SURDUC ·şi JIBOU. Majoritatea elementelor diviziei staţionau în noaptea de 17/18
o:::.tombrie Î:1 JIBOU, în afară de un divizion din Regimentul 2 Călăraşi care a
ajuns în • SOMEŞ ODORHEI odată cu P.C. al diviziei. Restul coloanelor diviziei
î:1aintau: :::u greu· pentru a cantor.a în Jibou „Bat marc şi frumos, dar distrus în
mare· parte de germa:1i în retragere"lo.
ln :::ursul zilei de 18 ot:tomb:-ie 1944 Divizia 8 Cava:erie a continuat înaintarea spre Nord pe dire:ţia ODORHEI - CEHUL SJLVANJEI 11 •
La ora 7,30 se primeşte ordinul de operaţii nr. 30 al Corpu:ui 2 Armată din
17.10.1944, ora 23,30 - în :are.se prevedea printre aitele:
IV. Divizia 8 Cava'.erie .Purtată va co:1tinua înaintarea pe direcţia INAU
BIUŞA SOMEŞ Ul LEAC BASEŞTI.
Pentru executarea a:estui ordin se dă la ora 8 ordinul de operaţii nr. 148
al Diviziei 8 Cavaleriel2.
La ora 15 avantgarda Regimentului 3 Călăraşi Purtat care se dirija din
CEHUL SILVANIEI spre BASEŞTI a fost oprit de inamic pe iînălţimile Nord
CEHUL SILVANIEI.
La tre:::erea pîrîului SARADr Regim1mtul 3 Călăraşi Purtat şi Corpul 44
Cercetare au respins toate rezistenţele inami:e. Inami:::ul s-a retras spre Nord,
opunînd o· nouă rezistenţă pe liziera Sud a Pădurii OSOI şi Nord BASEŞTI.
înaintarea între CEHU.[,. SILVANIEI şi SĂLIŞTE a fost efe:tuată în condiţii
foarte grele din cauză :ă d:-umurile erau nepietruite, iar podul ele peste pîrîul
SARADI fusese distrusu.
PrLl ordinul spe:ial de operaţii nr. 149 se arată că: „Inamicul pare :ă s-a
rdras clin sectorul nostru cit şi din sectorul Diviziei 11 Infanterie" ll.
Pun:tul de comandă al Diviziei şi Divizionul obuziere au rămas î:1 CEHUL
SILVANIEI în urma aprobării verbale a comandantului C. 2 A., ca;·e so~ise : u
primul eşulon în a:::ea lo:alitatci:;_
Divizia B Cavalerie în ::-ursul zilei de 19 o:tombrie 19H a continuat îaainta:-ea
pe:1tru a atinge satul SOMEŞ ODORHEI, de u:ide a tre:ut ,în rezerva C. 2 A.
La ora 1,30 se primeşte ordinul de operaţii nr. 31' al C. 2 A.,. în ca:·e se arată
:ă Rezerva
2 A. va fi Divizia 8 Cavalerie Purtată. Să fie ln măsură a ma:ievra
pe la Nord rezistenţele <;lin zona Pădurea MOTIŞULUI - Pădurea HODODULUI,
pentru a deschide drum Diviziei 21 Infanterie, ::-ît şi a întări şi pre'.ungi a:ţiunea
Diviziei 11 Infanterie pe direcţia ei dl' înaintare (OARŢA DE SUS - SOCONZEL
- SOCONO- - VIILE SATU MARE - AMATI.
rea,

şi

c:

~

Ibidem, f. 79-80.
lo Ibidem, f. 80.
11 Ibidem, f. 82.
12 Ibidem, f. 82.
13 Ibidem, f. 84.
H Ibidem, f. 84.
15 Ibidem, f. 85.
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Ordinul este semnat de comandantul C. 2 A„ general de C.A. N. D~scă
lcscu16.
La ora 7.00 Divizia 8 Cavalerie Purtată atingînd satul SOMEŞ ODORHEI a
început regruparea în zona BASEŞTI - SOMEŞ UILEJ\C - ULCIUG .:__· OARŢA
DE JOS.
Prin ordinul de operaţii nr. 154 dat de DiviziP se a:·ati1 că inamicul care opune
rezistenţă pe aliniamentul CUTA STANA - BABTA se retrage, iar punctul
dl' comandă se află la BICAZ• 7 •
.b. :-ursul zilei de 2P o::tomb::-ie· ·1944 divizia s-a; dl'plasat .î:l spatele .Diviziei
21 l:lfa:itcric pînă în zona BICAZ -,OARŢA DE. SUS.
Dep'asarea s-a făcut în ::onclit.ii gre'.e de îndată Cl' s-a păr;lsit şoseaua naţirina'.ă CEHUL SILVANIEI SATU MARE 18 .
In baza ordinului de operaţii nr. 155 din 20.10.l9H dat de ::'.omandantul
diviziei, misiunea ei ·era să î:1ainteze în linia a II-a pe direcţia dl' urmărire a
o;viziei 21 Infanteriet9,
Urmărind în continuare jurnalul de operaţii al diviziei la sfîrşitul lunii octombrie rPzultă că aceasta a continuat înaintarea spre Nord în direcţia generală
SATU MARE -tre::înd peste ramificaţiile de sud-vest ale munţilor CODRULUI 20 •
Divizia 8 Cavalerie Purtată împreună cu Divizia 1 Cava:erie şi Divizia 11
I nfa:iteric în cursul zi~ei de 23 o:tombrie 1944, ata:ă inamicul pentru a-şi deschide
drumul către SATU MARE21.
La sud de SATU MARE au avut Io:: numeroase lupte la care parti::ipă marile
miităţi române mai sus menţionate.
Pe data de 25 octombrie 1944, Divizia 8 Cavalerie trc~e la urmărirea inami2ului, depăşind graniţa româno-ungară la No,rd de BOGHlŞ (ultima localitate eliberată de Divizia 8 Cavalerie pe teritoriul ţării noastre).

Pentru eliberarea părţii de nord-vest a României, armata română a
participat cu 27 de divizii, un corp aerian, două brigăzi de artilerie antiaeriană şi numeroase unităţi şi formaţiuni neîndivizionate, totalizînd un
efectiv de 265 735 de militari. Forţele române, în cooperare cu trupele
sovietire, au dus lupte grele pentru eliberarea unor oraşe ca Sfîntu
Gheorghe, Odorhei, Tîrgu Mureş, Cluj, Oradea, Carei, Satu Ma'l"e, au stră
bătut mai multe masive muntoase şi au forţat numeroase cursuri de
apă, printre care Mureşul, Arieşul, Someşul. Prin acţiuni hotărîte, trupele române, avînd tot timpul sprijinul oamenilor muncii de pe cuprinsul
ţării, au eliberat, de la 1 septembrie pînă la 25 octombrie 1944, un important teritoriu cu 872 de locaHtăţi, dintre care opt oraşe-teritoriu care,
însumat la vastele regiuni eliberate în timpul insurecţiei, demonstrează
eroismul şi voinţa de nestrămutată ale ostaşilor români, ale poporului în
totalitatea sa de a trăi liber şi independent.
Poporul nostru aduce prinos de 1·ecunoştinţă tuturor eroilor români
şi sovietici care s-au jertfit pentm înfrîngerea şi alungarea ocupanţilor
Ibidem,
Ibtdem,
Ibidem,
1
" Ibidem,
:ro Ibidem,
2 1 J bidem,
22 Ibidem,

16
17
18

f. 86.
f. 88.
f. 90.
f.
f.
f.
f.

91.

94.
102.

112.
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fa~lşti de pe pămîntul României, din rîndul cărora fac parte şi ofiţerii
şi ostaşii Diviziei 8 Cavalerie a căr0i contribuţie la eliberarea pămîntu1;Jor sălăjene am prezentat-o pe scm~t în faţa dumneavoastră.

MARIUS GIURGIU

OPl?:RATIONEN DER 8. REITERSDIVISION ZUR BEFREIUNG DES KREISES
SALAJ - OKTOBER 1944
(Zusammenfassung)
Die vierzigsle Wif'~\e:·kf'hr sl'it dem Sieg vom Mai 1945 ist ei:1 sehr guter
Anlall, cler g:ănzenden Waffe:1taten zu geclenkcn, durch clie si::-h clic rumanische
Armee im antihit'eristischen Krieg auszei::h:wte und einen becleutenden Beitrag
·.eistete zum Sieg i.iber Nazideuts::hlar.d.
~- · ba dic vom Ge-s:-hi::htc unei Kunstmuseum Zalău organisirrte Tagung im
Zei::hc>n diesc>s glorrei::hPn Gedenktagc>s steht, will vorlkgcnde Mitteilung ebt>n
Fragmente aus cler Kampf::hronik C'iner rumănis::hen Division u:1tc:·breiten, clic
zur Befreiung des Kreis('s Sălaj von cler hitleristis::-h-horthystis::lwn Besatzung
beitrug die 8. Reiterdivision.
In cler Zeit, auf die si::h die Mittei"ung bezieht, gehorte clic 8. Reitc:·division
zusammen mit cler 6. Infanteriedivision und dPr 1. Division Gebirgsjăger zu den
Gebirgstruppen, um dan:1 ab 17.10.HlH zum 2. Truppenkorps i.iberzugchen, wic
au::h die Divisionen 11 unei 21 Infanteril'.
Nach dcm 14.10.1944 p~schienen in elen Operationsaufzeichnungcn dic crsten
Bezi.ige zum zuri.i::kgelegten Weg im heutigen Kreis Sălaj.
Am 16.10.l!Hl wurde cler Somc>ş bei Surdu:: errei::ht; clas Vordringen gpschah
auf - cler Trasse · Surduc-Jibou-Someş Odorhei-Inău-Notig. Nach dem 20 Oktober 1944 wird cler im Gebiet Sălaj besiegte Feind in Richtung Satu Mare verfolgt.
·
Am 25 Oktober 1944 ubers::hreitet die 8. Reiterdivision die rumănisch-unga
rische Grenze nordli=h von Boghiş und setzt ihren Weg in Ungarn fort.
Fi.ir ihren Heldenmut im Kampf ehrt das rumanische Volk die Militărs, die
fi.ir die Befreiu:i.g des nord-westlichen Teils Rumăniens von der hit'.cristisch-horthystis:hen Besatzung gekămpft und Opfer gebra~ht haben. Dazu gej16ren au::h dic
Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere der 8. Reiterdivision.
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