EVACUAREA TERITORIILOR ROMANEŞTI CEDATE
IN VARA ANULUI 1940

Gravele şi iresponsabilele decizii adoptate de conducerea României
(regele Carol al II-lea, Consiliul de Coroană şi Guvernul) în vara anului
1940, prin acceptarea Ultimatumului sovietic (27 iunie)l şi, apoi, a celui
de-al doilea „arbitraj" (Diktatul) de la Viena (30 august)2 au avut ca
primă consecinţă, evacuarea imediată a teritoriilor cedate şi, concomitent ocuparea lor de către trupele sovietice, respectiv, maghiare astfel:
Bcisarabia şi nordul Bucovinei - în termen de 4 zile (începând din 28
iunie, ora 14,00 - ora Moscovei}, Transilvania de. nord-vest şi est în termen de 15 zile. Este de observat că, dacă pentru evacuarea Basarabiei şi nordului Bucovinei de către administraţia civilă şi trupele româneşti şi, concomitent, ocuparea teritoriului evacuat de către sovietici,
s-au acordat numai 4 zile, fără nici o perioadă de graţie, pentru evacuarea Transilvaniei cedate (aproximativ aceeaşi suprafaţă cu a Basarabiei
plus nordul Bucovinei) „arbitrii" vienezi au fost ceva mai generoşi, acordând 14 zile (31 august-13 septembrie) şi 9 zile pentru ocuparea militar<\ a1 teritoriului cedat de către trupele maghiare (5-13 septembrie,
ora 24).
Cu toate acestea, nu se poate spune că evacuarea Transilvaniei cedate s-a desfăşurat în condiţii totalmente diferite de cea a Basarabiei şi
nordului Bucovinei, cu excepţia, evident, a evitării rămânerii unor mari
unităţi şi a convoaielor de refugiaţi în spatele liniilor inamice, datorită
înaintării rapide, fără respectarea termenului minim, impus unilateral,
de către trupele sovietice (în cazul Ultimatumului).
I. EVACUAREA BASARABIEI

ŞI

NORDULUI BUCOVINEI

în istoriografia românească postbelică s-a vorbit până în urmă cu
5 ani extrem de puţin şi în termeni voalaţi (motivele se cunosc! şi nu
insistăm) despre momentul evacuării teritoriilor cedate în Hl40, cu deosebire a teritoriilor din Est: Basarabia si nordul Bucovinei. A analiza
aşadar, serios drama momentului 1940 °Se impune cu necesitate. Din
1 M. Muşat, 1940, Drama României Mari, Bucureşti, 1992, p. 61-67; M. MuI. Ardeleanu, România după Marea Unire, II/2, Bucureşti, 1988, p. 1106-1137; Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia (Culegere de
documente), Chişinău, 1991, p. 8-25 (doc. 4-20); Gh. Buzatu, în Moldova, II, Iaşi,

şat,

nr. 3 (B);iunie 1991 (nr. special), p. 22-32, doc. 40-59.
2 A. Simion, Dictatul de la Viena, Cluj, 1972, p. 179-217; T. Bunescu, Lupta
poporului român împotriva dictatului fascist de la Viena (august 1940),

Bucureşti,

1971,. 94-123; Opinia publică internaţională despre Dictatul de la Viena, ClujNapoca, 1975, p. 100-188; M. Muşat; op. cit., p. 137-155, 179-210; M. Muşat, I.
Ardeleanu, op. cit., p. 1225-1305; Gh. Cernea, Ardealul frânt în două. Un strigăt
de durere şi revoltă, Bucureşti, 1940; B. Vago, in East European Quartely, 5, no.
1 (1971), p. 47-73; C. Grad, in Acta MP, XVII, 1993, p. 241-269.
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această cauză, o analiză obiedivă bazată pe documente de arhivă edite şi inedite - , a momentului 1940 se impune cu necesitate.
Generall,ll Ion Gheorghe, participant nemijlocit la evenimentele din
vara anului 1940 şi, totodată, un analist avizat al perioadei, are următoa
rele opinii despre Ultimatumul sovietic şi consecinţele sale dezastruoase:
„Ultimatumul sovieticilor a fost de o brutalitate neobişnuită. El cerea
evacuarea în decurs de 4: zile. Cine nu voia să acepte dominaţia sovietică, trebuia să părăsească provincia în cadrul acestui termen. Este de
neconceput ce însemna aceasta pentru trupele împrăştiate în Basarabi:a şi Bucovina' de Nord, pentru mii de funcţionari şi familiile lor,
pentru sutele de mii de români, care nu voiau să rămână sub dominaţia
bolşevică şi ce însemna aceasta pentru bogăţiile poporului şi statului,
ce nu mai puteau fi salvate, ţinând seama de cei care rămâneau în regiunile ce urmau să fie cedate.
Problema ~acuării a fost îngreunată şi de faptul că nu se făcuseră
nici un fel de pregătiri pentru această eventualitate. Se acordase crezare
lozincii despre cccordonul de fier şi de foC>• şi se crezuse ţara în siguranţă.
Toate acestea se dovedeau acum a fi o minciună criminală. Pentru a
face crima şi mai ·deplină, au fost date chiar ordine care dnterziceau
retragerea familiilor de funcţionari şi ofiţeri pentru a nu se crea \o
panică «nejustificată„.

Pregătirile militare pentru apărare şi asigurările lăudăroase ale conducerii de stat au amuţit. Sub impresia Ultimatumului sovietic, oamenii
din conducere şi-au pierdut într-atât capul, încât au uitat de cerinţele
fundamentale ale onoarei nationale. Hotărârea Consiliului de Coroană de
a se supune necondiţionat brutalei ameninţări, love<l/ ţara şi mai greu
decât Ultimatumul. Oricât de dureroasă era pierderea teritorială şi mai
dureroasă însa era pierderea ţinutei morale. O profundă amărăciune
a pus stăpânire pe toţi românii patrioţi. Cum fusese posibilă această nenorocire naţională? Cine era vinovat nu numai de îmbucătăţirea ţării ci
şi de decrepti tudinea morală?
Şocul moral al poporului român era uriaş. S-au ridicat voci pentru
a protesta :împotriva . regelui şi a consilierilor săi care încercau să se
justifice, declarând că ,este inutilă o rezistenţă împotriva colosului sovietic, Ca şi cum onoarea unei naţiuni are sens şi valabilitate numai
atunci când succesul este sigur! "3.
Izolată pe plan internaţional după capitularea Franţei, România a
fost nevoită să accepte Ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940. De aceea,
la 28 iunie. 1940, ministrul român de externe, Constantin Argetoianu,
pe baza deciziei Consiliului dei Coroană din 27 iunie, a anunţat autorităţile sovietice că „Guvernul român, pentru a evita gravele urmări pe
care le-ar avea recurgerea la forţă, deschiderea ostilităţilor în această
parte a Europei, se vede silit să primească condiţiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic". Autorităţile române solidtau însă prelungirea termenului de evacuare a Basarbiei şi Bucovinei de Nord „din pri3

I. Gheorghe, Calea României spre statul satelit, Bibl. M.Ap.N., cota III/

0340/1, f. 30.
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cina ploilori şi inundaţiilor care au stricat căile de comunicaţii 114 • Şeful
diplomaţiei româneşti nu s-a limitat însă la cererea formulată în răs
punsul guvernului român, ci a expediat, în aceeaşi zi, o telegramă cifrată lui Gheorghe Davidescu, solicitându-i să intervină „pe toate căile
posibile pentru ca termenul de patru zile fixat pentru evacuarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord să fie prelungit până la opt zile". Constantin
Argentoianu indica să se motiveze această amânare prin faptul cc'i „o
evacuare într-un timp de patru zile ar fi materialmente imposibilă şi ar
avea drept rezultat dezorâine dăunătoare tuturor"5.
în discuţia avuE1 cu Molotov la 28 iunie 1940, orele 11,00 (ora Moscovei), când i-a prezentat şi răspunsul guvernului român, Gheorghe Davidescu a solicitat - conform instrucţiunilor - prelungirea termenu_lui
de evGcuare, izbindu-se de un refuz categoric din partea sovieticilor. Infăţişâml modul în care a reacţionat Molotov, diplomatul român telegrafia superiorilor, arăt{md: „La ora 14, trupele sovietice vor începe înaintarea lor pentru a ocupa trei oraşe menţionate în notă: Cernăuţiu, Chişi-·
nău şi Cetatea Albă." Termenul de evacuare era neschimbat, dar dac[1
„din motive tehnice ar reieşi necesitatea unei prelungiri pentru câteva
ore, atunci delegaţii sovietici sunt împuterniciţi să admită prelungirile
necesare". în discuţia avutc"i cu Gheorghe Davidescu, Molotov a justificat această poziţie prin faptul că „militarii sovietici sunt hotărâţi să
dea o replică dur;) tărăgănărilor românilor". Ei sunt nemulţumiţi de rilspunsul guvernului român cara „nu pare a aprecia exact situaţiunea de
la fruntarie". Şeful diplomaţiei sovietice solicita cabinetului de la Bucureşti să nu treacă la o nouă amânare. Guvernul sovietic va aştepta până
în 28 iunie la amiază, după aceasUi oră trupele Armatei Roşii trec la
atac 6 .
Profit{111d ele împrejurările favorabile lor, sovieticii au acaparat şi
ţinutul Herţa, care nu fusese inclus în nici un document. Relevând acest
lucru, Alexandru Cretzianu, pe atunci subsecretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe, scria în amintirile sale că ,,noile frontiere erau marcate printr-o linie groasă, trasă cu creionul roşu. Pe această hartă,
urma creionului acoperea o porţiune corespunzătoare unui teritoriu lat
de 7 mile, aşa încât era imposibil să se stabileascr1 de care parte cad
anumite localităţi. Mai mult, această linie a fost trasă atât de grosolan,
încât ea' a trecut şi peste un punct nordic al Vechii Românii, tăind un
teritoriu care nu fusese menţionat în însuşi Ultimatum. Câteva zile mai
târziu, aceasta a fost cauza unor serioase incidente şi a pricinuit pierderea multor vieţi omeneşt!"7.
Intr-adev;_'lri la punctul Herţa, în judeţul Dorohoi, au avut loc numeroase incidente cauzate de depăşirea liniei demarcaţionale de cc''itre
4 Arh. M.A.E. (în continuare ser va cita Arh. M.A.E.), fond 71/U.R.S.S., vol.
91, 1940, f. 202; S. Neagoe, Bătălia pentru Bucovina, Timişoara, 1992, p. 153. Armata
Boşie dispunea de un puternic disPozitiv de atac aflat/ sub comanda generalului
Jukov cifrat' la circa 40 de divizii şi o flotilă aviatică puternică (I. Şişcanu, în
R.l.M„ nr. 4 (10), 1991, p. 18.
ă Arh. M.A.E„ fond 71/U.R.S.S„ voi. 91, 1940, f. 246.
6 Idem, f. 222. Telegrama nr. 1641 din 28 iunie 1940, ora 2,30, semnată Gh.
Davidescu către M.A.E. al României.
7 Al. Cretzianu, The Lost opportunity, London, 1957, p. JO.
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un caporal român au fost

împuş

caţi de evreii din Tg. Herţa, iar comandantul unităţii de cavalerie din
oraş a dat ordin de tragere, înregistrându-se morţi şi răniţi de ambele
părţi, inclusiv printre evrei 8• Autorităţile române au făcut demersuri

repetate pentru a obţine retragerea armatei sovietice din colţul de nord
al judeţului Dorohoi (perimetrul Herţa). In acest sens, a1 insistat şi ministrul Germaniei la Moscova, contele Friederich W. von Schulenburg.
Ministrul român în capitala U.R.S.S., Gheorghe Davidescu şi generalul
Aurel Aldea, şeful delegaţiei române în comisiunea mixtă de la Odessa,
au făcut dese intervenţii cerând „îmbunătăţirea condiţiilor de ew1cuare;
precum şi rezolvarea incidentelor provocate de trupele roşii" 9 .
Incidente similare au avut loc şi în alte sectoare. La Vadul Siret şi
Vicşani, blindatele sovietice au depăşit linia de demarcaţie convenită,
ocupând aceste localităţi. Un divizion român de cavalerie a ripostat însă.
In timpul ciocnirii au fost capturate 20 de tancuri inamice şi au fost
făcuţi prizonieri mai multe sute de ostaşi. Ulterior, militarii capturaţi au
fost eliberaţi, iar carele de luptă au fost predate trupelor sovietice, care
s-au retras a doua zi, punând astfel capăt incidentuluilO_, De asemenea.
o coloană mecanizată sovietică a trecut frontiera Bucovinei, înaintimd
20 km în regiunea Maramureş, pe Valea Izei, în direcţi8j Baia Borşa.
Intrucât această zonă se afla în afara teritoriului supus evacuării conform acordului guvernelor sovietic şi român - generalul Florea Ţe
nescu, şeful Marelui Stat Major al armatei romfme, cerea la 3 iulie
1940, generalului Aurel Aldea, şeful părţii române în comisia sovietoromâmi. pentru lichidarea litigiilor în legătură cu evacuarea trupelor române şi a instituţiilor din Basarabia şi Bucovina de Nord: „Vă rog să
interveniţi pe lângă Comandamentul Roşu pentru retragerea acestei coloane din această zonă. în caz contrar, vom fi siliţi să împiedicăm înaintarea prin orice mijloc, ceea ce ar putea da naştere unui incident serios"ll.
Timpul scurt în care trebuia încheiată evacuarea armatei, materialelor, muniţiei a creat serioase probleme autorităţilor române. Marele
Stat Major român a ordonat că ,,astăzi 28 iunie, începe evacuarea Basarabiei aplicând întocmai planul «Tudor„". Spre a înlătura dezordinea,
a grăbi deplasarea şi ca să preîntâmpine pe cât posibil dezordinea,
supraaglomerarea gărilor, vagoanelor, mijloacelor de transport: „ofiţerii
şi funcţionarii vor lua numai strictul necesar, bagajele. Nu este admis
mobilier ... Evacuarea Chişinfiului şi a Basarabeascăi până la ora 18" 12 .
În aceeaşi zi, Secţia operaţii din; Marele Stat Major a elaborat un nou
ordin, semnat de însuşi şeful acestei instituţii, generalul Florea Ţenescu,
potrivit căruia „evacuarea Basarabiei şi Bucovinei trebuie încheiată în
patru zile, până la 2 iulie inclusiv, ora 12. Oraşele Cernăuţi, Chişinău
e Arh. Stat. Buzău, Fond Poliţia Buzău, dos. 15/1940, f. 151 v.
9 B.A.R., Arh. Ist., fondul nr. 26, dos. 972, f. 409-424.
10 Arh. Stat. Buzău, fond Poliţia Buzău, dos. 15/1940, f. 150.
11 Arh. M.A.E., fond. 71/U.R.S.S., vol 96, 194.0, f. 69; I. Sişcanu,
sarabiei 1940,

Chişinău, 1993, p. 123,
Stat. Bulcureşti, fond

12 Arh.
va cita M.A.I.), dos. 530/1940, f. 125.

Raptul Ba-

anexa 4.
Ministerul Afacerilor Interne (în continuare se
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şi Cetatea Albă vor fi predate până astăzi 28 iunie, ora 20. Până în 29
iunie ora 12 se va evacua până la linia sud Cernăuţi - Crişcău - Vârtec<'tuţi !arnăuţi Lipnic - Mândoc - Căinarii Vechi - Floreşti
- Răutu! - Orhei - vest Chişinău - Sălcuţa - Căuşenii Vechi Volintiri - Lacul Alibei (exclusiv). Până în 30 iunie ora 12, se va evacua până la linia Razencea - Dinăuţi - Nestoria - Briceni - Ediniţa
- Bălţi - Telineşti - Cobâlcea - vest Chişinău - Gărbuna - Pârâul
Valea Seacă - Berezina - Râul Cogâlnic - Tatar I3unar (toate exclusiv). Pân[1 în ziua de 1 iunie, ora 12, se va evacua până la linia Prutului
în Moldova p<înă la Lipcani -- Zagaiceni - Făleşti - Corneşti - Târg
Vârz<ireşti Sărata Galbenă Comrat - Valea Ialpug. În ultima zi,
2 iulie, până la ora 12 se va evacua integral pânii la Prut".
Ordinul specifica itinerariile pentru accesul trupelor sovietice în
Cernăuţi, Chişinău şi Cetatea Albă: „Calea Ferată se va rezerva pentru
evacuarea materialelor mai importante; bolnavii, familiile ofiţerilor şi
funcţionarilor, mobilierul şi materialele mai puţin importante se vor
evacua după materialele militare şi de fortificaţii. Pe lângă trenurile de
evacuare vor circula câte 3-4 trenuri de persoane zilnic. Nu se execută
distrugeri la căile ferate, instalaţii, depozite, aerodromuri, întreprinderi
industriale, uzine electrice, telegraf, telefon, material rulant. Pe fiecare
direcţie
de retragere se va lăsa câte o comisie militară cu interpret
spre a rezolva eventualele incidente cu autorităţile sovietice. La toate
trecerile peste Prut, armata rom:1nă va instala câte un serviciu de ordine
şi poliţie. Grănicerii şi jandarmii trec în subordinea armatei"13.
Retragerea armatei române se făcea în ordine. Comunicatul Secţiei
Operaţii din Marele Stat Major, difuzat la radio şi publicat în cotidianele apărute în ziua de 30 iunie 1940, arăta că operaţiunile de evacuare
au continuat, conform programului, până la linia generală înălţimile
nord râul Siretul Mic-Cuciurul Mare, Briceni-Bălţi Vest, Chişinău
Basarabeasca-Tatar-Bunar.
Documentul informa, totodată, că: „pe
unele direcţiuni, elementele rapide ale forţelor U.R.S.S., depăşind ritmul
de evacuare convenit, au întrecut trupele noastre în retragere, dând
naşl,r?re la incidente locale"14.
Armata română în retragere a fost supusă la numeroase acte de
umilire, mulţi soldaţi şi ofiţeri au fost dezarmaţi, bătuţi şi chiar omorâţi
de trupele sovietice, sau bandele bolşevice înarmate 15.
13 V. FI. Dobrinescu, Bătălia diplomatică pentru Basarabia 1918-1940, Iaşi,
19!1!, anexe XLVIII.
14 Arh. Stat. Bucureşti, fond Ministerul Propagandei Naţionale, (în continuare
se \!a cita M.P.N.), Presa internă, dos. 500, f. 93.
15 Arh. M.Ap.N. M.St.M., fond Armata I (21), dos. 917 - Comandamentul
Aero, f. 11-16.
Pentru detalii suplimentare referitoare la evacuarea Basarabiei şi Bucovinei
de Nord, precum şi a reacţiei armatei române faţă de comportările agresive ale
uni>i părţi din populaţia civilă locală faţă de autorităţile române in retrager~ a
se vedea şi materialul documentar Restituiri. Documente inedite despre Basarabia
şt Bucovina, 1940-1941, în Adevărul literar şi artistic, Bucureşti, IV, nr. 269 din
21 mai 1995, p. 6-7. Menţicmăm că sursele documentare sunt indicate cu aproximaţie, fără a se menţiona fondul, dosarul, fila. Referitor la acest material
dor:umentar prof. dr. Ion Şerbănescu, de la Centrul pentru studierea istor'ei evrei-
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La 30 iunie 1940, la 3 km distanţă spre sud' de Chişinău a fost
dezarmat de către unităţile roşii Regimentul 30 Artilerie şi un divizion
din Regimentul 25 Artilerie. Generalul Aldea a protestat, arătând că:
„Trupele sovietice de pe râul Prut stânjenesc trecerea trupelor române.
ln regiunea staţiei de cale ferată Frecăţei au fost lansaţi 200 de paraşu
tişti oare au ocupat trecerile peste râul Prut16. De asemena, într-o telegramă expediată în data de 3 iulie de generalul Florea Ţenescu, generalului Aldea se preciza că, în data de 2 iulie, „Detaşamentele motomecanizate sovietice au atacat, printr-o acţiune organizată, unităţile române
care se găseau în zona Giurgiuleşti-Reni, înconjurând şi dezarmând o
companie de infanterie care a suferit pierderi. Unităţile noastre, îndeplinind cu stricteţe dispoziţirmile, nu au ripostat". Şeful Marelui Stat
Major al armatei române a cerut vehement generalului Aldea: „Protestaţi ~şi insistaţi ca ordinele care se dau să ajungă pi'tnă la detaşa
mentele de pe Prut"11.
Numeroşi contemporani ai evenimentelor au înfăţişat atitudinea arogantii, inumanC:i chiar a trupelor ruseşti. Cunoscutul istoric Gheorghe
Brătianu arăta că unităţile motorizate ale Armatei Roşii înaintau foarte
repede şi ameninţau cu continuarea mersului lor către întreaga Moldavă.
Aceste forţe „ocupau in Bucovina şi în nordul Moldovei poziţii strategice care să le permită dacă se va ivi prilejul să treacă, fără cea mai
mică împotrivire, Prutul şi să pătrundă de-a lungul tuturor văilor până
în inima teritoriului românesc spre· Ploieşti şi Bucureşti. Dar, pe de altă
parte, unii ofiţeri sovietici s-au dedat la provocări, la răscolirea sentimentului naţional, reproşându-le românilor că nu rezistă, aşteptând
momentul să-i ia prizonieri. Au fost necesare măsuri ferme din partea
comandanţilor unităţilor care se retrăgeau ca ostaşii români să nu răs
pundă la provocări" 18 . La rândul său, Al. Cretzianu, rememorfmd acele
zile, scria: „Paraşufrştii au fost lansaţi în toate punctele unde trebuiau
să treacă trupele române. Unităţile motorizate şi blindatele Armatei Roşii
traversau Basarabia şi Bucovina de Nord chiar din prima zi şi procedau în mod activ la provocarea de dezordini printre trupele noastre.
1n multe locuri, soldaţii noştri au fost dezarmaţi. Ofiţerii şi-au scos insignele şi au suferit şi alte umilinţe din partea armatei bolşevice. Peste
tot, agitatorii Armatei Roşii s-au adresat soldaţilor noştri, îndemnându-i
să dezerteze şi să întoarcc"i armele împotriva ofiţerilor lor. In mai multe
ocazii, trupele sovietice au deschis pc loc focul împotriva coloanelor
noastre în marş. Trupele noastre au fost reţinute numai cu mari dificultăţi să nu răspundă" 19 . Un alt martor ocular, colonelul George Magherescu, pe atunci căpitan, scria: „Sovieticii nu aQ respectat înţelegerea
lor din România, a intrat în polemică cu C. Stănescu (autorul documentarului).
Vezi în acest sens Pentru a respecta adevărul integral ... în Idem, nr. 277 din 16
iulie 1995, p. 6-7, precum şi Cele mai multe minciuni le spun oamenii emoţionaţi,
în Idem, p. 6-8. ·
16 Idem, f. 90. Telegrama nr. 6502 din 3 iulie 1940, semnată de generalul
Florea Ţenescu către generalul Aldea.
17 Arh. M.A.E., fond 71/U.R.S.S., vol 98, 1940, f. 22.
18 Gh. I. Brătianu, l,a Bessarabie. Droits nationaux ct historique, Bukarest,
1943, p. 195-197.
w Al. <;:retzianu, op. cit., p. 56-57.
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şi călcând-o în picioare s-au repezit la trecerea de la ·Prut. În graba lor,
o,rice coloană o opreau, o înconjurau, intrau cu tancurile printre cai
pentru a crea de banda tă în unităţi şi pentru a nu se· mai putea menţine
ordinea şi disciplina de către ofiţeri. Separau trupai de ofiţeri". Ei îndemnau soldaţii basarabeni să lase caii şi fechipamentul, armele şi să
plece acasă. Mulţi basarabeni, dornici să scape de armată, au acceptat
oferta sovieticilor. Regimentul 6 Roşiori Bălţi, potrivit aceluiaşi martor
ocular, a fost dcsfiinţat 20 • Din Divizia 15 Infanterie, care se retrăgea
dinspre Bender, au plecat 3.000 de ostaşi. S-au destrămat mai cu seamă
Regimentele 10, 20 şi 7 Infanterie. Regimentul 4 Infanterie, dislocat
în preajma Cetăţii Alba, s-a autodizolvat. în Divizia 2 Cavalerie cele mai
afectate au fost Regimentele 6 şi 7 Cavalerie. Din Diviziai 8 Infanterie,
numai Regimentul 29 se retrăgea organizat. O situaţie asemănătoare
exista în Diviziile 34 şi 27 Infanterie.
Un alt participant la evenimentele din imtie 1940, Iorgu Dimian,
originar de pe plaiurile Basarabiei, scria peste ani că, în acele zile de
vară, se afla cu unitatea sa în Tighina şi a primit ordin din partea
superiorilor săi ca în decurs de o zi să se strângă şi să se împacheteze
materialele unităţii. Ordinul, potrivit martorului, a surprins neplăcut
soldaţii şi ofiţerii regimentului. Deplasarea s-a făcut cu destulă greutate, întrucât şoselele erau aglomerate, iar drumurile desfundate din
cauza ploilor. „A treia zi - scria acest martor ocular - au apărut nişte
bande înarmate care îndemnau populaţia să arunce cu pietre şi tot felul
de obiecte murdare în noi. Puteam să-i nimicim, dar aveam ordin să nu
tragem"21. în rândurile acestor bande se aflau mulţi evrei. Doi dintre
ei se găseau în fruntea unui grup înarmat care a jefuit magazia de alimente şT echipament a Diviziei 21 Infanterie, aflată în comuna Sângeru,
judeţul Lăpuşna, act bantitesc săvârşit în noaptea de 28 spre 29 iunie2'2.
Unii evrei au deschis ostilităţile sub protecţia· trupelor sovietice. La
Cetatea Albă, de pildă, evreul Karolik, care se ocupa cu creşterea şi
selecţionarea porumbeilo"r de rasă, făcând cu ajutorul lor şi spionaj în
favoarea sovieticilor, a fost primul care a tras· cu revolverul în1 ofiţerii
români din localitate. El, împreună cu un grup de comunişti, „au primit
trupele sovietice cu steaguri roşii şi flori, cu cocarde îri piept, manifestându-şi astfel bucuria"23.
La Chişinău, potrivit relatărilor unei martore a evenimentelor, d-ra
Vasilica M. Gheorghe - evreii au primit unităţile armatei roşii „cu
steaguri roşii în mână, panglici roşii în piept şi fotografiile lui Stalin şi
Lenin. Strigau: uUra! Trăiască Armata Roşie care a eliberat Basarabia
de sub jugul boierilor români (...)» La un moment dat, toţi evreii· din
oraş au ieşit înarmaţi cu revolvere şi puşti, terorizând· populaţia ·creştină
indiferent civil sau militar, ori preot. !n pr.ima zi s,~. început arestarea
20 G. Magherescu, Adevărul despre Maresalul Antonescu, I, Bucureşti, 1991,
p. 59-60.
.
21 I. Demian, în Patrimoniu, nr. 1/1991, p. 123-124. ·.' · : ' · ·
22 Arh. Stat. Bucureşti, f-ond M.A.I., dos. 530/1940, f. ·124.
··
2"J Arh. Stat,· Buzău, f6nd Poliţia Buză·u, dos. 15/1940; f; t"67. ·
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poliţiştilor şi

militarilor rămaşi, precum şi a oamenilor politici"- Toate
inclusiv facultăţile, erau pline de arestaţi pe care
îi ridicau de la domiciliu sau de pe străzi 24 . Până şi clădirile Seminarului
ortodox şi Facultăţii de Teologie din Chişinău au fost transformate în
puşcărie. Printre arestaţi se aflau cinci foşti deputaţi din Sfatul Ţiirii
care în martie 1918 a hotărât Unirea Basarabiei cu România. Toţi cei
cinci s-au comportat demn, deşi au fost supuşi unor presiuni psihice,
schingiuiţi, respingând cu tărie acuzaţiile de trădători, autori de înstrăi
nare a unor teritorii, declarând că aşa le-a dictat conştiinţa. Ulterior,
ei au fos~ schimbaţi cu un grup masiv de comunişti români, aflaţi în
închisorile româneşti, care au mers în U.R.S.S.25.
Sovieticii au reuşit prin presiuni şi şantaj să atragă de partea lor
minorităţile naţionale din Basarabia. Alături de evrei au colaborat ucrainienii, rutenii. Trenurile româneşti erau blocate sau întârziate prin staţii.
Un tren de muniţii, compus din 18 vagoane, era reţinut în gara Reni
încă din 1 iulie ora 4, deoarece lucrătorii feroviari ucrainieni şi ruşi nu
vroiau să permită evacuarea26. De asemenea, trupele roşii au refuzat să
predea autorităţilor române materialele de război aflate la Seletin şi Borodina27. Incidente serioase s-au petrecut şi în cursul evacuării părţii de
nord a Bucovinei. In gara Adâncata, de pildă, ceferiştii, în mare parte
ucrainieni şi câţiva evrei, au refuzat să ataşeze la ultimele. trenuri vagoanele în care erau încărcate depozitele de bani ale Băncii Naţionale
şi Administraţiei Financiare din Cernăuţi. Aceste vagoane au căzut în
mâinile ruşilor28.
La Cernăuţi s-c: constituit în după amiaza zilei de 27 iunie un „comitet popular condus de Sâllo Blum şi Glaubach. A doua zi, la 28 iunie,
au încercat să dezarmeze armata care primise ordin să nu provoace incidente. Instituţiile publice au fost devastate, iar Catedrala Sf. Nicolae
a fost dinami.tată. Au fost asasinaţi şeful gării, preoţi, comisarii Constantin Mateescu, Nicolae Pascal şi Stog29 .
Situaţia grea a unităţilor române din Basarabia şi Bucovina de Nord,
calvarul retragerii datorită atitudinii răuvoitoare a autorităţilor de la
Moscova au creat nemulţumiri şi proteste din partea autorităţilor militare române. In pofida realităţilor existente, a numeroaselor probe, generalul-locotenent Kozlov, reprezentantul autorităţilor sovietice, a declarat: „Trupele sovietice nu au luat ca prizonieri ofiţeri şi grade inferioare şi nici: nu au dezarmat unităţi din armata română"30_
Evenimentele care aveau loc peste Prut au creat serioase nemulţu
miri în rândurile armatei române, unde exista dorinţa de a rezista în
instituţiile

şcolare,

24 Idem, f. 376.
25
Scurtu, C. Hlihon, Anul 1940. Dram~ românilor dintre Prut şi Nistru,
Bucureşti, 1992, p. 115-117.
26 Arh. M.A.E., fond 71/U.R.S.S., vol. 98, f. 95.
TT Idem, f. 93.
28 Arh. Stat. Bucureşti, fond M.P.N., Informaţii, dos. 813. Nota informativă nr.
2380 din 13 iulie 1940 către M.P.N.
29 Arh. M.A.E., fond 71/U.R.S.S., vol. 98, 1940, f. 89. Telegrama nr. 6564 din
3 iulie, semnată de generalul Ţenescu r.ătre generalul Aldea.

r.

30 Idem,

f. 23-25. Vezi şi I. Sişcanu, Raptul Basarabiei ... , p. 108.
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faţa

sovietici. Aflat la o şcoală de ofiţeri de rezerva m
Faina mărturiseşle peste ani că toţi elevii acestei infrunte cu ofiţerii comandanţi, aşteptau ordinul „penprima clipă la luptele de apărare a Basarabiei". Speranţele îndreptăţite ale tinerilor ostaşi dornici să-şi apere ţara nu au
fost satisfăcute, întrucât, scrie mai departe Liciniu Faina, „am primit
ordin să mergem la dormitoarele noastre ,să depunem bagajele şi să
executăm programul de instrucţie prevăzut. Basarabia a fost cedată
fără luptă"3 1 . De asemenea, majoritatea soldaţilor şi ofiţerilor, potrivit
documentelor vremii, era dornică să se revanşeze, pedepsindu-i astfel
pe cei care i-au umilit şi batjocorit. Starea de spirit din rândurile armatei
este surprinsă de un raport al Poliţiei Buzău, înaintat Ministerului de
Interne, în care se arăta: „Printre soldaţii şi ofiţerii ce s-au retras din
Basarabia şi Bucovina domneşte o indignare şi o revoltă sufletească
contra comuniştilor şi evreilor care s-au dedat la jafuri şi atacuri bancotropitorilor
iunie 1940, Liciniu
stituţii militare, în
tru a participa din

ditcşti"32.

în primele zile ale lunii iulie 1940, generalul Ion Antonescu a adresat un memoriu regelui Carol al II-lea în care prezenta imaginea sumbră
a tragediei românilor basarabeni şi bucovineni: „In Basarabia şi Bucovina1 se petrec scene sfâşietoare. Mari şi mici unităţi abandonate de
şefi şi surprinse fără ordine se lasă dezarmate, la prima ameninţare.
Funcţionarii, familiile lor şi ale ofiţerilor au fost lăsate pradă celei mai
groaznice urgii.
Materialele imense şi depozite militare acumulate acolo şi menţinute
până în ultimul moment, din ordin, au .rămas în mâinile inamicului.
Iată, Majestate, schiţat din fugă numai un capitol al tragediei şi al
calvarufui unui neam, care este numai la început. Poporul şi armata au
fost dezarmaţi fără luptă. Demoralizarea lor este fără limită. Lipsa lor
de încredere în conducători este totală. Ura lor în contra vinovaţilor, a
tuturor vinovaţilor de ieri şi de azi, creşte.
Consiliul de Coroană a hotărât să cedaţi. Decizia a dezlănţuit haosul.
Consecinţa lui: anarhia şi anarhizarea sunt numai la începutul lor" 33.
Bandele înarmate bolşevice aveau scopul să creeze destabilizare,
dezordine. Membrii acestora profitau de situaţie pentru comiterea unor
furturi şi chiar jafuri. Doi evrei se aflau în fruntea unui asemenea
grup care a organizat o spargere la magazia de alimente şi echipament
3 Diviziei 21 Infanterie, aflată în comuna Sângeru din judeţul Lăpuşna,
actul banditesc săvârşit în noaptea de 28 spre 29 iunie34 .
Jafurile, crimele şi fărădelegile se săvârşeau în prezenţa şi cu acordul tacit al trupelor sovietice. La Chişinău, evreii şi agenţii bolşevici au
primit aceste forţe, potrivit unei note informative a Poliţiei Buzău, din
31

L. Faina, în N. Lupan (editor), Pactul germano-sovietic, Bruxelles, 1989, p. 65.
Arh. Stat. Buzău, fond Poliţia Buzău, dos. 15/1940, f. 150.
Pc marginea prăpastiei 21-23 ianuarie 1941, ediţia a II-a, Bucureşti, 1992,
p. 57-58; M. Agaphie, J. Rotaru, Ion Antonescu. Carieră militară. Scrisori inedite,
Bucureşti, 1993, p. 151-153, doc. 46; A. Kareţki, A. Pricop, Lacrima Basarabiei,
Chişinău, 1993, p. 235-236, p. 235-236, doc. 48.
34 Arh. Stat. Bucureşti, fond M.A.I., dos. 530/1940, f. 124.
:l'.l
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20 iulie 1940: „Cu steaguri roşii în piept şi fotografia lUi Stalin şi
Lenin ... ".
Folosindu-se de aceste informaţii, mulţi istorici sovietici au ajuns
la concluzia că Armata Roşie a fost întâmpinată de populaţia Basarabiei cu o mare însufleţire. Autorii lucrării Istoria R.S.S. Moldoveneşti
au rezervat chiar un paragraf intitulat „întâmpinarea Armatei Roşii de
către oamenii muncii din Basarabia" în care precizau: „Întâlnirea A::-matei Roşii eliberatoare cu oamenii muncii din Basarabia s-a transformat într-o mare sărbătoare a întregului popor. Au fost zile emoţionante,
de neuitat"35.
Majoritatea populaţiei Basarabiei nu i-a primit cu satisfacţie pe noii
stăpâni. Mulţi români basarabeni au luat drumul pribegiei. Până în teritoriul liber al României, ei au avut de îndurat greutăţi inimaginabile.
înfăţişând aceste momente, un contemporan al evenimentelor scria: „Pă
răsind în grabă! avutul, basarabenii şi bucovinenii au fugit cu cât erau
pe ei, lăsând în urmă gospodării şi aşezări româneşti înstărite, lăsând
ogoarele lucrate, părăsind pământul moştenit de mii de ani, îndepărtân
du-se de mormintele unde odihnesc cei dragi, de bisericile frumoaSl',
de mănăstirile tăinuite în adâncuri de păduri" 36.
La rândul său, preotul Paul Mihail, refugiat din Chişinău la Iaşi,
scria în paginile revistei Moldova din 29 ianuarie 1941: „Fiecare refugiat a lasat bunuri materiale, uneori părinţi, soţie şi copii, jalea şi am<'irăciunea erau mari. Iar cu cei ce se refugiat~ pleca o stăpânire rom<înească, dar nu şi o cultură naţională şi o religie creştină de două mii
de ani" 37 .
Numeroşi refugiaţi au fost bătuţi, umiliţi, înfometaţi, deposedaţi de
puţinul lor avut luat în grabă, unii chiar omorâţi de bandele înarmate
bolşevice. Mărturiile sunt foarte numeroase şi zguduitoare, în cea mai
mare parte, prin tragismul lor. Astfel, notarul Constantin Constantinescu
din comuna Hoffncengsta1 (judeţul Cetatea Albă) relatează că în plasa
!băneşti din acelaşi judeţ, un grup înarmat a atacat cu arme de foc cele
360 de căruţe ale familiilor· funcţionarilor, jandarmilor, pretorilor „pră
pădindu-le tot avutul, iar femeilor li s-au luat chiar şi pantofii"38 .
Alexandru Damian din Chişinău declară că a fost atacat de evrei care
vroiau să-i ia calul şi căruţa, iar când a ajuns în târgul Hânceşti a fost
ameninţat cu moartea de către evrei, scăpând ca prin minune 39. Preotul
Ion Popovici din comuna Zberoaia, judeţul Lăpuşna, declară că notarul
Nicolae Sitt de origine rusă a pregătit premilitari pentru primirea trupelor
ruse şi a format bande de dezertori cu care jefuia pe refugiaţi. TotJ el
35 Istoria R.S.S. Moldoveneşti, II, Chişinău, 1968, p. 337; Istoria P.C. din Moldova. Studii, ediţia a III-a, Chişinău, 1982, p. 289. O atitudine asemănătoare are şi
Istoria R.S.S. Moldoveneşti din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Chişinău,

36

1984,

b.

p.

349.

Pădure,

Basarabia

şi

Bucovina de Sud sub noua

stăpânire.

Noiembrie

1940, f. 1.• p. 5.
.
'51 P. Mihail, Mărturii de spiritualitate romdnească din Basarabia, Chişinău,
1993, p. 10.
38 Arh. Stat. Bucureşti, fond M.A.I., dos. 116/1940, f. 121.
39 Arh. Stat. Buzău, fond Poliţia Buzău, dCIS. 15/1940, f. 229. Raport din 16 iulie
1940 al Poliţiei Buzău către M~nisterul de IQterne.
·
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declară că un alt notar, Alexei Cerencov, tot de origine rusă, aflat în comuna Groşeşti din acelaşi judeţ, a împuşcat pe protopopul Ioan Drajinski
şi pe fiul acestuia. „Soldaţii români potrivit informaţiilor sale - erau
dezarmaţi şi jefuiţi de trupele ruse, de asemenea şi refugiaţii civili". Preotul Ion Popovici declara, în final: „Am văzut soldaţi români şi civili mu-

tilaţi de evrei"4°. Fărădelegi similare s-au comis şi în alte părţi ale Basarabiei. In judeţul Soroca au fost profanate şi jefuite mănăstirile de maici
de la Dobruşa, fundată în 1772 şi cea de la Căldăruşanca (ctitorie a Mariei Cantacuzino). La Bălţi, catedrala şi cele 6 biserici ortodoxe, precum
şi cea romano-catolică au fost devastate şi profanate. Preotul din comuna Româncăuţi, localitate situată la aproximativ 60 km est de Hotin, a
fost batjocorit şi omorât. Şeful de post din comuna Abaclia, judeţul Tighina, a fost ucis în mod bestial. Oraşul Tighina a cunoscut aceeaşi barbarie bolşevică. Locuinţele au fost devastate, locuitorii au fost împiedicaţi să; se retragă. A fost jefuită mănăstirea Noul Neamţ ridicată după
secularizarea averilor mănăstireşti de călugări veniţi la Chiţcani de la
m<inc'istirea Neamţ, din Moldova4I.
Afluxul de refugiaţi era foarte mare, iar problemele cu care se confruntau erau numeroase şi trebuiau rezolvate cât mai repede. Pentru soluţionarea lor s-a înfiinţat Comisariatul General pentru plasarea refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de Nord.
Ministrul de Interne, David Popescu, a elaborat o decizie în 3 iulie
privind ajutorarea populaţiei venită din Basarabia şi Bucovina de Nord.
Potrivit acestui document, populaţia sosită din aceste provincii era obligată să se înscrie la birourile înfiinţate în acest scop în Capitală şi în
provincie. Ea era împărţită în patru categorii: a) funcţionarii şi familiile
lor: b) liber profesioniştii de toate categoriile; c) proprietarii agricoli, industriaşii şi comercianţii; d) populaţia civilă şi copiii.
Populaţia evacuată va fi ajutată prin intermediul Crucii Roşii şi a
comisiilor locale_ înfiinţate. Nimeni nu va putea colecta ajutoare ori bani,
îmbrăcăminte, alimente fără autorizaţia comisiunii centrale a Crucii Roşii. sau a comisiunilor judeţene ori locale. Toate sumele vor fi depuse la
Crucea Roşie sau la comisiunile judeţene sau locale.
Prin intermediul Ministerului Muncii vor fi plasaţi la lucru acei
care au capacitate de muncă. Premilitarii vor fi luaţi sub îngrijirea Inspectoratului pregătirii premilitare. Copiii mai mici de şapte ani rămân
sub îngrijirea Crucii Roşii. Funcţionarii publici şi familiile lor vor primi
ajutor stabilit în raport cu numărul membrilor familiilor42.
Organele locale, primăriile, prefecturile au luat măsuri rapide. Au
fost constituite comitete de asistenţă, au fost create posturi fixe de orientare şi de ajutor în gări, pe şosele. S-au organizat centre sanitare, s-au
creat cantine unde refugiaţii urmau să servească masa. A fost nevoie de
acţiuni rapide, de o bună şi eficientă orgnizare, deoarece numărul refugiaţilor creştea din zi în zi, evacuarea făcându-se cu toate mijloacele de
40

Idem, f. 227. Raport din 14 iulie 1940.
C. loniţoiu, în Patrimoniu, nr. 1/1991, p. 95-96 ..
42 Arh. Stat. Bucureşti, fond,; M.P.N., Informaţii, dos. 500, f. 96-111; B.A.R.,
Secţia Mss., Arv. fam. Brătianu, cota A. 1530, f. 117-124.
41
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transport. Numai în ziua de 20 iunie s-au scurs în Moldova 80 de trenuri. In sudul Basarabiei se foloseau trenuri, vapoare, şlepuri. Mulţi
evrei, în schimb, doreau să ajungă în Basarabia. La 30 iunie au trecut prin
punctele Ungheni şi Cristeşti 7600 evrei şi familiile lor, iar prin Galaţi
alţi 20QQ43. La Ungheni, pe teritoriul românesc, erau adunaţi alţi circa
30.000 de evrei care doreau să treacă în Basarabia, dar autorităţile sovietice refuzau să-i primească, motivând că nu sunt născuţi aici 44 . In schimb,
la 10 iulie 1940 se găseau adunaţi în localitatea Ungheni (U.R.S.S.) 5-6000
de români basarabeni: bărbaţi, femei ,copii, care doreau să treacă în
România, dar noile autorităţi de frontieră le refuzau deplasarea în patria
mamă. Potrivit Comisariatului de Poliţie Buzău, ei se aflau într-o situaţie foarte grea, deoarece acest comandament raporta: „Cu permisiunea
armatei roşii şi sub imboldul acesteia, evreii localnici s-au repezit ca
fiarele asupra românilor, care aşteptau să li se permită intrarea în ţar:'t
şi după ce i-au maltratat i-au deposedat completalmente de tot ce aveau
cu ei, lăsându-i doar cu hainele 045 .
Numeroase instituţii au venit în ajutorul refugiaţilor. La 5 iulie 1840,
Mitropolia Moldovei şi Sucevei a remis o scrisoare Rezidentului regal al
Ţinutului Prut în care îl inform.a că întreg clerul şi personalul bisericesc
din eparhie subscriu salariul pe o zi pentru refugiaţii basarabeni şi bucovineni. Se vor face colecte, mănăstirile vor acorda adăpost refugiaţilor
„spre a ameliora într-o cât mai mică' măsură situaţia atât de precară a
fraţilor basarabeni"46. La rândul său, mitropolitul Nifon al Olteniei a
expediat Cultelor a telegramă în care se angaja să găzduiscă în mănăs
tirile eparhiei „cinci mii de fraţi bucovineni şi moldoveni din Basarabia
care au trebuit să părăsească căminurile şi gospodăriile lor" 47. Poliţiştii
şi ceilalţi salariaţi ai Ministerului de Interne din toată ţara au cedat salariul pe o zi pentru a veni în ajutorul refugiaţilor poliţişti, jandarmi şi
gardieni publici din Basarabia şi Bucovina de Nord 4B. Au fost date ordine
prefecţilor, în special celor din Moldova, pentru a asigura condiţiilor necesare primirii refugiaţilor. Rezidentul regal al ţinutului Prut telegrafiază la începutul lunii iulie 1940 prefectului judeţului Neamţ, informându-l că aici vor fi evacuaţi refugiaţii bucovineni din judeţul Hotin.
Ii cere să întreprindă măsurile necesare pentru încartuire, masă şi asistenţă sanitară celor veniţi de dincolo de Prut49 .
In toate judeţele ţării s-au constituit comitete pentru organizarea
primirii şi ajutorării refugiaţilor. În Iaşi, acest comitet avea în frunte pe
însuşi prefectul judeţului. Noul organism a creat birouri de informaţii
şi îndrumare a refugiaţilor. S-au colectat fonduri în bani sau în natură,
alimente, îmbrăcăminte. Găzduirea refugiaţilor s-a făcut în şcoli, hoteluri şi la particulari. Hrănirea lor s-a realizat la cantinele organizate în
municipiu şi Crucea Roşie. S-au împărţit ajutoare în natură (hrană şi
43
44
45
46
47
48

49

Arh. Stat. Bucureşti, fond M.P.N., Informaţii, dos.
Arh. Stat. Buzău, fond Poliţia Buzău, dos. 15/1940, f.
Idem, f. 319-320.
A. Kareţki, A. Pricop, op. cit., p. 237, d~. 49.
Arh. Stat. Bucureşti, fond M.P.N., Informaţii, dos.
Arh. Stat. Buzău, fond Poliţia Buzău, dos. 38/1940, f.
A. Kareţki, A. Pricop, op. cit., p. 229, doc. 43.
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îmbrăcăminte) şi bani la toţi cei care au fost găsiţi în aceste regiuni din
imediata apropiere a Prutului. La Tg. Frumos şi Podul Iloaiei, primarii
respectivi, în colaborare cu subfilialele Societăţii de Cruce Roşie, au organizat cantine în gări pentru servirea refugiaţilor în trecere 50 . Demn
de amintit este şi faptul că Agenţia Consulară din Iaşi printr-o scrisoare
expediată la 21 iulie 1!940 Rezidentului regal al Ţinutului Prut oferea loc
de cazare refugiaţilor basarabeni în localurile Şcoalei Italiene din localitate: „în acest mod ţinem a vă da micul nostru sprijin acestei ţări ospitaliere, unde atâţia supuşi de ai noştri au fost întotdeauna bine primiţi,
în mod fratern 11 51.
Autorităţile române au luat măsuri pentru evacuarea şi repartizarea
pe la prefecturi, primării a funcţionarilor, notarilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, respectându-se pe cât posibil preferinţele acestora. De
reguhl, soţii şi soţiile au fost repartizate în acelaşi loc. Unii refugiaţi au
fost transferaţi în aparatul administrativ al unor ministere.
Numeroşi oameni politici au luat atitudine fermă faţă de cedarea
Basarabiei şi Bucovinei de Nord şi fărădelegile comise aici de ocupanţii
sovietici. La 4 iulie 1940, un grup masiv d~ oameni politici, în frunte cu
Iuliu Maniu, Dinu I. C. Brătianu, Virgil Madgearu, dr. Nicolae Lupu,
Mihail Popovici au fost primiţi în audienţă de regele Carol al II-lca, după
ce suveranul le-a acceptat cererea scrisa depusă în prealabil. in cadrul
audienţei acordate, membrii grupului au precizat că, prin părăsirea Basarabiei si Bucovinei de Nord, „rupte din trupul vechii Moldave, ţara
noastră pierde odată cu toate bogăţiile pământului lor, trei milioane şi trei
sferturi din locuitorii ei, din care aproape două milioane şi jumătate sunt
români". Iuliu Maniu, Dinu I. C. Brătianu şi ceilalţi oameni politici au atras
atenţia cu acest prilej asupra „condiţiilor nemaipomenit de brutale ale>
evacuării, ca :şi prin călcarea din primul ceas al convenţiei ce ne-a fost
dictată nu mai rămâne nici o îndoială asupra caracterului ei real". Cedarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord era concepută de cei care au fost
audiaţi de rege ca un prim pas către alte ciuntiri teritoriale, care ni se
pregătesc. „Avem deci datoria precizau ei - să apărăm cu atât mai
hotăr<ît şi mai dârz drepturile şi graniţele României". Ei arătau că Bulgaria solicita României cele două judeţe din sudul Dobrogei (Durostor şi
Caliacra) încorporate în 1913. Dar cel mai mare pericol îl reprezentau
pretenţiile Ungariei asupra Transilvaniei. Ei protestau, în final, împotriva „tendinţelor de ciuntire a graniţelor ca şi a discuţiilor ce le pot înlesni". Ei luau astfel atitudine fermă faţă de dezmembrarea unităţii româneşti „împotriva căreia protestăm în numele întregului popor român"52.
Un alt grup masiv de parlamentari şi oameni politici a înaintat, prin
profesorul Nicolae Iorga, un protest în cadrul şedinţei Comisiilor reunite
50 Idem, p. 230231, doc. 44. Raportul din 3 iulie 1940 al prefectului judeţului
colonelul C. Carp către Rezidenţa regală a ţinutului laşi.
51 Idem, p. 234, doc. 47.
52 B.A.R., Secţia Mss., Arh. fam. Brătianu, cota A. 1530, f. 120-124; C.I.C.
Brătianu. Carol li. Ion Antonescu. Amintiri. Documente. Corespondenţă, Bucureşti, 1992, p. 96-1000.
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de politică externă a Camerei şi Senatului, întrunite la începutul lunii
iulie 1940_ Documentul reliefa continuitatea de viaţă materială şi spirituală a românilor din Basarabia smulsă în mod samavolnic din trupul
Moldovei la 1812. Autorii memorialului atrăgeau atenţia că, în 1918, Basarabia s-a unit cu România „pe baza dreptului la autodeterminare care
e la baza teoriei constituţionale a Republicii Sovietelor". Semnatarii documentului arătau că Bucovina n-a fost niciodată sub stăpânire rusească.
Ei subliniau că ultimatumul sovietic „nu poate găsi nici un temei istoric
şi legal. Înstrăinarea unei atât de largi părţi a României unite calcă
peste dreptul a trei milioane de ţărani rome:1ni şi a unei părţi de intelectuali devotaţi cauzei naţionale"53.
Evoluţia galopantă a evenimentelor în următoarele două luni a demonstrat că Ultimatumul sovietic a fost doar un prolog al rapturilor
teritoriale care vor urma. Relevând acest lucru, Constantin Vişoianu,
fostul ministru de externe al României (1944-1945), arăta într-un memorandum înaintea Conferinţei de Pace de la Paris că: „Pentru poporul
rom:rn întreg, lovitura primită fu teribilă. El nu s-a îndoit, totuşi, că viitorul cel mai apropiat îi rezei;.vă lovituri încă mai teribile. Două luni mai
târziu, frontierele statului se prăbuşiră la rândul lor, atât la Vest cât şi
în Est. Şi prin aceasta, prin disperarea fără limite ce o încerca, România
începu să ruleze către abisul alianţei cu Germania" 54 .
În acelaşi sens scrie şi generalul Ion Gheorghe: „Dar în paharul sttferinţelor, pe care trebuia să-l bea poporul român ca urmare a capitulă
rii conducerii sale ,căzuseră numai primele picături amare (... ) Conducerea românească a renunţat deja o dată la apărarea onoarei naţionale
şi a continuat să păşească pe acest drum"55_
Presa internaţională a condamnat raptul teritorial făcut de sovietici,
subliniind C<l. acesta este doar începutul. Ziarul englez Evening Standard
şi agenţia Asociatcd Press afirmă că Ungaria a masat trupe lângă frontiera României, inr Bulgaria a luat măsuri similare. Potrivit acestor relaUiri, 23 din cele 24 de divizii ungare se găseau la graniţa către România în timp ce de partea opusă se află numai 8-10 divizii. Celelalte divizii române, peste 20, se găsesc în sudul Moldovei şi pe linia Prutului56 .
La rândul său, ziarul american de mare tiraj The New York Times scria,
în aceste zile, evidenţiind complicitatea fascismului german şi celui italian în raptul teritorial săvârşit de U.R.S.S.: „Italia consimte anexarea
Basarabiei de către Rusia, iar Germania caută să convingă România să
cedeze făr<l. luptă"57_
°'·1 Arh. Stat. Bucureşti, fond M.P.N„ Informaţii, dos. 500, f. 110-111; A. Peîn Patrimoniu, nr. 111990, p. 149-151; M. Muşat, I. Ardeleanu, România după
Marea Unire, II/a, Bucureşti, 1988, p. 1135-1137.
51 C. Vişoianu, în Gh. Buzatu (editor), România cu şi fără Antonescu, Iaşi,
1991, p. 90.
5:; I. Gheorghe, op. cit., pag. 31.
5G Arh. Stat. Bucureşti, fond M.P.N., Informaţii
Presă externă, dos. 1081,
trc~cu,

f. 119.
'57

Idem, f.

111.
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II. EVACUAREA TRANSILVANIEI CEDATE
Pronunţarea sentinţei arbitrale de la Viena din 30. august 1940 pretinsă rezolvare obiectivă, pe cale politico-diplomatică a diferendului

româno-maghiar privitor la Transilvania - şi, mai ales, acceptarea58 lui
de către conducerea României au avut drept efect imediat, pe plan intern, declanşarea unui val de manifestaţii de stradC:i spontane59, imposibil de oprit, în aproape toate marile oraşe ardelene şi bănăţene (Cluj,
Oradea, Braşov, Bistriţa, Baia Mare, Alba Iulia, Câmpia Turzii, Turda,
Sebeş, Arad. Timişoara etc.)60, dar şi în cele din Vechiul Regat (Bucureşti, Iaşi, Constanţa). S-au semnalat şi acţiuni de protest în localităţi
rurale, cum a fost cazul judeţului Severin. La aceste manifestaţii au participat mii de civili şi militari, exprimându-şi indignarea, durerea şi revolta. Gradual, st;;:rea de spirit a opiniei publice a: evoluat de la stupoare generală şi disperare la mânie, ură şi dorinţă de împotrivire faţ<"i
de „arbitri, beneficiarii şi acceptanţii (conducerea Rom<."miei) actului proaspăt semnat". In acelaşi timp, participanţii la aceste adunări de protest şi-au
manifestat hotărârea - în pofida îndemnurilor la linişte şi calm, venite
de la autorităţi 6 1 - de-a apăra cu armele frontiera vestică, cerând formarea unui guvern de rezistenţă naţională62.
Hotărârea de a rezista a fost amplificată şi de atitudinea insolent;! a
beneficiarului (Ungaria), care s-a grăbit să răspândeasc<I în teritoriul cedat manifeste demobilizatoare. Astfel, la Surduc (judeţul Sălaj) a fost g<"isit un manifest maghiar cu următorul conţinut: „Venim. Pâine şi pace
aducem. La cine găsim arma în mână este duşmanul nostru. Cine cu noi
vine este prietenul nostru. Veniţi cu noi, nu luptaţi contra noastră. S;!
trăiască Adolf Hitler!"63.
Agenţiile de presă şi posturile de radio străine îndeosebi cele engleze, americane, turceşti, iugoslave şi greceşti - reflectând, desigur,
sentimentele de simpatie ale opiniei publice şi ale cercurilor guvernante
din ţările respective faţă de drama prin care trecea România, descriau în
comentariile lor modul în care poporul român a reacţionat la auzul celor
petrecute la Viena. In acelaşi timp, mass-media din Germania, Italia şi
Ungaria, obediente faţă de autorităţi, nu conteneau cu laudele faţă de
strălucitele roade ale „Arbitrajului", conceput, în cele mai mici detalii,
de Berlin şi aprobat cu slugărnicie de Roma lui Mussolini.
58
5!l

I. Gheorghe, op. cit., p. 31.

Prima! manifestaţie anti-diktat a izbucnit la Cluj în seara zilei de 30 aucf. Gh. I. Bodea, V. T. Suciu, I. I. Puşcaş, Administraţia militară horthystă
în nord-vestul României, Cluj-Napoca, 1988, p. 140.
60 Vezi pentru detalii: T. Bunescu, Lupta poporului român împotriva dictatului fascist de la Viena (august 1940), Bucureşti, 1971, p. 129-168; A. Simion,
Dictatul de la Viena, Cluj, 1972, p. 204-215; Gh. I. Bodea, V. T. Suciu, I. I. Puşcaş,
Administraţia ... , p. 131-149.
61 Telegrama confidenţială nr. 1704 din 31 august 1940 a ministrului de Interne, generalul David Popescu, către toţi prefecţii judeţelor cedate (vezi Arh. Stat.
Sălaj, fond Pretura Jibou, dos. 37/1.940, f. 1.
62 A. Simion, op. cit., p. 205, nuta 72.
63 Arh. M.Ap.N„ fond Armata I, dos. 958, f. 12; C. Grad, în Acta MP, VI!,
1983, p. 368, doc. 29.

gust -

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

341)

CORl':EL GRAD -

C-TIN I. STAN -

DORU GOR0:--1

Astfel, Radio Londra, într-o emisiune în limba română (4 septembrie, orele 22,30), arăta: „De când a sosit d-l Iuliu Maniu la Cluj au loc
mari manifestaţii. «Jos cu Hitler!» a răsunat ieri în toată Transilvania_
Două divizii de la Satu Mare, precum şi un regiment comandat de colonelul Strat, un cunoscut erou, au refuzat să se retragă64. Afară de jalea şi
durerea voastră (a românilor - n.n.) e de reţinut bucuria triumfătoare
de la Budapesta fiindcă au câştigat atâta teritoriu fără să verse o pică
tură de sânge_ Şi asta fiindcă s-a găsit la Bucureşti un guvern care să
accepte un asemenea arbitraj_ Ca şi cum România nu ar fi avut o armată.
Aceasta nu a\ fost decât un gest de josnic dispreţ al Germaniei şi Italiei pentru dreptatea şi interesele României. Arbitrajul de la Viena ne
aminteşte fabula cu aruncarea copiilor la lupi ca să scape cei din sanie (... )., Pe ce s-a bizuit guvernul român când s-a dus la Viena? Pe
trecerea personală pe lângă Fiihrer? Se poate lăsa soarta unei ţări pe astfel de credinţe? Poate s-au bizuit pe garanţia promisă? Dar garanţia
aceasta îmi aminteşte de soarta Cehoslovaciei, care a fost şi ea garantată
de aceeaşi Germanie (... ). D-l Gigurtu vă recomandă: «Fiţi calmi, discreţi
şi demni!». Calmi? Poate chiar nepăsători faţă de ceea ce s-a întâmplat! Discreţi? Ca să nu se afle condiţiile ruşinoase?"65.
Postul New-York (în limba italiană), aceeaşi zi, orele 23,30): „DL Iuliu Maniu a plecat la Bucureşti. D-sa spera că noul guvern va lupta pentru reîntoarcerea Transilvaniei la România. Revolta tăranilor din Tran·
silvania continuă" (subl. ns.)66.
Acelaşi post, la orele 23,50, într-o corespondenţă din Cluj: „Se
anunţă serioase ciocniri la Braşov între soldaţii maghiari şi români din
armata română. Manifestanţii au trecut pc străzi strigând: «Noi vrem
Uniunea Sovietică». Ciocnirile din Braşov au fost provocate de soldaţii
maghiari, care au cerut să fie eliberaţi din armata română. Tragerea, la
care au fost întrebuinţate şi mitraliere, a durat o oră. Alte tulburări se
anunţă din Oradea Mare, Târgu Mureş şi Cluj"67.
Radio Londra (5 septembrie, orele 7,15), emisiune în limba turcă:
„Azi va începe ocuparea Transilvaniei de către maghiari. în fruntea armatei maghiare se află amiralul Horthy şi contele Teleki"68•
Radio Budapesta: „Regentul Horthy a adresat următorul ordin de zi
armatei, când aceasta a pornit la ocuparea teritoriilor române cedate:
«Din nou o parte a nedreptăţii de la Trianon s-a reparat, pornind să recâştigăm posesiunile patrimoniului nostru milenar. Aducem fraţilor noştri
unguri din Transilvania libertatea»"69. „Trupele maghiare au trecut frontiera română azi dimineaţă la orele 7, pentrn a ocupa teritoriile cedate anunţă o telegramă din Budapesta către Agenţia Havas. Toate clopotele
maghiare au sunat în aceste regiuni. t.imita ocupării de astăzi (5 septem6~
G:;

Este prima informaţie publică - e drept, confuză - despre fenomenul inunor unităţi militare române din zona de frontieră.
Arh. Stat. Bucureşti, fond Preşedinţia ConsiliulUi de Miniştri, dos. 522/1930,

66

Ibidem.

s11 bordonării

f. J.
G7 Idem,

f. 4.

r,n Ibidem.
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Idem, f. 14.
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brie - n.n.) este în teritoriul îngust din colţul nord-vestic legat de actuala frontieră maghiaro-română"7o.
Agenţia D.N.B., prin corespondentul său din Budapesta, comunica la
orele 10,30: „Astăzi la ora 7 dimineaţa a început, în sunetele clopotelor,
intrarea armatei maghiare în Transilvania de Nord. Introducerea s-a desfăşurat conform programului, adică în sectoarele frontierei de nord, cu
excepţia Oradiei Mari"71.
Radio Ankara (5 septembrie 1940, orele 7,00): „Nimic nu mai sperie
populaţia română. Guvernul din Berlin poate să se supere! Asemenea
fapte dovedesc, din partea poporului şi a câtorva generali, care au demisionat din armată, pentru a lupta contra ideilor Guvernului, că dorinţele ~i ideile lor naţionale şi dragostea pentru România Mare au fost
pătate de acei miniştri care au semnat dictatul de la Viena. Această pată
nu cade numai asupra României, ci şi asupra întregului bazin dunărean,
şi nu poate fi spălată nici cu întreaga apă a Dunării. Germania a încercat
să pună capac evenimentelor din Balcani, prin presiunea pe care a fă
cut-o în vederea cedării de către România a Transilvaniei, Dobrogei şi
Basarabiei; în acest capac nu poate ascunde declararea (corect declanşarea)
focului în adâncime. Poporul român niciodată nu poate uita această tragic<i lovitură şi batjocură din partea Germaniei" 72 .
Radio Budapesta (5 septembrie, orele 15,30): „În unele cercuri politice străine se afirmă că noile graniţe ale Ungariei trebuie atribuite dorinţei Germaniei de a consolida prietenia germano-maghiară. Faţă de această
afirmaţie este însă de precizat că, fără îndoială, trasarea actualei graniţe
maghiare a contribuit la consolidarea amiciţiei ungaro-germane, dar ea
nu a fost o urmare a acestor sentimente, ci consecinţa obiectivităţii germane"73.
Evoluţia stării de spirit a. populaţiei şi a armatei în aceste prime
zile după pronunţarea Diktatului este surprinsă nuanţat în rapoartele
informative şi contrainformative ale Armatei 1 române 74 .
De altfel, cu puţine zile înainte de momentul 30 august 1940, în zona
Şimleu Silvaniei a fost confiscat un exemplar din manifestul „Tineretul
ardelean" în care se afirma răspicat protestul tineretului faţă de forţele
externe care atentau la integritatea ţării sau faţă de cei care acceptau,
în calitate de factori politici decizionali interni ,să pună în discuţie problema frontierei de Vest. !n numele tuturor idealurilor pentru care s-au
jertfit atâtea generaţii de eroi ai neamului, tineretul refuza orice compromis şi era gata să pună mâna pe arme pentru a apăra pământul Transilvaniei, aflat în primejdie de moarte.
Redăm, în continuare, câteva pasaje din acest manifest: „Răscrucea
istorică la care se găseşte astăzi neamul şi ţara noastră, cere, mai mult
ca oricând, să ştim ce vrem ... Dacă în aceste clipe de măreaţă gravitate
istorică nu ne vom înţelege menirea pe pământ, nu suntem vrednici să
70

Ibidem.
Ibidem.
12 Idem, f. 17-18.
TJ Idem, f. 22.
74 C. Grad, în Acta MP, VII, 1983, p. 330-380; Idem, în Idem, X, 1986, p.
39.J-405.
71
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trăim. Intrebarea se pune răspicat: Se poate ciunti Ardealul pentru libertatea cc'"iruia s-au jertfit generaţii după generaţii, Ardealul unde s-a plfimădit destinul nostru istoric, citadela culturii şi spiritului românesc?
Nu! Ardealul nu se dă! Cine vrea să-l ia, să tragă sabia şi să şi-o incrucişeze cu a noastră ... Noi nu tratăm că vindem sau nu vindem trupul
ţării. Cine trădează, trădează (subl. ns.) ... Pe vechea linie a destinului
nostru transilvănean, pe linia generaţiilor creatoare de istorie, pc linia
luptei intransigente pentru libertate şi independenţă, a sunat ceasul luptei pentru apărarea eternelor noastre ideale. Nu cedăm o palmă de p:~
mânt din sfintele noastre ogoare. STĂM GATA DE LUPTĂ"75_
Raportul contrainformativ nr. 63 din 30 august consemnează, printre
altele, tT.rmMoarele: „In urma ştirilor date la Radio Budapesta că Rom{1nia a fost obligată de puterile Axei să cedeze o mare parte din Transilvania, populaţia românească este consternată şi încă nu şi-a putut g;)si
echilibrul sufletesc. Se pare că ardelenii sunt hotărâţi să se opună orici1rei cedJri " 7G_
A doua zi, 31 august, Regimentul 7 Jandarmi Someş sesiza Armta 1
că „în urma comunicărilor făcute de Radio Budapesta şi de celelalte posturi străine, populaţia română este complet consternată, iar în urma confirmărilor făcute azi dimineaţă de Radio Bucureşti, consternarea a crescut şi mai mult şi s-a transformat în indignare şi revolt[i contra celor
care au semnat sentinţa de moarte a atâtor români. S-au văzut oameni
plângând şi protestând contra cedării. ln armată, atât la ofiţeri, cât şi la
trupă se observă aceeaşi demoralizare şi revoltă contra cedării Ardealului
aproape întreg. În general, starea de spirit, atfit la populaţia română, dtt
şi în armată, este din cele mai rele. Moralul este scăzut, însă disciplina
se menţine încă" (subl. ns.)77_
In conformitate cu ordinul M. St. M. nr. 212.107 /B din 31 august 7S
s-au dat dispoziţii pentru a se explica ofiţerilor şi trupei raţiunile pentru
care a fost acceptat Diktatul vienez. Conform documentului, aceste raţiuni ar fi fost: 1. Cedarea s-a făcut sub ameninţarea unei intervenţii conjugate a statelor beneficiare ale noului raport de forţe pe plan european;
2. Viaţa şi istoria neamului românesc nu se încheie o dată cu acest act.
ci acesta a însemnat un sacrificiu necesar pentru victoria de mâine. Se
cerea, în final, ca ace?te raţionamente care, în esenţă, reprezentau poziţia
guvernului, exprimată în comunicatul către ţară, să fie aduse la cunoştinţa
75 Arh. M.Ap.N. M.St.M., fond Armata I, dos. 958, f. 376-377, cf. C. Grad.
în Acta MP, VII, 1983, p. 361-362, duc. 21. Observaţie: documentul a fost reprodus
fragmentar de A. Simion, în op. cit. 1, p. 157-158, nota 52 şi de S. Neagoe, în Luceafărul, XXIV, nr. 1009 din 29 august 1981, p. 1 şi 7, fără paragraful: ,,România
are cheia situaţiei în Europa. Când flăcările petrolului românesc se vor vedea din
Budapesta şi din mari depărtări, să se ştie că a sunat ceasul din urmă pentru cei
care vor să ne ciuntească". S. Neagoe crede - reluând o idee din declaraţiile unuia
din autorii documentului - că acest pasaj a fost scc.is din manifest. Documentul
publicat de noi demonstrează că ideea eliminării pasajului citat a rămas în stadiul de intenţie.
.
7G Idem, dus. 924, f. 645-646; C. Grad, în Idem, p. 363, doc. 23.
77 Idem, f. 651; Idem. p. 365, doc. 25.
78 Idem, dos. 958, f. 9; Idem, p. 367, doc. 27 (vezi, pentru comparaţie, şi 23 Augu$t. Documente, I,"p. 101-102, doc. 70).

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

EVACUAREA TERITORIILOR CEDATE IN 1940

îr~ ',regii armate,
şi dezordini greu

343

pentru a se preîntâmpina izbucnirea unor nemulţumiri
controlabile.
Un alt manifestî 9, datat tot 31 august, editat de autori necunoscuţi,
chema întreaga populaţie să pună mâna pe arme şi să facă, astfel, un zid
de netrecut al credinţei în virtuţile neamului românesc: „Români! Urgia
<le veacuri iar s-a abătut peste plaiurile noastre româneşti (... ) Ştim cu
toţii cCt nici unul din noi nu se poate obişnui cu gândul că leagănul culturii noastre să dispară, fărâmiţându-se teritoriul nostru naţional. Umbrele marilor români: Horea, Cloşca, Crişan, Avram Iancu, Simion Băr
nuţiu, părintele Lucaciu şi, alţii ies din morminte. . . Veniţi cu toţii
mâine, 1 septembrie 1940, cu sufletele cernite, dar nu înfrânte - românul
nu piere niciodată - , pregătiţi să ne închinăm la biserica! părinţilor şi
strămoşilor noştri (... ) Fie ca această lovitură să fie preludiul victoriei
t1oastre de mâine (... ) Nu uitaţi nicidoată că numai din rana scoicei iese
perla". Intrucât nu există nici un fel de informaţii privind autorii acestui
manifest, opinăm, dat fiind şi stilul romantic-intelectualist al apelului de
impotrivire armată („ ... să punem mâna pe coasele şi topoarele moţilor
11oştri, şi suflet lângă suflet să formăm iarăşi zidul de granit al românismului ce a fost bântuit de atâtea ori ... ), cu rezervele de rigoare, că
acesta a fost redactat în mediile universitare clujene. Spre această concluzie converge şi informaţia din alt raport privind adunarea a circa 150
intelectuali români în sala de şedinţe a Rezidenţei Regale\ din Cluj (31
august, orele 17 ,30)so.
Legiunea de Jandarmi Maramureş raportează Biroului Statistic Militar Cluj, la 1 septembrie, orele 0,50, că în judeţ, starea de spirit este
foarte agitată, inter'\Îenind deruta generală. „Toată lumea şi-a pierdut
capul şi nu ştie ce să facă" - notează succint raportul 81 . Sub ameninţa
rea intrc'irii iminente în oraş a elementelor înaintate ale armatei maghiare,
garda naţională refuz<! să mai dea concurs jandarmilor, motivând că nu
mai are ce apăra, iar Legiunea de Jandarmi nu acceptă ordine de la prefect, aşteptând ordine superioare .
. Prin raportul contrainformativ din 2 septembrie 82, lt. col. C.E. Manolescu, şeful Biroului Statistic Militar Cluj informează M.St.M. şi Armafa 1 că populaţia din zonă „este complectalmente demoralizată şi dez-0rientată, iar cuvântul ce sei rosteşte foarte des este trădare". Manifestaţiile de protest n-au mai fost smnalate, iar spiritele, extrem de agitate până atunci - degenerând în incidente româno-maghiare provocate
de elemente ale ambelor comunităţi - , s-au calmat. Din informaţii necontrolate rezultă că gărzile maghiare se constituiau cu febrilitate şi acţionau în punctele fierbinţi, pentru a prelua, încă înainte de intrarea
trupelor maghirae de ocupaţie, administraţia locală. In raport se cerea din
nou intensificarea propagandei româneşti prin radio pentru a informa
populaţia în legătură cu etapele de evacuare a teritoriului cedat de către
autorităţile române şi, concomitent, de ocupare a lui de către trupele ma7!J Idem,
co Idem,
81 Idem,
8
~ Idem,

dos. cit., f. 618; Idem, p. 368-369, doc. 30.
f. 170; Idem, p. 369, doc. 31.
f. 28; Idem, p. 369-370, doc. 32.
f. 164-165; Idem, p. 370-371, doc. 34.
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ghiare. Acesată contrapropagandă prin radio era cu atât mai necesară cu
cât propaganda maghiară prin radio şi prin manifeste era foarte activă.
Astfel, prin manifeste diversioniste aruncate dintr-un avion maghiar83 în
zona Ariniş, Mireş, Fersig (actualul judeţ Maramureş) populaţia român{1
era îndemnată să nu se opună cu armele deciziei de la Viena (aşa cum
ar fi plănuit Iuliu Maniu în alianţă cu comuniştii!). în continuare, acelaşi manifest, intitulat „Fraţi români şi ardeleni", inocula cu perfidie
ideea inutilităţii oricărei rezistenţe, deoarece „s-ar vărsa fără nici un rost
scumpul nostru sânge românesc şi s-ar face praf din Ardeal în urma
bombelor străinilor. In unire cu coqrnniştii este o trădare de ţară şi o
crimă fatală, care nu numai C<'i ne bagă în război, dar şi mai mult, ne
prăpădeşte prin revoluţie". Şi, ca o încununare a diversiunii, în finalul
documentului se insinuează tema Ardealului independent: „Trebuie să
ne scăpăm ;viaţa ca din nepoţii noştri să se renască ARDEALUL INDEPENDENT".
Teritoriul cedat al Transilvaniei urma să fie evcuat de administraţia
română! (autorităţi civile şi armată) şi, respectiv, ocupat de trupele maghiare pân<'i în 13 septembrie 1940 - orele 24, în 9 etape succesive84 .
Noua frontieră f~xată prin sentinţa arbitrală urma traseul: Salonta
(sud) - Oradea (sud) - Huedin (sud) - Cluj (sud) - intr<îndul Turzii
(rămânea României n.n.) - Târgu Mureş (sud) ::- Odorhei (sud) Sfântu Gheorghe (vest) - Zagon (sud) - Covasna (sud-vest) - linia
Carpaţilor Orientali (vechea frontieră cu Moldova, până la vest de Vatra
Dornei - Ocna - Cârlibaba - Tomnaticul (cota 1397).
In locul Armatei 1 române evacuate, comandate de generalul Cornic10m, în Transilvania cedat<'i urma să pătrundă Armata maghiară, comandată de Nagy Vilmos, şi Armata a II-a maghiară, comandată de Jany
Gusztav, cu un efectiv total de 309.932 de militari, însoţiţi de tehnica şi
mijloacele de luptă prevăzute pentru caz de război. Cele două armate
pătrundeau spre interiorul Transilvaniei până la noua frontieră cu România pe 5 direcţii principale, cu ramificări la Vişeu şi Reghin, astfel:
1. Oradea - Huedin - Cluj; 2. Secuieni şi Tarcea - Marghita - Şim
leu Silvaniei - Jibou - Dej - Gherla Sucutard; 3. - Carei - Tăşnad Cehu Silvniae~ - Gerăuşa - Şomcuta Mare - Dej; 4. Satu Mare Baia Mare - Târgu Lăpuş - Bistriţa - Reghin (cu divizare pe direcţiile: 1. ~ârgu Mureş Corund - Baraolt - Odorhei - Sfântu Gheorghe; 2. Gheorgheni - Miercurea Ciuc - Târgu Secuiesc - Covasna); 5.
Sighetul Marmaţiei - cu ramificaţie spre est (Borşa) şi sud-est (Năsăud -·
Rodna Veche - Tiha Bârgăului)85.
Pe fundalul derutei generale din primele zile ale lunii septembrie
apare fenomenul cel mai grav, care, dacă s-ar fi extins la nivelul întregii Armate 1, ar fi dus la o catastrofă militară cu urmări greu previzibile: părăsirea în masă a unor unităţi militare de către ostaşii originari
din teritoriul cedat.
ID
114

Idem, f. 101; Idem, in ActaMP, X, 1986, p. 392-393, doc. 1.
Universul, an 57, nr. 243 din 4 septembrie 1940, p. 1 („Noua hartă a Româ-

niei. Linia de demarcaţie a ţării în Vest şi Est, cu etapele succesive de evacuare
în Ardeal"); Gh. I. Bodea, V. T. Suciu, I. I. Puşcaş, în op. cit„ p. 138-139.
85 Idem, p. 152.
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Ajunşi în localităţile de baştină, aceşti militari ardeleni plecaţi din
unităţile lor fără învoire, unii chiar cu armamentul asupra lor, au încercat, în unele cazuri, să; se opună, împreună cu populaţia civilă deznă
dăjduită de întorsătura evenimentelor, ordinului de evacuare a autoritC1ţilor civile şi militare româneşti. Astfel, s-au semnalat participări la
r.~anifestaţii antidiktat chiar din partea ofiţerilor activi din garnizoanele marilor oraşe transilvănene 86 - şi încercări izolate de împotrivire

.1rmată la retragere, cum au fost cazurile din judeţele Someş (Simişna)87
t;.i N<"i.s;iud (Nepos) 88 , mai ales în primele 4-5 zile după pronunţarea DikL1tului. Treptat, legiunile de jandarmi şi trupele în marş forţat spre
noile aliniamente au localizat focarele de revoltă, nedând, astfel, ocupantului motive reale pentru operaţiuni de pacificare la preluarea teritoriului cedat. Date fiind sutele de cazuri de represiuni sângeroase executate
de trupele maghiare ocupante în momentul preluării teritoriului cedat
(amintim, aici, numai cazurile arhicunoscute petrecute la Oradea, Ip,
Treznea, Satu Mare, Zalău, Cluj, Nuşfalău, Hida, Camăr, Marca, Sucutar<l, Mureşenii de Câmpie; descrise pe larg în presa timpului şi analizate
cu atenţie ştiinţifică abia în ultimii 10-20 ani) 89 , se poate uşor imagina
~lmploarca manifestărilor antiromâneşti, dacă ar fi fost cât de cât motive
c;lre S<t justifice asemenea acţiuni.
In acest context, trebuie să evidenţiem activitatea febrilă, eficientă a
M.St.M. român şi a comandamentelor de mari unităţi pentru a stăvili şi
.-~ lichida rapid asemenea fenomene periculosae. Acesta cu atât mai mult
cu cât la niveluri superioare ale puterii se produceau seisme politice devastatoare~ care aveau să măture într-o săptămână regimul carlist90 . Astfel, ca urmare a semnalărilor insistente din partea eşaloanelor inferioare
(a se vedea cu deosebire rapoarele Armatei către M.St.M.: nr. 23.350,
23.354, 23.363, 23.372, 23.390, 23.401 din 1 şi 2 septembrie HJ40) 91 , M.Ap.N.
<;i l\I.Sf.M. au emis în 2 septembrie un ordin circular nr. 17.835/B92 prin
care se cerea imperios tuturor comandanţilor de mari unităţi să ia măsuri
urgente de stopare a dezordinii produse la şocul Diktatului în rândurile
armatei. Se recomanda metoda convingerii, la nevoie, aplicarea sancţiu
nilor prevăzute de legi şi regulamente.
Din <inaliza preambulului ordinului cibt, se desprinde cu claritate
concluzia că factorii responsabili din conducerea armatei erau pe deplin
conştienţi şi-şi asumau întreaga responsabilitate pentru consecinţele imecli:1 te ale acceptării Diktatului. Cităm: „Ultimele evenimente, cari au dus
la ciuntirea teritoriului naţional, fără ca armata să fi fost pusă în
~ituaţia de a lupta pentru apărarea Patriei, a produs o explicabilă durere
militară a poporului rnmân, VI, Bucureşti, 1989, p. 341-346.
Arh. l\T.Ap.N. - M.St.M., fond Armata I, dos. 958, f. 515, C. Grad, in
Acta.~·rp, VII, 1983, p. 374, doc. 39.
Gll Idem, dos. cit., f. 351, p. 373, doc. 38.
n9 A s2 vedea, cu deosebire, Gh. I. Badea, V. T. Suciu, I. I. Puşcaş, op. cit.,
p. 151-437 şi V. Lechinţan, în Acta MP, VII, 1983, p. 271-305.
!:O I. Maniu, Cauzele prăbuşirii fostului regim, Bucureşti, HJ40.
91 C. Grad, în Acta MP, VII, 1983, p. 370-372, doc. 33, 34, 36.
~ 12 Arh. M.Ap.N. M.St.M., fond Armata I, dos. 934, f. 678; vezi şi 23 August
1rN1. Documente, I, p. 105-106, doc. 74.

oo Istoria
87
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în sufletul tuturor ostaşilor, de toate gradele. Din această cauză se p<,re
că, în oştire îşi face drum părerea că România nu trebuia să consimtc'1 :.le
bună voie la cedările succesive de teritorii şi, mai ales, nu trebuia sil se
supurni .~rbitrajului de la Viena. Asemenea opinii, dacă sunt lăsate sc't
circule liber, pot produce o stare de revoltă care uşor se poate transforma
în acte de indisciplină, cu consecinţe incalculabile pentru ţar<:i".
A doua zi, 3 septembrie, printr-o telegramă fulger, ministrul api1rării naţionale, gen. de divizie C. Nicolescu, trimitea comandantului Armatei 1, spre difuzare, ordinul general nr. 73, prin care se interzicea:
„în mod absolut tuturor militarilor, ofiţerilor, subofiţerilor şi gradelor
inferioare activi şi de rezervă, de a participa sub orice formă la manifestările cu caracter politic. Sincera atitudine a militarilor în orice împrejurare, şi astăzi mai mult ca oricfmd - specifica acest ordin - , trebuie
să fie executarea strictă a ordinelor cu convingere, hotărfire şi eneq;;e,
fără nici un fel de comentariu"!l3 .
Din rapoartele Armatei 1 ce:l.tre M.St.M. - Secţia a II-a rezulti1 ':ti
primele simptome ale insubordonării şi părăsirii unităţilor aflate în retragere de pe zoni'1 au apărut în sânul Diviziilor 1G şi 17 infanterie (Regimentele 87, 81 şi 65 infanterie) din C.6.A.
· Astfel, în raportul nr. 23.390 din 2 septembrie se semnalează e<'"i: .. '. n
Regimentul 87 inf. starc;i de spirit este rea 3 batalioane au rămas cu ':umi'1tatc din efectiv. Oamenii au depus armele şi muniţiile şi în timi::ul
nopţ.ii au fugit. La Reg. 81 inf. mulţi au fugit cu armamentul. în gara
Sărmăşag 110 oameni cu armament şi muniţiuni au fost dezarmaţi. 1\u
reuşit să fugă 150 de oameni cu armament şi muniţie în Zalău! Trenul a
fost oprit, fără a se' trage. Fugarii, căutând să se împrăştie în porur;;b,
au tras focuri de armă. Comandamentul Oituz raportează că s-au pr: ns
fugarii Reg. 65 inf. amestecaţi cu cei din Rcg. 81 inf. care se duceau :a
Dej la P.S." 94 .
In aceaşi zi, prin raportul nr. 23.401 95 (urmare la raportul nr. 23.390),
Armata 1 informa M.St.M. - Secţia a II-a că, în 1 septembrie, un soldat fugar a rănit cu arma doi soldaţi din Reg. 1 inf„ iar în gara ZaEiu,
cu ocazia dezarmării ostaşilor fugari, a fost rănit soldatul Meseşan Grigore tot din Reg. 81 inf. (decedat în spitalul de zonă din Zalău şii JDmormântat în cimitirul militar al oraşului - n.n.). La fel, se raporteazi'l
că „starea de spirit a început să fie agitată şi la Regimentul 7 grăniceri
şi că, dace:i se va continua mişcarea pe jos, se riscă să se mărească şi rr.ai
mult num<.'lrul dezertorilor cu armament. Movila raportează că soldaţii de
la coloane ai Diviziei 17 se retrag în dezordine, tr<'igând focuri de arr:ie
şi rachete (... )
_
S-au luat măsuri ca armele şi echipamentul oamenilor să fie •mse
în tronurile din gi'irile hotărâte de acest comandament, apoi oamenii s;1 ~ie
lăsaţi la vatră".
Totalul general al fugarilor din C.6.A., raportat la ziua de 5 SEPtembrie, când deja fenomenul încetase, a fost de circa 1.664 de oamni.
u:1 Idem, dos. 958, f. Iî5, cf. C. Grad, în Acta MP, X, 1986, p. 393, cioc. 3.
f. 141, C. Grad, în Acta MP, VII, 1983, p. 371, doc. 35.
f. 156, cf. Idem, p. 3î2, cioc. 36.

~H Irlcm,
9:, Idem,
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t0ţi originari din teritoriul cedat, după cum urmează: Divizia 16 inf. (Reg.
87 inf. - cca 470; Reg. 81 inf. - cca 380; Reg. 7 Grăniceri - cca 90;
Brigada artilerie - cca 50; Grupul Recunoaştere Corp G.A. - cca 5;
Grup Recunoaştere Divizia 16 inf. - cca 35; Servicii - cca 450; total
Divizia 16 infanterie .:.___ cca 1.430); Divizia 17 infanterie (Reg. 65 inf. cc::1. 100; B.M.D. - l; Brigada Artilerie - cca - 30; Grup Recunoaştere
- cca 3; Servicii - cca 100; total Divizia 17 infanterie - cca 234).
Pentru elucidarea cauzelor, duratei şi efectelor acestui fenomen {pără
sirea unităţilor de către ostaşii originari din teritoriul ce urma să fie
cvJ.cuaţ până la 13 septembrie 1940) taxată iniţial, pripit şi injust,
d:-ept dezertare - , după instalarea unităţilor în noile garnizoane, la sud
de frontiera fixată prin Diktat, s-a instituit la nivelul Armatei 1 o comis;ci de anchetă care a luat declaraţii 96 de la comandantul C.6.A. şi, pe
cale ierarhică, de la comandanţii Diviziilor 16 şi 17 infanterie şi de la
co'.llandanţii Regimentelor 87, 81 şi 65 infanterie.
Coroborând declaraţiile comandanţilor unităţilor C.G.A., afectate de
<w~st fenomen, rezultă indubitabil că nicidecum nu se poate vorbi de
dezertare, de neîndeplinirea obligaţiilor ostăşeşti de către trupa originară
din teritoriul vremelnic cedat. Dimpotrivă, mai ales din declaraţiile col.
N Petriman şi lt. col. L Haica, comandanţii Regimentelor 87 şi respectiv
{):J infanterie, rezultă că vina trebuie c[mtată în altă parte, în orice caz
mult mai sus (vezi lipsa constantă de informare corectă a populaţiei şi a
trupei cu privire la, stadiul tratativelor cu Ungaria; ordinele contradictorii din primele zile de dup;I Diktat; evacuarea pripită - citeşte fuga pdrţii sedentare a unităţilor operative. Concomitent, s-a creat o situaţie
farii ieşire pentru comandanţii regimentelor în retragere, care primiseră
iniţial ordinul în urma revoltelor din primele zile - să lase, pe loc,
la vatră, ostaşii localnici şi, în acelaşi timp, să evacueze materialul de
luptă la timp şi fără pierderi, în condiţiile când peste 900/0 din efectivul
acestor unităţi era originar din teritoriul evacuat.
La toate acestea se adăuga, sporind deruta şi dezordinea, activitatea
o:-;:pnelor de informaţii horthyste, care au tras maximum de foloase din
incmentul greu prin care trecea Romfmia, difuzând pe calea undelor şi
prin manifeste aruncate din avion zvonuri diversioniste (exemplu; „Ardealul independent" - vezi supra, nota 83).
Un singur element a putut fi utilizat propagandistic de Ungaria, în
ac,.istă perioad<:'i: l<'isarea la vatră în primele zile după Diktat, a osta-şilor originari din ·tertoriul cedat, fără echipamentul civil sau militar
acccvat, din cauza, evident, precipitării evenimentelor şi a lipsei acestui
ec~ipament din gările propuse pentru desconcentrare. Se ştie că părţile
sedentare ale unităţilor au fost primele care s-au evacuat în noile garnizo.rne, lăsând comandanţii de unităţi şi subunităţi într-o situaţie jenantă
faţă de subordonaţii ce solicitau lăsarea la vatră. La fel, mijloacele de
transport C.F.R. erau supraaglomerate, făcând cu greu faţă necesităţilor
momentului (volumul mare al materialelor evacuabile şi timpul extrem
de scurt acordat pentru executare) şi ordinei de urgenţă: materialele sta-

"'; /cfrm, dos .883, f. 98, 107-110, 111-113, 120-123, C. Grad, în Idem, X, 1986,
1: J')S-405, doc. 9-12.
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tului, în primul rând cele cu caracter militar, administraţia, inclusiv arhiva, valorile băneşti şi, bineînţeles, transporturile militare operative (oameni şi armament).
In cele cca 2 săptămâni, armata în retragere şi-a luat asupra sa şi
sarcina suplimentară de a asigura evacuarea integrală şi în ordine a bunurilor şi instituţiilor vizate şi, în acelaşi timp, de a coopera cu gărzile
maghiare constituite în localităţile ce urmau a fi preluate în zilele urmă
toare de trupele maghiare9 7.
ziua de 4 septembrie, administraţia civilă
a judeţelor Satu Mare, Sălaj şi Maramureş fusese evacuată, şi leg;Hurile
telefonice erau - în 5 septembrie - deja întrerupte 98 , iar în judeţele
Năsăud, Someş şi Bihor operaţiunile de evacuare continuau în ritm alert,
cu inerente şi explicabile greutăţi, provocate de lipsa cooperării între diversele instituţii civile şi militare în retragere.
Pentru a ilustra această stare de lucruri vom prezenta, în continuare,
pe farg, câteva rapoarte privind mersul evacuărilor până la data: de l 3
septembrie 1940. Aşa cum s-a specificat anterior, primele judeţe din care
s-a evacuat administraţia au fost Sălajul, Sătmarul şi Maramureşul, c~n
form ordinelor primite de la Ministerul de Interne.
Astfel, la Prefectura judeţului Sălaj, în 31 august 1940, orele 24, se
primea' telegrama nr. 1.704 - identică pentru toate judeţele cedate - .
semnată de ministrul de interne, general David Popescu, în care se specificau următoarele: „Faţă de situaţia creată prin hotărârea de la Viena,
hotărâre dureroasă pentru neamul românesc, se impune din partea tuturor cuminţenia desăvârşit<\, pentru ca nu cumva, prin dezordine, să ajungeţi la situaţii şi mai grave, care ar putea pune în pericol existenţa noastră de stat independent. De aceea, ca păstrător al ordinii publice, vă îndemn a lua imediat contact cu toţi reprezentanţii vieţii noastre publice
şi de a începe de îndată o propagandă intensă în scopul ca populaţia românească din teritoriile pierdute să rămână pe loc în mod ostentativ, chiar
în moa dârz şi strâns uniţi, poporul şi pătura intelectuală. îndemnaţi
pătura intelectuală de toate gradele să nu părăsească poporul, să rămână
în mijlocul său, servindu-l de călăuză ca şi în trecut (... Autorităţile vor
rămâne şi ele pe loc, pentru a veghea la. ordine şi linişte, până în momentul predării (subl. ns.). Luaţi contact şi cu reprezentanţii minoritari,
rugându-i să impună conaţionalHor abţinerea de la orice provocare, pentru a se evita generalizarea dezordinii care ne-ar putea duce pe toţi la
situaţii dureroase şi pentru ca predarea teritoriului să se facă în linişte
şi cât mai civilizat"99.
Două ore mai tf1rziu, Ministerul de Interne expedia _un nou ordin
telegrafic, ,,extraurgent cu precădere" (nr. 37, 621 cuvinte) prefectului
judeţului Sălaj, care, la rândul său, urma să-l trimită în copie tuturor
pretorilor şi primarilor: „Evacuarea va fi călăuzită de ideea ca unităţile
administrative şi intreprinderile comunale rămase în teritoriile cedate trebuie să poată funcţiona şi pe mai departe, ca şi în prezent. Să nu lăsăm

rn

97 Idem, dos. 958, f. 521-523, C. Grad, in Idem, p. 395-396, doc. 6. (Nota informativ;i din 06.09.1940 n Biroului Statistic Militar Cluj despre mersul evacuărilor).
98 Idem, f. 514, C. Grad, in Idem, p. 395, doc. 5.
99 Arh. Stat. Sălaj, fond Pretura Jibou, dos. 37 /1940, f. 1.
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fraţilor noştri părăsiţi impresia că-i despuiem de bunuri ce aparţin comunelor lor, iar noilor stăpânitori să nu le oferim prilejul de a ne acuza de
vandalism şi de a ne critica din nou. Principal se vor evacua numai
:bunuri ce ar constitui în adevăr o valoare de netăgăduit şi care ne aparţine nouă ca stat, ţinut sau judeţ, precum şi valorile artistice culturale şi
de documentare istorică, care intră în averea noastră naţională". In continuare, telegrama cuprindea instrucţiuni precise privind modul de evacuare a organelor administrative şi a inventarului mobil (valori băneşti,
arhiva secretă „îndeosebi de la jandarmerie şi poliţie" etc.). Trebuiau să
se evacueze, de asemenea, „studiile de monografie statistică, cărţile geografice, graficele şi orice studii care ne interesează pe noi românii ca
element etnic în ţinuturile cedate (... )" bibliotecile, muzeele ce aparţineau comunelor, judeţelor, ţinutului sau statului şi numai pe cele rare
care ne privesc direct pe noi ca popor dominant în Ardeal. Se cerea să
nu se degradeze, sub nici o formă, clădirile, mobilierul şi inventarul r<1mas, iar întreprinderile comunale trebuiau lăsate în cea mai bună stare
de funcţionare. Dintre funcţionari urmau a fi evacuaţi „numai acei a 61ror viaţă ar fi periclitată din cauza atitudinii din trecut".
în ceea ce priveşte evacuarea populaţiei, se cerea respectarea ordinului telegrafic nr. 1. 704 şi se indemna „poporul să rămână la locul lui,
pentru a se afirma mai departe entitatea românească".
Administraţia, instituţiile sociale, culturile, de învăţământ etc., .întreprinderile economice de importanţă naţională urmau să fie evacuate
până la 4 septembrie 1940 la Deva sub supravegherea nemijlocită a prefectului judeţului Sălaj, colonel Gh. Opriţaioo.
Prin ordinul confidenţial nr. 280 din 1 septembrie 1940, prefectul judeţului Sălaj comunica tuturor celor 10 pretori, precum şi primarilor
oraşelor Zalău, Şimleu Silvaniei şi Carei unele măsuri privind predarea
edificiHor administrative către noile autorităţi maghiare 101 . De asemenea,
li se comunica faptul că evacuarea se va face din staţiile de îmbarcare,
unde existau vagoanele C.F.R. pregătite pentru această operaţie: Carei 30 vagoane, Tăşnad - 10, Supur - 10, Şimleu Silvaniei. 50, Zalău 100, Ulmeni - 15, Someş Odorhei - 10 şi Jibou - 25102.
Finalul ordinului consemna următoarele: „Asupra orei de plecare a
trenului veţi lua contact cu gara respectivă. Toate aceste trenuri vor fi
diriguite la Deva, unde noi am trimis deja delegaţi pentru încartiruire ...
Pentru plasa Crasna (se) va lua contact imediat cu gara Ciucea pentru
a stabili dacii nu i s-a fixat această gară pentru îmbarcare. In caz că nu,
notariatele Căţeluşa (azi Meseşenii de Jos) şi Vârşolţ (se) vor îmbarca,

1oo Prin telegrama 1755- din 30 august 1940, Ministerul de Interne stabilea
modul şi locul de evacuare a autorităţilor judeţene, astfel: Sălaj - la Deva, Cluj
- la Turda, Mureş - Blaj, Odorhei - la Sighişoara, Maramureş - la Făgăraş,
Satu Mare - la Lugoj, Bihor (Oardea) - Caransebeş şi Beiuş, Trei Scaune - la
Braşc;v, Ciuc la Prahova, Năsăudul - la Râmnicu Vâlcea, Someş - Ia, Alba
Iulia, instituţiile academice din Cluj - la Sibiu (cf. Arh. Stat. Bucureşti, fond
M.A.L. dos. 442/1940).
10 1 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura judeţului Sălaj, Prefect confidenţiale,
dos. 280/1940, f. 1-2.
102 Idem, fond Pretura Jibou, dos. 38/1940, f. 1.
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în ziua fixată mai sus, în gara Zalău, respectiv Crişeni, iar restul plaselor
în gara Şimleu. Fac apel la toate autorităţile pentru purtarea cât mai
corectă în aceste împrejurări aşa de grele"I03.
în urma primirii acestui ordin confidenţial, pretorul plasei Jibou
comunica la 2 septembrie, notarilor din subordine ordinul mai sus amintit „spre strictă executare". În acelaşi timp, pretorul comunica următoa
rele: „D-nii notari care intenţionează a rămâne pentru predarea birourilor notariale autorităţilor maghiare, mâine 3 sept. a.c., orele 8 dimineaţa vor aduce la. această pretură toate actele confidenţiale, confidenţial-personal, M.O.N.T., planurile de A(părare) P(asivă) ale comunelor,
registrele de contabilitate pe anul financiar 1940/41 împreună cu soldurile spre a ni le preda nouă contra chitanţă. D-nii notari care se vor evacua
în ziua de 4 a.c. vor aduce cu dânşii în lăzile de evacuare următoarele:
1. Toate actele confidenţiale-personale, confidenţiale, obiectele de artă ale
comunelor, fotografii etc. 2. Registrele de contabilitate ale comunelor, pă
şunilor, comitetelor şcolare, precum şi orice altă contabilitate ce se conduce la primăriile comunale. 3. Toate soldurile în numerar vor fi aduse
personal şi pe răspundere dei către notari. 4. In caz că primarii s-ar
opune la ridicarea soldurilor, vă veţi prezenta imediat cu prezentul ordin
la şefii posturilor de jandarmi şi veţi ridica cu forţa tot numerarul sau
efectele ce comunele le au asupra lor. De executarea prezentului ordin
rc"imâneţi personal răspunzători şi urmează a vă gândi că dincolo în România liberă veţi continua aceeaşi viaţă de funcţionari cinstiţi şi oneşti" 104 .
Sub presiunea timpului foarte scurt, în repetate şedinţe ale consiliului de colaborare de pe lângă Prefectura judeţului Sălaj, s-a analizat detaliat situaţia creată în urma evenimentelor de la sfârşitul lunii august
1940. Astfel, în şedinţa din 2 septembrie s-au stabilit modalităţile şi operaţiunile care trebuiau efectuate în vederea evacuării administraţiei, întreprinderilor şi instituţiilor din oraşul de reşedinţă Zalău.
în conformitate cu ordinul confidenţial nr. 290/1940 al prefectului judeţului, col. Gheorghe Opriţa, în gara Crişeni se formau două garnituri
de tren, compuse în total din 95 vagoane C.F.R., şi care trebuiau încăr
cate în cursul zilei de 3 septembrie 1:940, până la orele 21, ambele garnituri urmând să plece în noaptea de 3/4 septembrieI 05 .
Cu primul transport, compus din 50 de vagoane, se evacuau Administraţia Financiară, Serviciul Sanitar, Spitalul, Banca Naţională,_ B.I.N.A.G.,
Camera Agricolă, Ocolul Silvic, Camera de Comerţ şi Industrie, Camera
de Muncă, Tribunalul judeţe"an, Judecătoria, Parchetul, Penitenciarul, Legiunea de străjeri, Ins'pectoratul Şcolar şi toate şcolile şi gimnazii!~. C~
a doua garnitură, formată din 45 de vagoane se evacuau: plasele Bucmm1,
Zalău, Crasna, Prefectura judeţului, Primăria Zalău, Poliţia şi Jandarmeria, Oficiul Poştal şi Telefoanele, Depozitele C.A.M. şi M.A.T., pai;ohia greco-catolică, Baroul Avocaţilor, Asigurările Sociale, liber profes10niştii şi alte categoriiI06.
103

104
105
106

Ibidem.
Ibidem.
Idem, fond BINAG Sălaj, dos. 8, f. 1-2.
Idem, -f. 1.
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Totodată;. poliţia judeţeană 107 a primit ordinul să ia severe măsuri
pentru dirijarea eficientă a circulaţiei din oraş spre gara Crişeni şi, totodat<l, de supraveghere permanentă a operaţiunilor de încărcare, prin constituirea unei gărzi, care avea împuternicirea să acţioneze cu toată ent'rgia împotriva celor care creau panică Şi dezordine prin nerespectarea instrucţiunilor de transport şi îmbarcare.
Deja în ziua de 6 septembrie, nu se mai putea lua legătura cu legiunea de jandarmi din judeţele Sălaj, Satu Mare, comunicaţiile telefonice
fiind în trerupteioa.
În rnota informativă şi darea de seamă asupra măsurilor de ordine şt
mersului evacuărilor în judeţele Someş, Năsăud şi Mureş - Biroul Statistic Militar Cluj (lt. col. C.E. Manolescu) se evidenţiau următoarele: la
Dej şi în judeţul Someş, Legiunea de Jandarmi are gărzi, în afară de unităţile armatei, şi la diferite instituţii de stat constituite din câte un şef
şi 3 o:'lmeni. La Ocna Dej, „în urma măsurilor de paz<.l care s-au luat şi
muncitorii r<"tmânând convinşi că li se vor plăti drepturile şi că salinele
vor rămâne în plină funcţiune, (... ) cu începere de la 3 Le„ la salină
domneşte perfectă ordine"10 9 . In toate cele tre~ capitale de judeţ (Dej,
Bistriţa, T<îrgu Mureş), bunurile tuturor instituţiilor administrative şi armatei erau pe rampele gărilor, dar nu puteau fi încărcate din lipsiii de
vagoane şi braţe de muncă suficiente. !n plus, în judeţul Năsăud, c\·acuarea se desfăşura anevoie şi din cauza plecării de la postul său a prefectului judeţului, lt. col. Emil Poruţiu, în ziua de 2 septembrie, „dezinteresându-se de evacuarea bunurilor si averea statului" 110.
Pe miisur<i ce operaţiunile de evacuare a teritoriului cedat se apropiau de final, caracterul rapoartelor informative şi contrai!il-formative îşi
modificau sensibil conţinutul în direcţia furnizării unor informaţii documentare de detaliu privind comportamentul trupelor de ocupaţie maghiare, şi primele măsuri antiromâneşti luate de proaspăt instalate.! administraţie militară. În cei patru ani cât va dura ocupaţia maghiarii în
Transilvania de Nord şi Est (formula „Transilvania de Nord" ca şi „KordVestul Rom<îniei", nu acoperă exact sp<!ţiul-geografic, teritoriul vrerr.elnic cedat, câtă vreme întreaga Transilvanie de Est, de la Nord la Sud, a
constituit obiectul cesiunii), organismele militare specializate ale arma107
lll8
109

Idem, f. 2.

Vezi nota 98.

Idem, f. 522-.'.523, cf. C. Grad, în Idem, p. 396-397, doc. 7.
110 Idem, f. 477; C. Grad, în Idem, p. 398, doc. 8. Pentru atitudinea lipsită de

responsabilitate, onoare şi demnitate a foştilor prefecţi militari, Ion Antonescu a
luat măsura ca cei vinovaţi să fie consideraţj demisionaţi, acest ordin nefiind susceptibil de interpretări permisive: „Nu revin. Am cumpănit înainte de a decide. Un
ofiţer nu poate executa un ordin care dezonorează epoletul său şi pe acela al
întregii instituţii (... ) Din lipsă ele conectare, am prăbuşit totul în această ţară.
Există o lege care face răspunzător pe subaltern chiar şi pe ofiţer - dac{1 nu
atrage atenţia superiorului său - fie chiar ministru - când comite o ilegalitate şi
ia parte ia o astfel de acţiune (... ) Crima nu se poate ascunde sub teoria enunţării
de slugă a ordinului şi sub splendoarea epoletului. ea murdăre!';te 'ncest epolet. Cu
nceastă mentalitate aţi dat toţi, sub o formă sau alta, concurs tâlharului şi trădMo
rului şi ţara s-a prăbuşit" (Arh. Stat. Bucureşti, fond P.C.M., dos. 349/l!l40-1941,
f. 16-17, cf. 1\1areşalul Ion Antonescu. Secretele guvernării. Rezoluţii ale Conduci[torului Statului (septembrie 1940 august 1944), Bucureşti, 1992, p. 32).
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tei, printr-o colaborare eficientă şi continuă cu cele două consulate româneşti din Cluj şi Oradea, vor desfăşura o activitate extrem de laborioasă, strâns legată de cea cu caracter pur militar, de strângere a tuturor
informaţiilor necesare privind tratamentul aplicat românilor de ocupant
(atrocităţi, abuzuri administrativ-economice, expulzări, trimiteri în companii şi detaşamente de muncă şi internări, exterminări ale evreilor în
lagărele naziste din Polonia etc-). Aceste informaţii vor constitui obiectul
câtorva sute de dosare, prezentate ca reclamaţii româneşti în faţa comisiilor mixte italo-germane şi a Comisiei de ofiţeri din Cluj şi Braşov de-a
lungul celor patru ani şi, totodată, vor fi principala sursă documentară
a contracarării propagandei maghiare, prin presă şi radio, conferinţe în
ţară şi străinătate, privind drepturile istorice ale României asupra întregii Transilvanii.
(Notă. Această activitate a organismelor militare specializate a constituit obiectul unor lucrări speciale consacrate problemelor specifice: Reclamaţiile româneşti adresate Comisiei de ofiţeri clin Cluj 111; Documentarele privind relaţiile româno-maghiare şi situaţia teritoriilor vremelnic
cedate, realizate de Marele Stat Major român112; Propaganda prin radio
în. frontul antidiktat (Activitatea postului de radio „România Mare" al
M.St.M. în anii 1941-1944)113, etc.
Afirmaţia privind modificarea progresivă a conţinutului rapoartelor
militare este ilustrată de 5 documente redactate intre 8 şi 23 septembrie
l!HO.
Astfel, lt. col. C. E. Manolescu, şeful Biroului Static Militar Cluj,
informează, la 8 septembrie, Secţia a II-a a Armatei 1, că mulţi intelectuali români părăsesc teritoriul cedat, deşi, faţă de intenţiile autorită
ţilor de ocupaţie de a efectua un recensământ al populaţiei, ar fi preferabilă rămânerea lor pe loc. Faţă de ultimele evenimente de la Bucureşti
- venirea la putere a generalului Antonescu - populaţia îşi manifestă
îngrijorarea, aşteptându-se la evenimente tragice. în raport se evidenţiază, de asemenea, apariţia la Cluj, în 8 septembrie, a ziarului „Gazeta
noastră" (serie nouă), editat de Emil Haţieganu, preşedintele „Comunită
ţii româneşti din teritoriul cedat"114.
Printr-un raport telefonic din aceeaşi zi, 8 septembrie, Armata 1
informează Secţia a II-a a M.St.M. despre stadiul evacuării teritoriului
cedat de către armata română şi ocupării lui de către elementele înainhte ale armatei maghiare. In acelaşi raport se dau si informaţii sumare
despre înzestrarea tehnică şi moralul armatei ocupate: „Carele de luptă
fabricaţie italiană, cca 3-4 tone, cu blindaj numai în faţă; servanţii
spun că sunt rele. Biciclete rele, material de artilerie calitate bună, dar
fragilă. S-au văzut căruţe ce transportau mitraliere Schwartzlose A_A.,
puse pe trepieduri imporovizate. Nu s-a observat nici un material anticar. Posedă puşti mitraliere Saint-Etiene, servanţii declară că sunt
C. Grad, în Acta PM, IX, 1985, p. 533-573.
în Acta MP, XVI, 1992, p. 457-499.
în Acta MP, X, 1987, p. 365-420.
114 Arh. M.Ap.N. M.St.M., fond Armata I, dos. 958, f. 626, C. Grad,• ln
Acta MP, VII, 1983, p. 375-376, doc. 41.
111

112 Idem,
113 Idem,
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foarte proaste; mitraliere Maxim - ruseşti, vechi şi funcţionează prost·
caii slabi, căruţele foarte rele, lipsesc plăşi de fân, pături, frâie. Trup~
are echipament bun; ofiţerii bătrâni şi obezi. Armata maghiară înaintează
cu timiditate. Are ordin să nu tragă, chiar dacă trupele române ar
trage. Ofiţerii sunt prietenoşi, parte din ei cunosc limba română"115.
In lumina acestor constatări privind dotarea tehnică a armatei maghiare şi a moralului ei, prin comparaţie cu stadiul de înzestrare a armatei române şi moralul ei ridicat înainte de 30 august, acceptarea Diktatului de la Viena şi evacuarea fără luptă a teritoriulu cedat apar cu
atât mai greu justificabile.
O dată cu ziua de li septembrie, parvin primele informaţii despre
masacrele colective comise de trupele de ocupaţie în localităţile româneşti
proaspăt ocupate. Astfel, Armata I raportează Secţiei a II-a a M.St.M.
că, din informaţiile furnizate de C.11.A, în satul Treznea ar fi avut loc
un incident sângeros, provocat de săteni, soldat cu moartea a 20 de localnici (ţărani), precum şi incendierea a jumătate din sat. Informaţiile
despre incident au fost furnizate de ofiţerii delegaţi maghiari, fără a se
putea verifica susţinerile acestoralls. (S-ar fi văzut atunci că nu sătenii
au provocat incidentul şi că victimele sunt mult mai numeroase: 86 şi
nu 20! n.n.).
Prin nota telefonică din 13 septembriell7 Armata I este informată
despre atingerea noii linii demarcaţionale, în Secuime, de către elementele înaintate ale armatei maghiare. Nota dă şi informaţii sumare despre
primele incidente sângeroase petrecute la Cluj, Mănăştur şi Chintău.
A doua zi, Ziua Crucii (14 septembrie), va fi comis cel mai mare masacru colectiv din teritoriul cedat, la Ip: 157 de morţi. Dar despre acest
asasinat informaţiile complete vor fi adunate de-a lungul mai multor
ani.
La nici două săptămâni (25 septembrie) după ocuparea teritoriului
cedat, Secţia a II-a informaţii a Armatei I înaintează Secţiei a II-a' a
M.St.M. un ferparllB, difuzat de autorităţile maghiare de ocupaţie în
teritoriul cedat. Ferparul, conceput ca un necrolog al României Mari,
Idem, dos. 898, f. 371, C. Grad, in Acta MP, p. 376, doc. 42. ln ceea ce primodul de preluare a teritoriului cedat, :şi starea de spirit a poulaţiei, in raport se specifica: „1. Ungurii au respectat liniile fixate prin convenţie. 2. Inaintarea
trupelor maghiare se face nu numai pe comunicaţii, ci şi peste câmp cu patrule.
3. In ziua de 6 septembrie trupele maghiare au avut în gara Acâş (Sălaj) un tren
blindat, motivând că verifică rezistenţa liniilor. ln aceeaşi zi, acest tren a fost văzut
şi la Careii Mari. 4. După spusele ofiţerilor maghiari, in Ardeal ar veni cca 100 mii
oameni şi că au fotografia din avion toate fortificaţiile noastre şi, în special, mijloacele de inundare. 5. Starea de spirit a populaţiei maghiare este entuziasmată.
Persecutarea populaţiei rc.mâne a început de pe acum: fapt constatat în comunele
din care s-au retras ultimele elemente române. 6. Consulul german din Carei a
fost insultat de armata şi cetăţenii maghiari. I s-a rupt steagul, zvastica de la maşină şi i s-a strigat să părăsească oraşul (... ) Ungurii nu manifestă o atitudine
binevoitoare faţă de germani, sub motiv că nu li s-a cedat întreg Ardealul".
116 Idem, f. 369, C. Grad, în Acta MP, VII, 1983, p. 377, doc. 43.
117 Idem, dos. 916, f. 4, C. Grad, în Idem, p. 377-378, doc. 44.
118 Idem, dos. 928, f. 646, C. Grad, în Idem, p. 378-379, doc. 45.
115

veşte

%3 - Acta Mvsel Pn<nliasensis voi. XIX 199$
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abundă în expresii batjocoritoare la adresa statului român şi a spiritului
românesc şi, în egală măsură, Ligii Naţiunilor şi a statelor semnatare ale
Tratatului de la Trianon. Cităm:
„Cu fatală durere frăţească, dar împăcaţi sufleteşte că Horthy,
Hitler şi Mussolini au vrut aşa, anunţăm că cel ce pe sine n-a vrut să se
sacrifice, fiu şi rudenie,

trianonic născută, ROMÂNIA MARE,
campion de neînvins de minciuni al lumii şi al altor asemănătoare ~u
cruri etc., în vârstă de 22 de ani, după lungi suferinţi de preamărire a
româno-maniei şi clepto-maniei, oarecum în urma amputării sale de
către Dr. Stalin, după ungerea dinJ urmă adiminstrată
de păstorii sufleteşti Hitler şi Mussolini, şi-a redat sufletul nu creatorului său, ci îngerului păzitor care a înfruntat nedreptatea.
Rămăşiţele pământeşti ale mortului nostru guraliv, a toate promiţător şi nimic înfăptuitor, după ce nici Turnu Severin nu a mai voit
să-l primească şi fiindcă a alunecat de sub el şi pământul, le vom aşeza
la Viena spre veşnică odihnă. Pentru odihna sufletului său, slujba de
slobozenie va fi celebrată de grof Teleki şi Csaky în parlament.
Amintirea-i să se odihnească în istorie!
Drag fiu puşcaş-pândaş de acum nu vom mai auzi strigătul tău eroic
de război: „Fură !".
1940, August, 30.
Ferdinand

şi

părinţi

Maria,

Carol
tatăl

şi d-na Lupescu,
educator şi mama

Wilson,
Beneş,

Chamberlain,
unchi
fraţi

de au murit de
Cehoslovacia

şi

aceeaşi boală

Polonia,

Anglia, Franţa, Turcia, Mica Antantă, Marea Antantă şi Oficiul de
Palavre din Geneva, ca rudenii jeluitoare.
Intreprinderile funebre festive ale Ungariei şi Bulgariei."
Poate exact patru ani (septembrie-octombrie 1944) ostaşii care
suferiseră ruşinea abandonării fără luptă din ordin - a aproape
jumătate din teritoriul Transilvaniei, consecinţă a acceptării semnării
de către regimul carlist a unui act politic de cesiune teritorială totalmente injust, al doilea arbitraj (Diktatul) de la Viena, ce viola grosolan
normele dreptului internaţional - vor reface marşul umilinţei din 1940,
în sens invers, prin luptă, recâştigând, cu preţul sângelui, Transilvana,
libertatea şi demnitatea ţării.
CORNEL GRAD -

CONSTANTIN I. STAN ·DORU E. GORON
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ANEXE:
J. Oficiul Poştal Militar No. 14

Nu. 22.467 din 3 iulie 1940
COMANDAMENTUL M.U.
Oficiul Poştal Militar No. 14
Către

Comandaemntul Aera
Rugăm

"cţe conţinut.

distrugerea prin ardere a acestui buletin,

după

ce

aţi

luat la

cunoştinţă

BULETTN CONTRAINFORMATIV
(Copie după I buletinul contrainformtitiv No. 183 din 1 iulie 1940, al M.St.M.
II-a).

gecţia

I. Starea de spirit în
II. Populaţia civilă:
I.

armată:

în general

bună.

Populaţia românească.

- Biroul Statistic Militar Iaşi raportează ca, m oraşul Iaşi populaţia evreiască,
în majoritate fiind, simpatizează cu regimul comunist, arată pe faţă bucuria vecinătăţii ruşilor Ia Prut şi are o atitudine sfidătoore. Această atitudine nemulţu
meşt.e şi îngrijorează populaţia românească care vede o agravare a situaţiei 1 în
viitor. Ultimele evenimente au produs îngrijorare şi în populaţia românească din
Cadrilater. In acest sens se semnalează că în oraşele Călăraşi şi Olteniţa, sosesc
zilnic familii româneşti refugiate de la Silistra şi Turtucaia.
- Biroul Militar Statistic Cluj raportează că românii din Ardeal şi Banat cer
cu insistenţă ca postul de radio Bucureşti să dea informaţiuni concrete şi precise
pentru a nu fi nevoie a se asculta posturile de emisiune străine, care dau tot
felul de ştiri petrecute pe teritoriul românesc.
2.

Minorităţile.

tn legătură ci.I evenimentele ce decurg în Basarabia şi Bucovina, se semnalizează următoarele:

- In ziua de 29 iunie 1940, Btl. 2/R. 39 Inf. a fost dezarmat în gara Bălţi
de trupe sovietice. Soldaţii evrei şi basarabeni au fost opriţi, iar unii ofiţeri deg-radati. Comandantul Batalionului - maiorul Văicescu Cunstantin - a fost prins
de ruşi. Populaţia a ajutat la dezarmare.
Personalul ·C.F.R. din Bălţi şi staţia Drochia, a derutat trupele din trenuri,
c!oportând ştiri false relativ la o pretinsă distrugere a podului de la Ungheni.
Şeful gării Bălţi a lipsit de la postul său, refugiindu-se in primele momente,
in Moldova.
Evreii din Soroca, înarmaţi, au atacat camioanele destinate evacuării, opunându-se astfel evacuării funcţionarilor şi familiilor militare.
La Soroca au fost împuşcaţi: comisarul Murafa, de către avocatul evreu
Flocsor, administratorul financiar Gheorghiu, avocatul Stănescu, căpitanul Gear
gescu de la Centrul de Recrutare ~u fost, de asemenea, executaţi. Căpitanul
Buruiană s-a spânzurat.
Comitetul ·terorist din Soroca este format printre alţii de avc;caţii
Flocsor şi Picraevschi Brazulli.
Înainte de retragerea trupelor din Bălţi, numeroase avioane sovietice făceau
evoluţii, lansând manifeste şi foi din ziarul „Libertatea" cu conţinut comunist.
Ciocniri între populaţia evreiască deoparte şi refugiaţi şi trupe, de alta, au avut
loc la Ungheni în cursul nopţii; sunt şi victime. Au fost reţinuţi de ruşi şeful
gării Ungheni precum şi mai mulţi ofiţeri.
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In gara Iaşi se găsesc mulţi evrei care vor să se refugieze în Basarabia.
Din declaraţiile refugiaţilor sosiţi în ziua de 3 iulie la Bucureşti rezultă că secretarul general de pe lângă Rezidenţa Nistru - dl. Glod - ar fi fost împuşcat de
o bandă i::le comunişti. Aceeaşi bandă ·ar fi împuşcat 40 de .funcţionari ai Judecă
toriei Chişinău care au contribuit! la condamnarea comuniştilor. Se pare că elementele evreieşti din Basarabia au organizat in grabă cete de români basarabeni
inconştienţi pe care îi instigă la manifestaţiuni ostile cc.ntra refugiaţilor civili şi
în special a armatei. Un grup de jidani a dezarmat şi dezechipat câţiva ostaşi
români care se retrăgeau, lăsându-i numai în cămaşe şi izmene, scuipându-i in
văzul tuturor; aceao;ta s-a întâmplat pe şoseaua naţională Chişinău-Huşi, în dreptul
comunei Ialoveni. Două autocamioane ale Div. 21 Inf. cu circa 100 soldaţi care se
retrăgeau intre Etulia-Frecăţei au fost opriţi de un detaşament sovietic compus
din circa 50 ostaşi, care, după ce i-a dezarmat şi huiduit, i-a lăsat să-şi continue
retragerea.
In apropiere de staţia Frecăţei au deraiat li vagoane dintr-un tren militar
în care se aflau şi refugiaţi. De la Galaţi a plecat un tren ajutor pentru restabilirea liniei. De la Bolgrad şi Etulia, circa 500 bulgari au înconjurat un tren mirlitar cu scopul de a-l împiedica să se retragă. Mecanicul trenului, deşi ·rănit grav
de focurile de armă ale atacatorilor, a reuşit totuşi să conducă trenul trecându-l
peste Prut. Puţin mai târziu, în acelaşi loc, a fust atacat un alt tren militar care
avea şi refugiaţi. Se crede că atacul s-ar fi executat de către soldaţii sovietici
îmbrăcaţi în hainele populaţiei locale. S~a tras cu mitral_iera. Sunt mai mulţi morţi
şi răniţi.

Pretutindeni se

revarsă

o

ură fără

margini împotriva

elementuluţ şţ

mai ales

autorităţii româneşti.
La sosirea in Chişinău a unui general sovietic, populaţia basarabeană ar
ieşt înaintea generalului rus, reclamându-i în corpore că sunt .istoviţi şi" nu mai
cu ce trăi din cauza şperţului şi a impozitelor supra puterilc;r lor.

a

fi
au

Toţi refugiaţii< din Basarabia declară că au avut de întâmpinat foarte mari
greutăţi numai din partea comuniştilor locali majoritatea evrei -, care sub
influenţa evenimentelor i-au supus la torturi, i-au. bătut cu pietre, le-au devalizat
bagajele, le-au împiedicat transporturile, luându-le animalele şi distrugându-le

vehiculele.
Evreii comunişti din Tighina au dezarmat şi dezbrăcat pe jandarmi, apoi
echipându-se în uniformele acestora s-au erijat în organe de ordine şi pază, oprind
pe cetăţeni să părăsească oraşul.
Refugiaţii din Bucc,vina declară că la Cernăuţi, înainte de intrarea trupelor
ruseşti, populaţia evreiască a devastat biserici şi a executat numeroşi fruntaşi
români şi ofiţeri. La ocuparea oraşului Viniţa, trupele ruseşti au fost întăm.pinate
de întreaga populaţie evreiască în frunte cu primarul oraşului - evreul Şatran
~ care a făcut act de supunere şi Illanifestaţie de simpatie trupelor ruseşti. Toate
drapelele româneşti au fost rupte, lăsându-se numai culoarea roşie care a_ fost
arborată.

Refugiaţii bucovineni declară că, neprimindu-se nici un c,rdin, foarte mulţi
funcţionari ai statului nu s-au retras, nevoind să-şi părăsească posturile fără
dispoziţiile centrului. Printre personalităţile marcante ucise de bandele comuniste
la Cernăuţi se afirmă că este şi chestorul de poliţie Vasile Bolocan, cum şj . ajutorul de primar al oraşului. Refugiaţii veniţi din direcţia Cernăuţi susţin că reşedinţa metropolitană şi catedrala au fost devastate, fiind împuşcat UT\ membru

al familiei Flondor.
Se afirmă că, la Cernăuţi, evreii comunişti intre 15-16 ani au cc,mis acte de
barbarie dezarmând pe soldaţii români, pe ofiţeri şi poliţişti, înfigând baionetele şi armele în corpurile acestora. La catedrala din Cernăuţi comuniştii au dat
crucea jos şi au pus steag roşu cu fotografia lui Stalin, iar interiorul a fost devastat cu diferite grenade. Toţi refugiaţii declară că toată dezordinea u provoacă
numai evreii comunişti şi ucrainieni. La Viniţa au fost împuşcaţi de comunişti
şeful gării şi un magazionier. O mică unitate în retragere prin Ismail a fost atacată de populaţie partizani ai comuniştilor - care au; prădat parte din materialele acestei unităţi. In oraşul Bolgrad grupul de comandă al Companiei 8 Gră
niceri Pază Talmaz, a fost atacat de către bulgari care au dezarmat soldaţii, luându-le bocancii '>i bluzele. ln gara Tăr;iclia a rămas blocat un tren in cnre

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

EVACUARl!A: TERITORIILOR ·CEDA'Tll ·IN ·1940

357

5e aflau şi ofiţeri.'· o mica · unitate a fost atacată'; ·:de· · populaţie la Reni;
s-au putut retrage făcând uz de arme. Intre staţiile Bolgrad şi Greceni s,-au
ciocnit două trenuri militare; răniţi foarte puţini, iar circulaţia re5t.abilită. Din
Ismail s-au adus la Heg. 20 Inf. J· agenţi comunişti, soldaţi din acel regiment,
care au întrebuinţat armamentul automat contra trupelor noastre. Căpătănia portului Brăila· :are arestaţi 3 soldaţi de infanterie dintr-un batalion> de· la 'Chilia,
care îmbrăcându-se .civili au tras cu o mtiralieră în' populaţie. Gara Galaţi atacată
de un grup de .comunişti în cursul zilei de 30 iunie ora- 17, iriterveninil arrtiata
aceştia au fc.st mitraliaţi, lăsând pe teren mai mulţi morţi şi răniţi. .
.
Hefugiaţii diri Bălţi declară că acei care s.:au dedat la actei de ·teroare în
acel oraş au fost' chiat funcţionarii' statului, iii general toţi min"oritari" ~ care s~~u
instalat prin forţă' în fruntea instituţiilor din BălţL · · · · ·
· 1 · (• ·
La Soroca, după actele comise în contr~ ~ofiţeri)«;>~ Şi ş~~~l~r de. autor;iµţt.~ă~
maşi înc_ă_ pe, loc, S-lj. ţim1t O- şecUnţă abandelc,'r <:OIŢlµniste: 1F1. nr~ectur~, j_ud~ţului,
luânrl cuvântul învăţătorul Lupaşu Gheorghe, , .fqst, Rrefec:t , de. judeţ, fost . dep,titat,
membru îri sfatul orăşenesc al F.R.N„ preşedintele F'.R.N.-ului din judeţul Soroca, a ieşit înaintea trupelor sovietice purtând drapelul roşu. La Lipnic, funcţionarii C.F.R. au primit trupele sovietice cu drapele roşii. ln gara Bălţi evreii au
cerut concursul trupelor sovietice pentru a dezarma pe ofiţerii şi soldaţii români.
La Călăraşi-Târg, şeful detaşamentului de poliţie română - regăţean - a fost
ameninţat cu moartea de gardienii publici basarabeni în momentul
când l~
dat ordin de evacuare. La Galaţi şi Constanţa panică în populaţia civilă faţă de
ştirile cc vin din Basarabia.
La Ismail, . comandantul pompierilor ar fi fost ucis. !Circa 300 soldaţi de) la
P.S. ale unităţilor locale au dezertat cu armele şi echipamentul. La BCJlgrad,
populaţia de origine bulgară a atacat populaţia românească. Tot la Bolgrad ar fi
fost atacat un escadron. In pădurea Cobeni (Reni) ar fi fost împuşcaţi doi ofiţeri
români. în comunele învecinate populaţia civilă a atacat unităţile românei în retragere. S-au format cCJITlitete revoluţionare, iar pe silozuri a fost arborat drapelul roşu. La Cetatea Albă evreii au dat foc primăriei.
J. Comunismul.

La Oradea au fost scrise pe ziduri, în limba maghiară, lozinci comuniste şi
în contra Partidului Naţiunii. La Baia Mare au fost răspândite manifeste cu acelaşi conţinut. Se afirmă că partidul comunist va interveni energic pe lângă Legaţia sovietică din Bucureşti pentru a opri plecarea comuniştilor în Basarabia, spre
a nu se micşora efectivul comuniştilor activi. Partidul comunist a hotărât să exp!Gateze intens actuala stare de spirit a populaţiei şi să canalizeze, toate nemulţumirile în favoarea mişcării revoluţionare desfăşurând în acelaşi timp o intensă
propagandă pro sovietică.
4. Diverse.

Se semnnlează că în rapidul Chişinău-Bucureşti, sosit in capitală in seara
de 28 iunie, controlorul şi conducătorul trenului încasau de la refugiaţi gume int!'e 500-1.000 lei fără a elibera tichete. ln schimb, in diferite gări au rămas refugiaţi ce nu erau primiţi, neavând bilet.
Se semnalează nemulţumiri intre lucrătorii întrebuinţaţi la dublarea liniei
C.F Comarnic-Predeal, cauzate de insuficienţa salariilor şi neplata lor la timp;
se semnalează începutul instigaţiilor printre ei.
D.O.
p.

DE STAT MAJOR
Cole.ne! Gh. Gheorghiu

ŞEFUL

Arh. M.Ap.N. f. 11-16.

Şeful Secţiei II-a
Lt .colonel Ivanovici D. Dan

M.St.M., fond Armata I (21), dos. 917 -
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DIE RXUMUNG DER RUMANISCHEN GEBIETE, IN SOMMER 1940
(Zusammenfassungt .
Die Autoren prăsentierten an Hand der vorhandenen Dokumenten die Konsequenzen, welche sich aus der sofortigen Akzeptierung des sovietischen Ulti...i
matums (26-28 luni 1840) und des Wiener Diktats vom 30. August 1940 durch
die rilmanische Filhrung (Karl d. II., Kronrat, Regierung) ergaben.
Sie erweiterten mit ihrer Arbeit die vergleichenden Analysen zum Desasters
cier Răumung BăS<ll"abiens und Nord - Bukovine in 4 Tage (28 luni - 2 luli
1940) so wie Nord - Siebenbiirgens in 14 Tage (31 August - 13 September 1940)
wie auch iiber die groBen teritorialen -. okonomischen -. militiirischen -. kulturellen -, seellschen -, und besonders moralischen Verluste.
Aus dem Studien erkennt man viel ilber das Benehmen der Okupanten im
~tzten Teritorium so wie die Reaktion der ethnischen Mehrheitj darauf.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

