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După cum este bine cunoscut, victoria
revoluţiei de eliberare socială şi naţională,
anti/ascistă şi antiimperialistă 4 deschis o
nouă eră în istoria României. Partidul
nostru s-a angajat cu toate forţele în or
ganizarea luptei pentru eliberarea deplină
a ţării şi participarea activă, alături de
armatele sovietice, la războiul împotriva
cotropitorilor străini, împotriva fascismu
lui pînă la victoria finală.
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CAPITOLUL I

SITUAŢIA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
A ROMANIEI TN PERIOADA
1 SEPTEMBRIE
25 OCTOMBRIE 1944
-

Din momentul înfăptuirii actului istoric de la 23 August 1 944,
România a cunoscut o evoluţie dinamică, atît pe plan intern, cit şi pe plan
internaţional. Sarcinile primordiale ale guvernului de uniune naţională
au constat în concentrarea eforturilor întregului popor pentru eliberarea
de sub ocupaţia horthysto-hitleristă a părţii de nord-vest a ţării, anularea
dictatului fascist de la Viena din 30 august 1 940, democratizarea vieţii
publice, reglementarea raporturilor politico-militare ale statului român
cu ţările coaliţiei Naţiunilor Unite.
Participarea în continuare la războiul antihitlerist a întrunit c:m
sensul tuturor partidelor din Blocul Naţional-Democratic ce acţionau in
spiritul înţelegerilor din iunie 1944. Cu toate acestea, din momentul în
care s-a trecut la soluţionai:-ea unor probleme ce vizau perspectivele dez
voltării României, îndeosebi legiferarea şi aplicarea unor reforme sociale,
au ieşit în evidenţă concepţiile diferite ale forţelor politice care parti
cipaseră la înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1 944. In timp ce
partidele muncitoreşti - Partidul Comunist Român şi Partidul Social
Democrat - militau pentru continuarea şi extinderea procesului revolu
ţionar început la 23 August 1944, principalele partide burgheze - Partidul
Naţional-Ţărănesc şi Partidul Naţional-Liberal - preconizau, în c�t:riiă,
revenirea la rînduielile anterioare anului 1 938. De aici, opoziţia lor faţă
de adoptarea unor reforme social-economice structurale, sub pretextui că
erau inoportune în timpul războiului.
In ceea ce priveşte contextul politico-militar internaţional din
toamna anului 1 944 acesta era dominat de operaţiile militare desfăsurate
cu succes pe toate teatrele de acţiuni militare de armatele Naţiunilor Unite
care obţineau - atît î� Europa, cît şi în zona Pacificului - import<mte
victorii. In acest cadru a avut loc reglementarea raporturilor Rom,iniei
cu marile puteri ale coaliţiei antihitleriste, în principal prin semnRrea
Convenţiei de armistiţiu la 12 septembrie 1944.
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Revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimpe
rialistă din august 1 944 a inaugurat o epocă nouă în istoria patriei, a des
chis calea împlinirii idealurilor şi năzuinţelor de dreptate socială şi inde
pendenţă naţională ale poporului român, a înfăptuirii unor profunde
transformări, a trecerii la făurirea socialismului în România. Forţele pro
gresiste, revoluţionare, în frunte cu Partidul Comunist Român, roasele
populare s-au angajat într-un amplu proces de restructurare a tuturor
compartimentelor social-economice şi politice ale societăţii româneşti,
de lichidare a dominaţiei imperialiste.
In etapa care a urmat imediat înfăptuirii actului istoric de la 23 1\ll
gust 1944 „ţara noastră a continuat să se dezvolte pe baze burghezo-de
mocratice" 1• In faţa poporului român s-au ridicat sarcini majore, de im
portanţă vitală : desăvîrşirea eliberării teritoriului naţional de sub ocu
paţia horthysto-hitleristă, participarea, in continuare, cu toate forţele la
război alături de Naţiunile Unite, în vederea înfringerii depline a Germa
niei naziste, trecerea la refacerea economică a ţării, extinderea cuceririlor
democratice, consolidarea independenţei şi suveranităţii naţionale. Aceste
sarcini, care se aflau într-o strînsă intercondiţionare, au conferit evoluţiei
social-politice un profund şi dinamic caracter democratic, antifascist şi
antiimperialist. Incă de la începutul noii etape istorice, Partidul Comunist
Român s-a preocupat ca, prin parcurgerea unor faze intermediare, să se
realizeze, treptat, eliberarea naţională şi socială într-un ritm mereu as
cendent, avind drept ţel trecerea la revoluţia socialistă.
Reorganizindu-şi activitatea în condiţii de legalitate, Partidul Comu
nist şi-a asumat „răspunderea istorică de a conduce destinele patriei pe
calea făuririi noii orînduiri sociale" �. dovedindu-şi în mod strălucit capa
citatea de a stabili obiective concrete, corespunzătoare fiecărei etape, de
a organiza şi mobiliza masele populare, forţele revoluţionare şi democra
tice pentru realizarea lor.
Viaţa social-politică în perioada imediat următoare victoriei revolu
ţiei din august 1 944 era caracterizată, în principal, de unitatea tuturor
forţelor antihitleriste, de coeziunea naţiunii în lupta pentru eliberarea în
tregului teritoriu naţional de sub ocupaţia horthysto-hitleristă. Guvernul
prezidat de generalul Constantin Sănătescu exprima, prin componenţa şi
programul său, consensul stabilit anterior în vederea realizării cerinţelor
de interes general naţional şi patriotic înscrise în Platforma Blocului Na
ţional-Democratic din 20 iunie 1 944.
Guvernul instituit la 23 August 1944 a rezolvat, cu sprij inul tuturor
forţelor democratice, patriotice, antifasciste, unele dintre cele mai strin
gente probleme politico-militare care s-au pus atunci în faţa poporului
român. Insă schimbările înnoitoare ce erau înfăptuite în societatea româ
nească sub impulsul revoluţiei din august 1 944 au fost privite cu ostilitate
de elementele conservatoare ale partidelor burgheze, care sperau să poată
frina sau chiar opri cursul imprimat evoluţiei situaţiei interne ce indica
Viaţa social-politică internă

1 Nicolae Ceauşescu, Expunere la şedinţa comună a Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi organizaţiilor de
masă şi obşteşti. 28 noiembrie 1988, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 22.
2 Nicolae Ceauşescu,, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 11, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 9.
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Manifestaţie organizată

în Bucureşti pentru spnJ1mrea luptei
armatei române - septembrie 1944

antihitleriste

a

accesul maselor populare spre puterea politică, spre realizarea unor pro
funde transformări revoluţionare. Realizarea obiectivelor strategice sta
bilite de Partidul Comunist Român, corespunzînd intereselor vitale ale în
tregului popor, făcea imperios necesară închegarea unui larg front demo
cratic, cuprinzînd muncitori, ţărani, intelectuali, pături mijlocii de la oraşe,
femeile şi tineretul, toate forţele progresiste ale naţiunii. Linia politică
realistă elaborată de Partidul Comunist Român a pornit de la analiza in
tereselor şi poziţiei diferitelor categorii sociale, a fizionomiei partidelor
şi a raporturilor dintre ele, fiind validată de coalizarea într-un front de
mocratic larg, pe temeiul unei noi platforme comune, a tuturor forţelor
înaintate ale naţiunii.
Evoluţia evenimentelor social-politice interne a evidenţiat capacita
tea politică şi organizatorică a Partidului Comunist Român, prestigiul şi
înrîurirea sa crescînde în rîndul maselor, un element fundamental al stra
tegiei sale vizînd în mod constant adîncirea procesului revoluţionar. Con
solidarea unităţii de acţiune a clasei muncitoare în cadrul Frontului Unic
Muncitoresc, realizat între Partidul Comunist Român şi Partidul Social
Democrat în aprilie 1944, a reprezentat o cerinţă legică a accelerării rit
mului transformărilor politice şi social-economice.
Ieşit din ilegalitate la 23 August 1 944 cu un înalt prestigiu şi o deo
sebită influenţă politică, Partidul Comunist Român şi-a reorganizat şi
întărit rapid propriile rînduri, adaptîndu-şi din mers formele de activitate
noilor condiţii istorice. In acest sens, un rol deosebit l-a avut faptul că
partidul dispunea de cadre revoluţi,mare, călite în focul bătăliilor de clasă,
9
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al luptei antifasciste, devotate trup şi suflet intereselor poporului. In noile
împrejurări „partidul nostru
arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
secretar general al Partidului Comunist Român - şi-a reorganizct în
-

treaga activitate, reuşind să-şi constituie în scurt timp organizaţii puter
nice în întreprinderi şi instituţii, la oraşe şi sate, în toate judeţele.
Comuniştii eliberaţi din închisori şi lagăre au constituit nucleul care a
polarizat toate forţele partidului, jucînd un rol de seamă în procesul de
organizare a partidului în noile condiţii, în conducerea sa şi a organiza
ţiilor revoluţionare de masă" 3.

Preocupîndu-se de întărirea sa politico-organizatorică, Partidul Co
munist Român a avut totodată în vedere primirea în rîndurile sale a celor
mai înaintaţi şi activi muncitori, ţărani, intelectuali, dintre care mulfi
erau simpatizanţi ai comuniştilor încă din anii ilegalităţii 4. De asemenea,
s-a întreprins o intensă acţiune de completare a activului cu elemente
tinere, intrate în partid imediat după 23 august 1 944.
Partidul Social-Democrat a trecut la organizarea activităţii în noile
condiţii. In oraşe şi centrele muncitoreşti s-au reconstituit treptat secţiile
sale, care şi-au ales comitete de conducere provizorii.
Cele două partide muncitoreşti - comunist şi social-democrat -,
păstrîndu-şi fiinţa politică şi organizatorică distincte, au adoptat poziţii
identice în problemele fundamentale ale ţării. Ele au acţionat pe bază de
platforme politice comune în lupta pentru transformări democratice �i
instaurarea puterii populare, pentru orientarea întregulu i proces revo
luţionar spre socialism. Succesele dobîndite în lupta comună, ca şi noile
sarcini care trebuiau rezolvate, menite, în perspectivă, să modifice struc
tural viaţa social-economică şi politică a ţării, au făcut din Frontul Unic
Muncitoresc un puternic instrument de luptă revoluţionară 5•
La 2 octombrie 1 944 s-a desfăşurat şedinţa comună a delegaţiilor
conducerilor P.C.R. şi P.S.D., care au luat în discuţie sarcinile privind
întărirea colaborării şi unităţii celor două partide. Referindu-se la acordu
rile realizate, în Rezoluţia Comitetelor Centrale ale P.C.R. şi P.S.D. se
preciza că o dată cu ele colaborarea dintre comunişti şi social-democraţi
a intrat într-o nouă etapă, aceea a „desăvîrşirii unităţii de acţiune a clasei
muncitoare " 6 .
Acordul intervenit între Partidul Comunist Român şi Partidul So
cial-Democrat, „act politic de o importanţă covîrşitoare" - după cum pre
ciza Ştefan Voitec, secretar al P.S.D. - „nu fixează numai îndatoririle
comune· ale unei acţiuni comune ; el lămureşte şi sarcinile politice actuale
ale muncitorimii. De asemeni el clarifică drumul pe care trebuie să-l ur
meze democraţia română, ca să slujească cu adevărat interesele poporului
nostru şi să devină realmente o democraţie activă şi progresistă" 'i.
3 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vol. 4, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 377-378.
4 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Unitate, continuitate şi ascensiune în miscarea muncitorească din România. 1821-1948, Bucureşti, 1981, p. 298.
5 Vezi, pe larg, Aron Petric, Unitatea de acţiune a clasei muncitoare - forţa
de bază a revoluţiei popular-democratice. lnfăptuirea deplinei unităţi a mişcării
muncitoreşti din România, în Contribuţii la studierea istoriei contemporane a
României, vol. I, Bucureşti, 1980, p. 266-270.
·

6

7

„Scînteia ", an I, nr. 16 din 7 octombrie 1944.
„Libertatea ", an I, nr. 40 d in 6 octombrie 1944.
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Cerinţele organizării clasei muncitoare pe baze unice şi-au găsit con
firmarea şi în înţelegerea intervenită - între P.C.R. şi P.S.D. - la 1 sep
tembrie 1 944, privind constituirea Comisiei de organizare a mişcării sin
dicale unite. „Clasa muncitoare - se arată în rezoluţia adoptată cu acel
prilej - trebuie să devină o forţă bine organizată, capabilă să joace un rol
de frunte în vederea ridicării nivelului de viaţă, de cultură, organizare şi
luptă a muncitorilor de la oraşe şi sate" 8• Pînă la sfîrşitul anului 1944,
mişcarea sindicală, reunită în Confederaţia Generală a Muncii, număra
peste 500 OOO de membri, grupaţi în 12 uniuni sindicale 9.
Realizarea unit.ăţii sindicale, ritmul alert al formării comitetelor de
fabrică pe tot cuprinsul ţării au reprezentat pa5i importanţi pe linia dez
voltării colaborării dintre cele două partide muncitoreşti, a creşterii forţei
şi combativităţii revoluţionare a clasei muncitoare.
Extinderea colaborării dintre comunişti şi social-democraţi, reorga
nizarea pe baze unice a mişcării sindicale au dat posibilitatea afirmării
puternice a rolului conducător al clasei muncitoare în procesul de înfăp
tuire a transformărilor democratice, revoluţionare în societatea româ
nească.
Partidul Comunist Român a desfăşurat o vastă activitate politică,
organizatorică şi ideologică în rîndurile tineretului. Intr-un timp scurt a
fost reorganizată Uniunea Tineretului Comunist, în fruntea căreia se afla,
încă din 1 939, tovarăşul Nicolae Ceauşescu 10• La începutul lunii septem
brie 1 944, Uniunea Tineretului Comunist şi Uniunea Tineretului Socialist
au încheiat un acord de front unic la care, ulterior, şi-au dat adeziunea şi
alte organizaţii democratice de tineret. Referindu-se la importanţa acestui
eveniment, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia : „In vederea ducerii cu
succes a luptei comune este necesar să eliminăm tot ce ne-ar putea des
părţi. O colaborare loială, pe baza platformei Frontului Unic, este o sar
cină primordială. Realizînd prin munca noastră de zi cu zi sarcinile co
mune, vom putea face din tineretul muncitoresc - conducătorul luptei întregului tineret român " 11.
Pornind de la cerinţele şi aspiraţiile specifice tineretului şi inspi
rîndu-se din platforma Frontului Unic Muncitoresc, Rezoluţia adoptată în
urma înţelegerii dip.tre U.T.C. şi U.T.S. la 5 septembrie 1 944 prevedea :
organizarea şi educarea tinerei generaţii în spirit democratic, antifascist ;
mobilizarea întregului tineret în ampla acţiune de sprijinire a frontului
antihitlerist, a luptei duse de armata română, alături de armata sovietică
pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării ; democratizarea aparatului
de stat şi a tuturor instituţiilor ; democratizarea învăţămîntului ; lupta
pentru crearea unui puternic Front Unic Naţional Patriotic al Tineretului.
Programul, prin conţinutul său, prin multitudinea de probleme pe
care le aborda, interesa în cel mai înalt grad tînăra generaţie, ceea ce a
avut un rol important în mobilizarea tinerilor muncitori, ţărani, elevi, stu
denţi, militari, la lupta pentru susţinerea frontului antihitlerist şi înfăp
tuirea transformărilor democratice.
8 „România liberă", an II, nr.. 23
u

din 7 septembrie 1944.

Dezbaterile primului congres general liber al Sindicatelor Unite din România

[Bucureşti], 1945, p. 57.
w
11

Bucureşti. Omagiu marelui erou, 1988, p. 45.

„Scînteia " an. I, nr. 2 din 22 septembrie 1944.
,
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Angajarea ţăr'ănimii, care reprezenta majoritatea covîrşitoare a
populaţiei ţării, împreună cu clasa muncitoare, în lupta pentru transfor
mări democratice şi susţinerea efortului de război a jucat un rol de mare
importanţă. Pornind de la aceste considerente, Partidul Comunist Român
a iniţiat şi susţinut înfăptuirea reformei agrare, aceasta fiind, în acel
timp, principala cerinţă economico-socială, deşi nu singura, menită să
asigure îmbunătăţirea situaţiei materiale a ţărănimii, şi, totodată, o veriga
importantă în refacerea economiei naţionale şi transformarea democra
tică a ţării.
Pentru organizarea vieţii social-politice la sate şi înfăptuirea re
formei agrare, Partidul Comunist Român a iniţiat crearea comitetelor ţă
răneşti. „Aşa cum comitetele de fabrică reprezintă şi apără interesele tu
turor muncitorilor - preciza «Scînteia» - comitetele ţărăneşti de luptă
trebuie să reprezinte şi să apere interesele tuturor ţăranilor" 1 2. Un rol
important în organizarea politică a ţărănimii l-a avut Frontul Plugarilor,
o rganizaţie cu vechi legături de colaborare şi alianţă cu Partidul Comu
nist Român. In noile condiţii, Frontul Plugarilor şi-a extins activitatea în
întreaga ţară, bucurîndu-se de o influenţă crescîndă în viaţa satului ro
mânesc. „Partidul - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu
a acordat, tot
odată, o mare atenţie organizării ţărănimii muncitoare ; în acest scop, în
toamna anului 1 944, Frontul Plugarilor - care activase pînă atunci nu
mai în cît�va judeţe - a devenit organizaţia' unică a ţărănimii munci
toare din România" 1�.
Uniunea Patrioţilor, Apărarea Patriotică şi alte organizaţii de masă
s-au consolidat prin atragerea şi primirea de noi membri, cu deosebire din
rîndurile intelectualităţii : oameni de ştiinţă, scriitori, artişti, medici,
cadre didactice, funcţionari.
Analiza atentă şi aprofundată a realităţilor vieţii social-politice a
raportului de forţe, în continuă schimbare, în favoarea maselor populare,
precum şi noua situaţie internaţională a României au relevat necesitatea
elaborării unui nou program al forţelor democratice, care să asigure, con
comitent cu participarea la războiul antihitlerist, dezvoltarea ascendentă
a ţării pe calea democraţiei şi progresului. In consecinţă, la 26 septembrie
1 944 Partidul Ccmunist Român a dat publicităţii proiectul de Platformă
a Frontului Naţional Democrat (F.N.D.), document programatic care se
adresa ,,forţelor democratice ale ţării, conştiente de răspunderea ceasului
de faţă şi tuturor partidelor, grupărilor, organizaţiilor democratice, invi
tindu-le să adere la această platformă pentru alcătuirea unui Front Na
ţional Democrat din sînul căruia să se formeze un guvern care să realizeze
obiectivele stabilite în Platforma Frontului Naţional Democrat" iii. Discu
tată şi completată în şedinţa comună a organelor de conducere ale P.C.R.
şi P.S.D., la 2 octombrie 1 944, platforma a fost adoptată ca document pro
gramatic al Frontului Unic Muncitoresc şi propus celorlalte forţe politice.
Platforma exprima hotărîrea poporului român privind participarea,
în continuare, „în modul cel mai activ'', la războiul antihitlerist ; stator
nicirea unui regim de largi libertăţi cetăţeneşti şi democratizarea aparatu-

12

„Scînteia", an I, nr. 2 din 22 septembrie 1944.
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vol. 4, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 628.
1" ,.Scinteia", an I, nr. 6 din 27 septembrie 1944.
tJ
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lui de stat ; înfăptuirea reformei agrare prin exproprierea marii proprie
tăţi funciare de la 50 hectare în sus şi împroprietărirea ţăranilor fără
pămînt şi a celor cu pămînt puţin, precizîndu-se că „acei care luptă pe
front împotriva fascismului german să aibă prioritate la împroprietărirE" ;
refacerea economiei naţionale şi asigurarea unor „condiţii omeneşti de
muncă pentru muncitori, funcţionari şi cărturari " ; îndeplinirea Con•;en
ţiei de armistiţiu semnată la Moscova la 12 septembrie 1944; promovarea
unor relaţii de prietenie cu U.R.S.S. şi celelalte state ale coaliţiei anti
fasciste 1 5• Aceste obiective, completate cu sarcini de natură economică,
socială şi politică, privite într-o strînsă interdependenţă, aveau menirea
să ducă la satisfacerea dezideratelor unor largi categorii şi pături sociale
şi, în primul rînd, a intereselor maselor populare. In acelaşi timp, docu
mentul programatic reprezenta, aşa cum sublinia Lucreţiu Pătrăşcanu,
la 8 octombrie 1944, în discursul ţinut la mitingul de pe stadionul A.N.E.F.,
„nu o platformă de clasă, nu punctul de vedere al unui partid, ci interesul
general şi larg al întregului popor român " 16• La rîndul său, Lothar Ră
dăceanu, unul din cei doi secretari generali ai P.S.D., sublinia că : „Plat
forma stabilită în comun de Partidul Social-Democrat şi Partidul Comu
nist cuprinde programul minimal pe care aceste două partide l-ar dori
realizat prin guvernul Frontului Naţional-Democratic. El nu are în el
nimic specific socialist ; dimpotrivă, cuprinde numai revendioări care se
pot realiza în regimul burghezo-capitalist şi deci poate fi acceptat de orice
partid burghez democratic " 11.
In perioada următoare, măsurile preconizate în proiectul de plat
formă al F.N.D. s-au situat în centrul dezbaterilor forţelor politice interne
care nu puteau ignora programul de acţiune propus de partidele munci
toreşti, primul program dat publicităţii după victoria revoluţiei din august
1944 ce aborda ansamblul problemelor interne şi externe ale României de
pe poziţiile şi interesele marii majorităţi a poporului român.
Apreciind iniţiativa constituirii Frontului Naţional Democrat ca un
pas hotărîtor pe calea democratizării vieţii publice, Uniunea Tineretului
Comunist arăta : „Noi, tinerii comunişti, ne facem o datorie de onoare de
a populariza platforma şi de a mobiliza în j urul ei masele largi ale
tineretului muncitoresc şi ţărănesc. Noi vom depune toată energia noastră
pentru a mobiliza întreg tineretul din România pentru realizarea cît mai
grabnică a platformei " 1s.
In declaraţia sa de aderare la.proiectul de Platformă al F.N.D., Fron
tul Plugarilor menţiona că, în acel moment, ca şi de atîtea ori în trecut,
adresează un apel tuturor partidelor şi forţelor „sincer democratice din
această ţară să primească şi să susţină această Platformă, fără întirziere
15 Proiectul de platformă mai conţinea şi alte prevederi printre care naţiona
lizarea Băncii Naţionale şi a altor 18 mari· bănci, controlul cartelurilor şi naţiona
lizarea intreprinderilor cartelate din industria de bază, prevederi inadecvate etapei,
fapt ce a creat suspiciuni şi rezerve în rindurile unor grupări burghezo-democratice
care erau dispuse să colaboreze cu forţele revoluţionare ( Libertatea ", an I, nr. 40
din 6 octombrie 1944).
16
„Scinteia", an I, nr. 20 din 11 octombrie 1944.
11
„ Libertatea an I, nr. 47 din 13 octombrie 1944.
ie
„Scînteia an I, nr. 7 din 28 septembrie 1944.
„
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şi şovăieli, dind dovadă prin faptele lor, că într-adevăr vreau binele şi
fericirea acestui popor muncitor, mult încercat şi mult chinuit de asupri
torii tuturor veacurilor " 19• Aderînd la proiectul de platformă, conducerea
Frontului Plugarilor a apreciat că documentul reprezintă o expresie a ce
rinţelor fundamentale ale poporului român, o bază de acţiune pentru con
stituirea unui „guvern, care să acţioneze pe platforma programatică a
Frontului Naţional-Democratic, platformă care nu poate fi refuzată de
nici un democrat de bună credinţă" 2o. ln acelaşi sens, şi-au dat asenti
m��:1tul şi adeziunea deplină Sindicatele Unite, Uniunea Patrioţilor, Apa
ran�a Patriotică, Partidul Socialist-Ţărănesc, Societatea Scriitorilor
Români şi alte grupări politice, organizaţii sau asociaţii profesionale.
ln comunicatul dat publicităţii la 8 octombrie 1944 de către repr�
zentanţii autorizaţi ai Uniunii Oamenilor Muncii Maghiari din România
(Madosz) se făcea cunoscut acordul acestei organizaţii de a adera
la F.N.D. şi la proiectul de platformă şi se aprecia : „Noi, ungurii din
România, nu putem despărţi pentru nici un moment soarta noastră de
soarta fraţilor noştri români. Uniunea pe ţară a muncitorilor unguri din
România a fost şi în trecut adeptă neclintită a conlucrării paşnice între
cele două popoare. A trăit strîns legată de urmaşii lui Horea, Cloşca şi
Crişan. Ea cere acum să strîngă şi mai mult această legătură" 21•
Platforma Frontului Naţional Democrat a avut un puternic ecou în
rîndul maselor populare care au aderat cu însufleţire şi convingere la pre
vederile ei. „Salutăm cu cea mai vie satisfacţie proiectul de platformă al
F.N.D., elaborat de C.C. al P.C.R., şi ne luăm angajamentul să luptăm
pentru aplicarea lui, ca fiind singura cale dreaptă pe care trebuie să
meargă clasa muncitoare, împreună cu întregul popor român ", arătau
muncitorii fabricii metalurgice „Voina" din Capitală ; tot aşa ţăranii din
comunele judeţului Ilfov se angajau să acţioneze cu toate forţele „pentru
reaiizarea platformei propuse de P .C.R. ", pe care o considerau ca propria
lor piatformă n.
La 8 octombrie 1944, la marea întrunire de pe stadionul A.N.E.F. din
Bucureşti, Partidul Comunist Român a relevat cerinţa înlocuirii guvernu
lui Sănătescu cu un alt guvern reprezentativ. Cu acea ocazie s-a arătat
necesitatea lărgirii cadrului Blocului Naţional-Democratic, considerînd că
acesta devenise o frînă în �alea luptei unite a tuturor forţelor democra
tice, a realizării năzuinţelor maselor populare. „Blocul Naţional-Demo
cratic
se arăta în apelul lansat - a rămas prea strîmt, el nu cuprinde
toate forţele democratice ale ţării. Fără participarea activă a întregului
popor pentru realizarea unui fronţ, naţional-democrat, cu participarea
tuturor partidelor şi organizaţiilor democratice, România nu-şi poate asi
gura viitorul. Ţara are· nevoie de un guvern care să fie expresia acestui
front naţional-democrat" 23.
-

1�

Ibidem, nr. 12 din 2 octombrie 1 944. "
Dr. Petru Groza, Reconstrucţia României. Discursuri politice, conferinţe
şi interviuri, Bucureşti, 1946, p. 12.
21 „Scinteia ", an I, nr. 1 9 din 9 octombrie 1944.
22
Ibidem, nr. 1 1 din 1 octombrie l!J44.
23 Arh. C.C. al P C R. fond 49, dosar nr. 9 269, f. 3-4.
20

.
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La 1 2 octombrie 1 944, reprezentanţii Partidului Comunist Român,
Partidului Social-Democrat, sindicatelor muncitoreşti, Frontului Plugari
lor şi Uniunii Patrioţilor au semnat actul de constituire a Consiliului
Frontului Najional Democrat la care au aderat Uniunea Tineretului Co
munist, Partidul Socialist-Ţărănesc*, Apărarea Patriotică, Societatea
Scriitorilor Români, Uniunea Populară Maghiară şi alte grupări politice
şi profesionale. Partidele şi organizaţiile regrupate în F.N.D. îşi păstrau
fizionomia şi activitatea specifică, angajîndu-se să acţioneze în mod coor
donat şi unitar pentru înfăptuirea obiectivelor economice şi social-politice
stabilite de comun acord.
Situarea celor două partide muncitoreşti pe o poziţie comună în pro
bleme principale ale dezvoltării ţării şi acţiunea lor în strînsă unitate au
fost condiţii sine qua non ale coalizării tuturor forţelor progresiste. Faptul
că la temelia F.N.D„ avînd o componenţă diversă, s.:.a aflat Frontul Unic
Muncitoresc şi platforma sa politică i-a asigurat dinamism şi combativi
tate, unitatea muncitorească îndeplinind rolul unui veritabil catalizator
social-politic al maselor largi populare.
Noul sistem de alianţe a avut o sferă largă de cuprindere, avînd o
formă organizatorică adecvată stadiului evoluţiei socio-politice. Suportul
de masă în continuă extindere al fiecărei organizaţii componente s-a
transmis Frontului Naţional Democrat. Totodată numeroşi oameni ai
muncii sprijineau acţiunile forţelor politice democratice oficial coali
zate, chiar dacă din punct de vedere organizatoric nu erau cuprinşi încă
în una din ele.
Aducînd la cunoştinţa Partidului Naţional-Ţărănesc şi a Partidului
Naţional-Liberal hotărîrea luată de a constitui Frontul Naţional Demo
crat, reprezentanţii partidelor muncitoreşti au invitat aceste partide să
adere la noua coaliţie. Impotrivindu-se înfăptuirii reformelor sociale pre
conizate, conducătorii celor două partide burgheze au refuzat să adere la
F.N.D„ Iuliu Maniu calificînd platforma acestuia drept o simplă „bază de
discuţie" 2". Totodată liderii Partidului Naţional-Ţărănesc au lansat un
„manifest-program " 25, în care se declara că P.N.Ţ. nu va adera la F.N.D.
deoarece „nu are nevoie [„.] să schimbe de direcţie" şi că, în spiritul
vechiului său program din 1 935, „va adînci [„.] soluţiile menite a realiza
statul naţional-ţărănesc". Prin poziţia adoptată, liderii P.N.Ţ. şi P.N.L.
s-au dovedit potrivnici realizării unei largi coaliţii de forţe social-politice şi
a acţiunii comune pentru îndeplinirea obiectivelor impuse de noua etapă
istorică. In aceste condiţii, colaborarea în cadrul guvernului între parti
dele muncitoreşti şi partidele burgheze a devenit tot mai anevoioasă.
;�
Presa partidelor naţional-ţărănesc şi naţional-liberal a început o
campanie puternică împotriva ideilor şi prevederilor din proiectul de
platformă, încercînd să acrediteze ideea incompatibilităţii între tradiţia
politică românească, mai ales cea din perioada interbelică, şi apariţia unor
forţe politice, a unor partide car� nu aveau· „semnul heraldic al trecu*

La sfirşitul lunii noiembrie 1 944 acest partid

24

„Dreptatea", an I, nr. 39 din 9 octombrie 1944.
Ibidem, nr. 45 din 16 octombrie 1944.

garilor.

25
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tului politic" . Totodată, ziare ale celor două partide, cu deosebire „Drep
tatea" şi „Viitorul", şi-au concentrat atacurile asupra propunerilor de re
forme pe care liderii lor le considerau pripite, trebuind să fie amînate pen
tru mai tîrziu. Opoziţia celor două partide burgheze faţă de Platforma
F.N.D. demonstra neputinţa acestora de adaptare la noile condiţii istorice
imobilismul,.gîndirea închistată a majorităţii cadrelor de conducere al�
partidelor respective.
Frontul Naţional Democrat şi-a lărgit treptat influenţa politică în
rîndurile clasei muncitoare, ţărănimii, intelectualităţii şi altor categorii
sociale, inclusiv ale unor grupări burghezo-democratice. „Frontul Naţional
reprezenta o largă
Democrat - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu
coaliţie a tuturor forţelor interesate în democratizarea reală a ţării, în
înfăptuirea reformelor economice şi sociale cerute de nevoile dezvoltării
societăţii româneşti" 26.
In împrejurările istorice date, apreciind forţa combativă a mase
lor populare, condiţiile şi sensul luptei pentru instaurarea unui nou gu
vern, care se amplifica, Partidul Comunist Român - susţinut de cele
lalte partide şi organizaţii democratice - a insistat asupra formării unui
cabinet în care să fie reprezentate, nemijlocit, toate partidele şi grupările
democratice, în funcţie de ponderea şi influenţa lor în viaţa politică. La
1 4 octombrie Consiliul Naţional al Frontului Naţional Democrat a cerut
alcătuirea unui astfel de guvern.
Menţinînd în continuare iniţiativa şi pentru a dejuca tentativele
conducătorilor partidelor burgheze care încercau să menţină guvernul în
vechea lui structură, cei doi miniştri ce reprezentau P.C.R. şi P.S.D. Lucreţiu Pătrăşcanu şi Constantin Titel-Petrescu - au demisionat la 1 6
octombrie 1 944. Generalul Constantin Sănătescu a prezentat demisia în
tregului cabinet, sancţionată de rege. Ulterior, sfătuit de Iuliu Maniu şi
C.I.C. Brătianµ, fostul premier a revenit asupra demisiei, continuînd să-şi
exercite atribuţiile, cabinetul funcţionînd fără participarea reprezentan
ţilor Frontului Unic Muncitoresc. Astfel, colaborarea dintre forţele poli
tice muncitoreşti şi cele burgheze, atît în cadrul Blocului Naţional-De
mocratic, cît şi în guvernul constituit la 23 august 1 944 a intrat într-un
moment de criză. La 22 octombrie, Consiliul Naţional al Frontului Na
ţional Democrat a dat publicităţii un manifest în care se arăta : „In urma
demisiei din guvern a miniştrilor comunist şi social-democrat, guvernul
şi-a prezentat demisia. Demisia guvernului a fost primită de M. S. regele.
Prin manevre politicianiste şi intrigi, guvernul continuă activitatea sa, în
contra voinţei forţelor democratice şi a maselor populare". In finalul ma
nifestului se spunea : „Ne adresăm tuturor românilor patrioţi, ne adresăm
partidelor Naţional-Ţărănesc şi Naţional-Liberal, chemîndu-i să se înca
dreze în Frontul Naţional Democratic. Pentru o cît mai folositoare şi rod
nică activitate pe tot cuprinsul ţării, este necesară o strînsă colaborare a
tuturor forţelor democratice în fiecare sat, oraş şi judeţ" 2î.
·

-

2G Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste,
vol. 1, Editura Politică, Bucureşti, 1 968, p. 383.
21 „Scînteia ", an I, nr. 32 din 22 octombrie 1944.
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In Capitală, precum şi în multe alte oraşe au avut l�c adunări ale
oamenilor muncii, în care reprezentanţi ai forţelor revoluţionare şi de
mocratice au evidenţiat hotărîrea Consiliului F.N.D. de a se alcătui un
'
guvern de coaliţie, pe baze larg reprezentative. Astfel, în ziua de 22 oc
tombrie, au avut loc 35 de manifestaţii şi demonstraţii aproape în toate
oraşele mai importante ale ţării : Bucureşti, Braşov, Ploieşti, Iaşi, Cra
iova, Timişoara, Arad, Galaţi, Deva, Sibiu, Cîmpulung, Blaj, Călăraşi, Me
diaş, Hîmnicu Vîlcea, Caracal, Turnu Severin, Tîrgu Jiu, Băileşti-Dolj,
Birlad, Moreni, Petrbşani, Lupeni ş.a. 2a.
După constituirea Consiliului F.N.D., Bucureştiul a devenit scena
unor ample manifestaţii populare pentru instaurarea unui guvern demo
cratic. Luînd cuvîntul la mitingul din 1 9 octombrie, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu a cerut, în numele tineretului din România, al Frontului Na
ţional Democrat al Tineretului, „un guvern care să oglindească viaţa şi
năzuinţele poporului şi ale tineretului român, un guvern de Front Naţional
Democrat" 29• La 28 octombrie Capitala a cunoscut o nouă manifestaţie
de mare amploare la care· au participat peste 70 OOO de oameni ai
muncii 3<J. In moţiunea adoptată cu prilejul acestei impresionante adunări,
se arăta : „Noi, cetăţeni ai Capitalei, cerem neîntîrziata formare a unui
guvern al F.N.D. un guvern care să meargă cu poporul şi în fruntea
poporuiui pentru realizarea Platformei F[rontului] N[aţional] D[e
mocrat]" 31•
Prelungindu-se mai mult de o lună, criza de guvern a luat sfîrşit
la 4 noiembrie 194:1, cind s-a constituit cel de-al doilea cabinet prezidat
de generalul Constantin Sănătescu. Formarea acestui guvern a reprezen
tat un important succes al partidelor muncitoreşti şi al organizaţiilc;r d�
mocratice, un pas înainte în întărirea poziţiilor lor în conducerea ţării,
ele deţinînd o treime din totalul ministerelor :�2 şi mărindu-şi &.stfel posi
bilităţile de a influenţa evoluţia statului român. Angajarea directă a
maselor în desfăşurarea vieţii politice a determinat remanierea guverna
mentală. Poziţia fermă a Frontului Naţional Democrat, sprijinită puternic
de masele populare, i-a obligat pe conducătorii partidelor burgheze să-şi
dea acordul cu privire la componenţa şi programul noului guvern.
·

�3 6 Martie 1945. Masele populare - forţa hotăritoare în instaurarea puterii revoluţionar-democratice a mu11citorilor şi ţăranilor, Bucureşti, 1982, p. IGO.
29

„Scînteia ", an I, nr. 31 din 21 octombrie 1944.
Ibidem, nr. 40 din 30 octombrie 1944.
-01 Ibidem.
32 In noul cabinet, P.C.R. şi P.S.D. deţineau, împreună cu celelalte organizaţii
din Frontul Naţional Democrat, vicepreşedinţia, prin dr. Petru G roza, şase mi
nistere şi trei subsecretariate de stat. Astfel, Partidul Comunist deţinea ministerele
Comunicaţiilor (Gheorghe Gheorghiu-Dej) şi Justiţiei (Lucreţiu Pătrăşcanu) ; Parti
dul Social-Democrat, departamentele Educaţiei Naţionale (Ştefan Voitec) şi al
Muncii (Lothar Rădăceanu) ; Sindicatele - Ministerul Asigurărilor Sociale (prof.
ing. Gheorghe Nicolau), iar Uniunea Patrioţilor - Ministerul Minorităţilor (prof.
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa), precum şi trei posturi de subsecretari de stat : la
Interne (P.C.R.), la Ministerul Educaţiei Naţionale (P.S.D.) şi la Ministerul Agri
culturii şi Domeniilor (Frontul Plugarilor). (România în anii revoluţiei democrat
populare. 1944-1947, Bucureşti, 1971, p. 400-402).
30
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Forţele interne care contribuiseră,
sub diverse forme, la răsturnarea
regimului antonescian şi întoarcerea
armelor împotriva Germaniei hitle•
riste au acţionat în direcţia continuării luptelor armatei române alături de coaliţia antihitleristă, pentru
eliberarea completă a teritoriului naţional de sub ocupaţia fascistă. Con
centrarea de forţe social-politice realizată în cadrul Blocului Naţional-De
mocratic, care reprezenta marea majoritate a poporului român, a permis
României să-şi dirijeze întregul potenţial militar şi economic contra ocu
panţilor horthysto-hitlerişti.
Partidul Comunist Român a militat pentru menţinerea şi dezvol
tarea unităţii tuturor forţelor politice naţionale şi patriotice capabile să
contribuie la eliberarea părţii de nord-vest a ţării de. sub ocupaţia hor
thysto-hitleristă, la organizarea eforturilor întregului popor pentru parti
ciparea la războiul antihitlerist, pînă la zdrobirea fascismului. In „Apelul"
Strategia şi măsurile puse în
aplicare de Partidul Comunist
Român pentru trecerea Ia
eliberarea părţii de nord-vest a
ţării de sub ocupaţia
horthysto-hitleristă

Primul număr legal al ziarului „Scînteia "
organul central de presă al C.C. al
P.C.R.
din 21 septembrie 1944

-

-

adresat poporului, publicat în primul număr legal al ziarului „Scînteia",
Partidul Comunist · Român reliefa necesitatea menţinerii unităţii tuturor
forţelor naţionale, care trebuie „să sprijine prin toate mijloacele sforţă
rile războiului nostru de eliberare şi consolidare a independenţei ţării" ::::1•
Muncitorii au fost chemaţi să se situeze, ca forţă organizată, în fruntea
acţiunii patriotice de susţinere a războiului eliberator, asigurînd bunul
mers al producţiei, învingînd orice neajunsuri, iar ţăranii să contribuie
cu produsele lor la buna aprovizionare a trupelor de pe front şi a popu
laţiei orăşeneşti. Intelectualii au fost chemaţi să-şi pună cunoştinţele şi
capacităţile în slujba luptei pentru zdrobirea hitleriştilor şi horthyştilor.
Apelul se adresa totodată populaţiei din partea de nord-vest a ţării, cerin
du-i să se ridice la luptă împotriva ocupanţilor, să sprijine acţiunile mili
tare ale armatei române, precizînd : „Organizaţi sabotajul în industrii şi
agricultură, distrugeţi toate căile de comunicaţii pe care se pot retrage
bandele hitleriste. Formaţi grupuri de partizani. Ridicaţi-vă la înălţimea
strămoşilor voştri, marii luptători Horea, Cloşca şi Crişan. Loviţi în spate
cotropitorii hitlerişti şi fascişti unguri, duşmanii de moarte ai libertăţii şi
dreptăţii voastre " 34,
33

:v.

„Scînteia ", an I, nr. 1 din 21 septembrie 1944.
Ibidem.
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Aspect dintr-o uzini

de armament

Apelurile Partidului Comunist şi-au găsit o amplă concretizare în
munca energică a clasei muncitoare, în eforturile sale pentru realizarea
unui ritm accelerat al activităţii economice, ea dînd astfel dovada unui înalt
spirit' patriotic. Sindicatele, care cuprindeau salariaţi de toate categoriile,
au fost chemate să susţină acţiunea generală de organizare şi creştere a
producţiei necesară efortului de război.
Linia politică şi exemplul comuniştilor au fost urmate de celelalte
forţe politice democratice, demonstrîndu-se prin aceasta meritul PMtidu
lui Comunist Român în elaborarea strategiei apărării intereselor naţionale
fundamentale ale poporului român - aceea a mobilizării tuturor forţelor
umane şi materiale ale ţării în lupta pentru eliberarea întregului terito
riu naţional şi zdrobirea definitivă a fascismului. Celelalte partide com
ponente ale Blocului Naţional-Democratic au publicat, la rîndul lor,
manifeste şi apeluri care chemau la sprijinirea luptei de eliberare a ţăr1i.
La 29 septembrie 1 944, Comitetul Central al Partidului Social-Democrat
îşi exprima satisfacţia în legătură cu faptul că punctul său de vedere
privitor la necesitatea mobilizării tuturor energiilor poporului şi a resur
selor României în lupta împotriva Germaniei hitleriste şi Ungariei hor
thyste era, principial, acelaşi cu al Partidului Comunist 35•
Poziţia comună a Partidului Comunist Român şi a Partidului Social
Democrat a facilitat întărirea unităţii de acţiune a clasei muncitoare pentru
a îndeplini - aşa cum se sublinia în Rezoluţia din 2 octombrie 1944 a
şedinţei comune a delegaţiilor comitetelor centrale ale celor două partide
- „sarcina actuală a poporului român de a mobiliza toate forţele şi re
sursele ţării pentru a duce pînă la capăt, alături de Armata Roşie, lupta
pentru stîrpirea hitlerismului" 36.
Aceeaşi hotărîre fermă, de a sprijini lupta armatei române „pusă
din nou în slujba năzuinţelor fireşti ale poporului", a fost exprimată şi în
chemarea adresată ţării de Comitetul Central al Partidului Socialist-Ţără3:;

36

Ibidem, nr. 12 din 2 octombrie 1944.
Ibidem, nr. 16 din 7 octombrie 1944.
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nesc 3î. Forţele politice care, la 6 septembrie 1944, au constituit Grupul
Patriotic Antihitlerist (P.C.R., P.S.D., P.S.Ţ., Uniunea Patrioţilor, Frontul
Plugarilor) au evidenţiat datoria de a lupta „pînă la capăt, alături de
Armata Roşie şi guvernul Blocului Democratic pentru eliberarea Ardealu
lui de nord" 38•
Pentru susţinerea operaţiilor armatei române împotriva Germaniei
naziste şi Ungariei horthyste, vizînd eliberarea părţii de nord-vest a ţării,
s-au pronunţat şi reprezentanţii principalelor partide burgheze - Parti
d ul Naţional-Liberal şi Partidul Naţional-Ţărănesc. In opinia conducăto
rilor naţional-liberali, toate problemele trebuiau „subordonate marelui in
teres comun al nostru şi al aliaţilor noştri. Acela de a continua răz6'oiul
cu toate forţele . de care dispune ţara noastră, pînă la obţinerea victoriei
definitive", subliniindu-se, totodată : „nu credem că din punct de vedere
naţional şi internaţional ar putea să existe o altă politică viabilă pentru
România" 3:J. In concepţia conducerii naţional-ţărăniste „ţara trebuie să
facă războiul pentru Ardeal cu cea mai mare hotărîre [„.] şi pînă la
înfrîngerea completă a inamicilor noştri" 40. Primatul participării la răz
boiul antihitlerist asupra tuturor celorlalte probleme interne va fi, de alt
fel, o coordonată distinctă a activităţii P.N.L. şi P.N.Ţ. în cele 9 luni de
luptă pînă la înfrîngerea Reich-ului nazist.
Guvernul României s-a situat pe poziţia fermă a aplicării unui efort
maxim în războiul antihitlerist. In consecinţă, Consiliul de Miniştri - a
cărui orientare politică era dată de cei patru miniştri secretari de stat
fără portofoliu, din primul cabinet Sănătescu constituit la 23 august 1 944,
care reprezentau partidele din Blocul Naţional-Democratic - a avut drept
principal punct al activităţii sale problemele de ordin militar, ale luptei
pentru eliberarea teritoriului naţional de sub ocupaţia horthysto-hitleristă
- probleme soluţionate rapid, cu participarea tuturor reprezentanţilor
partidelor politice componente.
Hotărîrea de neclintit a poporului român de a-şi mobiliza toate re
sursele pentru ducerea cu succes a acţiunilor militare de eliberare a părţii
de nord-vest a ţării,· de a susţine luptele desfăşurate de armata noastră
în cooperare cu mari unităţi sovietice, precum şi perspectiva certă a eli
berării acestui străvechi teritoriu românesc au amplificat efortul mobili
zator şi organizatoric al forţelor politice.
Documente programatice, precum manifestul Partidului Comunist
Român către armată 4 1 şi chemarea Blocului Naţional-Democratic adresată
ţării la începutul lunii septembrie 1 944 exprimau nu numai opţiunea an
gajării depline a oştirii române în lupte pentru eliberarea teritoriului na
ţional aflat sub ocupaţia horthysto-hitleristă, ci şi hotărîrea ca aceasta
să ducă războiul „alături de armatele aliate, pînă la completa nimicire a
cotropitorilor hitlerişti şi unguri fascişti" "2•
Acţiunile armate ale României împotriva Germaniei hitleriste şi Un
gariei horthyste au demonstrat hotărîrea tuturor forţelor politice, a în37

„România liberă", an II, nr� 17 din 2 septembrie 1944,
Ibidem, nr. 25 din 9 septembrie 1944.
39 „Viitorul ", an XXXI, nr. 9 332 din 1 7 octombrie 1944.
1oo „
Dreptatea ", seria 2-a, an I , nr. 45 din 16 octombrie 1944.
"' „România liberă ", an II, nr-. 20 din 4 septembrie 1944.
"� „Universul ", an 61, nr. 224 din 5 septembrie 1944
38

21
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

tregii naţiuni române de a lupta alături de Naţiunile Unite pentru inde
pendenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării, pentru anularea
'
dictatului fascist de la Viena, pentru zdrobirea fascismului.
Analiza concepţiei şi activităţii principalelor partide politice româ
neşti conduce la concluzia că, după 12 septembrie 1 944, acţiunii de bază a
României - ducerea războiului cu toate forţele - i s-a adăugat aceea a
executării riguroase a obligaţiilor cuprinse în Convenţia de armistiţiu.
Participarea la acţiunile militare pentru eliberarea părţii de nord-vest a
ţării devenise, încă înainte de semnarea Convenţiei, o realitate care pola
riza voinţa şi eforturile întregului popor, ca şi speranţele sale de viitor,
ataşamentul sincer al României faţă de cauza Naţiunilor Unite.
Proiectul de platformă a Frontului Naţional Demo�rat, elaborat de
Partidul Comunist Român şi propus drept bază de colaborare tuturor for
ţelor politice interne la sfirşitul lunii septembrie 1944, preciza, la primul
punct : „Interesele vitale ale poporului român cer ca el să participe în
modul cel mai activ la lupta de eliberare a ţării de jugul cotropitorilor
fascişti, nemţi şi unguri, la lupta de nimicire a hitlerismului, luptă pe care
o duce întreaga omenire înaintată" 43• Pentru realizarea acestui ţel arăta în continuare documentul menţionat - se impune mobilizarea tu
turor resurselor materiale ale ţării. Asupra acestei cerinţe formulate de
Partidul Comunist Român a existat un consens recunoscut al forţelor
politice participante la guvern.
In toamna anului 1 944 în societatea românească se realizase acordul
deplin al tuturor forţelor politice asupra problemelor primordiale, ce stă
teau în faţa ţării, pe primul plan situîndu-se participarea cu toate forţele
la războiul pentru eliberarea teritoriului naţional răpit prin odiosul dictat
de la Viena şi înfrîngerea fascismului, îndeplinirea condiţiilor armistiţiu
lui.
Atitudinea hotărîtă de a respecta şi aplica cu loialitate prevederile
Convenţiei de armistiţiu constituie, de altfel, o permanenţă a activităţii
guvernelor care s-au succedat la conducerea ţării după 23 august 1 944.
Determinată de necesitatea apărării intereselor naţionale, de hotărîrea
întregului popor de a-şi aduce contribuţia la zdrobirea fascismului, lupta
României împotriva Germaniei naziste şi Ungariei horthyste, pentru eli
berarea părţii de nord-vest a ţării a constituit, prin urmare, un obiectiv
strategic bine definit în programele şi luările de poziţie ale tuturor lide
rilor politici ai vremii, corespunzînd, în cel mai înalt grad, intereselor de
stat ale ţării, ale întregii naţiuni.
Caracterul patriotic, antifascist al chemării comuniştilor pentru sus
ţinerea multilaterală a luptei de eliberare a atras, sub diverse forme, toate
categoriile de cetăţeni ai patriei, organizaţiile democratice de masă c2-şi
probau, prin aceasta, ataşamentul faţă de cauza dreaptă a războiului anti
hitlerist.
Consensul naţional pentru sprijinirea fără rezerve a războiului an
tihitlerist s-a reflectat în comportarea deosebită a armatei române pe front
şi în dimensiunea eforturilor depuse începînd cu 23 august 1944 rapor
tate la potenţialul militar şi economic al României. Totodată este de re�J

„Scînteia ", an I, nr. 6 din 2G septembrie

1944.
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Medic<: m en l e dăruite ;i;·matei rom<\ne de
Apărarea Patriotică

masiva participare a populaţiei alături de armată la lupta de eli
berare şi îndeosebi pentru apărarea întreprinderilor şi bunurilor obc;;t eş t i
împotriva distrugerilor şi jafurilor hitleriste şi horthyste, în cadrul for
maţiunilor de luptă patriotice, al „gărzilor muncitoreşti", al „gărzilor na
ţio nale " şi al „gărzilor săteşti", al „gărzilor naţionale orăşeneşti şi săteşti"
(în Transilvania şi Banat), precum şi în alte diferite forme 44•
Petroliştii şi minerii au extras mai mult petrol şi cărbune pentru
asigu!"area transporturilor, iar ceferiştii au satisfăcut cerinţele transportu1:..t i atît pentru front, cit şi în interior, realizînd o îmbunătăţire substan
ţ ială a indicatorilor principali privind exploatarea materialului rulant 45•
Muncitorii din industria siderurgică şi metalurgică au înfiinţat comiteb
pentru mărirea producţiei, care au acţionat pentru intensificarea efortu
rilor pentru livrarea în avans a produselor necesare fabricării diferitelor
categorii de armament şi muniţii necesare trupelor. Eforturile lor s-au
concretizat în producerea unor cantităţi sporite de armament, muniţii şi
alte materiale de război.
Ţărănimea, care în acei ani deţinea ponderea covîrşitoare în popu
laţia activă a ţării şi în efectivele combatante, a purtat greul efortului de
război în domeniul economiei agrare. Aprovizionarea armatei cu subzis
tenţe s-a realizat în exclusivitate din resurse interne. Ţăranii au participat
la refacerea liniilor sau instalaţiilor de cale ferată, a lucrărilor de artă
distruse, au efectuat transporturi de muniţii, materiale şi alimente pentru
c>.rmată, uneori pînă în primele linii ale frontului 46•
ma.1·cat

,

"1 Colonel dr. Florian Tucă, Factori ai succeselor trupelor române în războiul
a :ttihitlerist, Bucureşti, 1979, p. 167-158.
r.;; Conf. univ. dr. Ion Ardeleanu, Partidul Comunist Român - organizatorul
şi mobilizatorul luptei naţ iunii române în războiul antihitlerist, în FIMPR, voi. 18,

EL�cureşti, 1985, p. 5 1 .
,,,; Vezi, p e larg, dr. Trofin Hăgan, Sindicatele Unite din România. 1944-1947,
B crc-•.:r'"şti, 1 968, p. 65-84.
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Intelectualitatea a constituit o forţă activă în sprijinirea luptei ar
matei române pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării. Mobilizaţi, un
mare număr de învăţători şi profesori, medici şi jurişti, ingineri şi tehni
cieni, ca şi alte categorii de intelectuali, au luptat în primele linii pentru
zdrobirea armatelor hitleriste şi horthyste 47• Numeroşi medici s-au înca
drat voluntar în formaţiunile sanitare ale armatei. De asemenea, mai multe
ansambluri teatrale au cedat încasările obţinute, iar numeroşi scriitori şi
alţi oameni de cultură au contribuit la organizarea de spectacole artistice
destinate strîngerii de fonduri pentru susţinerea frontului, în timp ce
artişti de frunte ai scenei româneşti au mers în mijlocul soldaţilor unde
au prezentat spectacole.
Eforturilor şi sacrificiilor ostaşilor de pe front, care luptau cu toată
energia şi hotărîrea pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării de sub
ocupaţia horthysto-hitleristă li s-au adăugat astfel munca şi activitatea
tuturor claselor şi păturilor sociale pentru asigurarea trupelor cu cele
necesare. Analiza poziţiei şi activităţii principalelor forţe politice interne
conduce la concluzia că purtarea războiului cu toate forţele pînă Ia în
frîngerea definitivă a Germaniei hitleriste şi a Ungariei horthyste, conco
mitent cu executarea riguroasă a obligaţiilor din Convenţia de armistiţiu,
constituiau obiectivele majore ce concentrau eforturile şi speranţele po
porului român materializînd contribuţia sa la cauza Naţiunilor Unite.

Guvernul constituit la 23 August 1 944
s-a preocupat constant de normali
zarea raporturilor politico-militare şi
diplomatice ale statului român cu Na
ţiunile Unite. In realizarea acestui
obiectiv s-a pornit de la proclamaţia şefului statului român din seara zilei
de 23 august, precum şi de la celelalte documente oficiale care consfinţeau
ruperea relaţiilor cu puterile Axei, trecerea de partea Naţiunilor Unite,
angajarea armatei, a întregii naţiuni în războiul împotriva Germaniei na
ziste şi a Ungariei horthyste, pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării,
pentru restabilirea independenţei şi suveranităţii naţionale.
La 26 august 1944, guvemul U.R.S.S. s-a pronunţat pentru înche
ierea armistiţiului pe bazele comunicate la 12 aprilie 1 944 şi a unor mo
dificări aduse acestora în cadrul negocierilor de la Cairo "8• Guvernul so
vietic a cerut, de asemenea, ca semnarea armistiţiului să aibă loc la Mos
cova. La 28 august 1944, ministrul de externe, Grigore Niculescu-Buzeşti,
a transmis reprezentantului României la Ankara o lungă comunicare, care
a fost inmînată a doua zi ambasadorilor U.R.S.S., S.U.A. şi Marii Britanii
în Turcia. Nota 49 preciza că, „începînd cu 24 august 1944, România se
afla în stare de război cu Germania" şi că „armatei române aflate pe front
i s-a ordonat să colaboreze cu armata sovietică în lupta împotriva duşma
nului comun şi trupele române au început acţiunea împotriva armatei ger
mane aflate în România. In măsura în care aceasta din urmă nu a fost

Acţiuni politico-diplomatice
pentru reglementarea raporturilor
României cu marile puteri ale
coaliţiei antihitleriste

Conf. univ. dr. Ion Ardeleanu, op. cit., p. 57.
48 23 August 1944. Documente, vol. I I , 1944, Bucureşti, 1984, p. 547.
4!J Arh. St. Buc., fond Microfilme S.U.A., rola 662, c. 467-471.
"7
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dezarmată şi internată în lagăre, ea va fi lichidată prin acţiunea trupelor
române". In continuare, după ce se arăta că guvernul român a luat cu
noştinţă cu satisfacţie de declaraţia U.R.S.S. din 25 august 1944 în sensul
că Armata Roşie nu va dezarma unităţile române care luptau împotriva
trupelor hitleriste, se exprima speranţa că această promisiune va fi res
pectată fără întîrziere şi se vor stabili relaţii diplomatice cu Uniunea So
vietică. Intr-un paragraf distinct al notei se arăta : „Guvernul român,
care de acum se află în situaţia de facto de cobeligerant 50, doreşte ca Na
ţiunile Unite să-l recunoască drept aliat". In încheiere, guvernul României
aducea la cunoştinţa guvernelor celor trei mari puteri aliate că „este gata
să înceapă imediat la Moscova discuţii referitoare la condiţiile aplicării
armistiţiului şi să semneze un acord special în acest sens" 51.
Delegaţia României împuternicită să semneze armistiţiul a sosit
în capitala Uniunii Sovietice la 29 august 1 944, dar tratativele oficiale au
început după aproape două săptămîni, la 10 septembrie 1 944, interval în
care guvernele celor trei mari puteri aliate au ajuns la un consens asupra
propunerilor făcute îndeosebi de guvernul britanic referitoare la adăuga
rea unor clauze noi de armistiţiu sau de modificare a celor agreate în
principiu în primăvara anului 1 944.
La 30 august 1944, delegaţia română a înaintat guvernului sovietic
un memoriu în care se arăta că : „România se găsea de drept în stare de
armistiţiu cu U.R.S.S., Marea Britanie şi Statele Unite de la 23 August,
ora 22 şi 20 de minute", că trupele r0mâne, conform ordinului primit, au
început operaţiile contra forţelor germane, iar prin declaraţia guvernului
din 25 august starea de război cu Germania fusese notificată oficial 52•
Dată fiind această realitate, în memoriu se exprima nedumerirea că tru
pele sovietice continuau să dezarmeze unităţi române şi să instaureze au
torităţi de ocupaţie în zone în care nu se afla nici o forţă militară ger
mană 53. Avînd în vedere negocierile de la Cairo şi Stockholm din primă
vara şi vara anului 1944, prin memoriu se cerea ca unităţile operative
sovietice de pe teritoriul României să nu mai dezarmeze militarii români,
să se fixeze o linie de demarcaţie *, pe care forţele sovietice să o traverseze
doar în direcţia frontului şi în înţelegere cu comandamentele locale româ
neşti. Se solicita, totodată, ca, pornind de la situaţia reală, în comunicatele
"0 în accepţiunea normelor de drept internaţional prin cobeligeranţă se înţe
lege : , Situaţie în care se află un stat care participă la un conflict armat alături de
alte state, împotriva unui inamic comun, fără a face parte din alianţa cu statele
alături de care participă la lupte. In această situaţie se află, de regulă, statul care
la începutul ostilităţilor luptă alături de un grup de state, iar apoi întoarce armele
împotriva acestora. Cobeligeranta creează efecte pe planul răspunderii internaţionale,
statul cobeligerant avînd dreptul să ia parte, alături de celelalte state beligerante,
la încheierea păcii, să devină parte contractantă la tratatul de pace şi să beneficieze
de reparatii de război" (Dicţionar de drept internaţional public, Bucureşti, 1982,
p. 55) .
:.1 Arh. St. Buc., fond Microfilme S.U.A., rola 662, c. 471.
;; � Arh. M.A.E., fond E9 (Al doilea război mondial), dosar nr. 1 6 1 /1 944, f. 211 ;
vezi şi Traian Udrea, Preliminariile semnării Convenţiei de armistiţiu între Româ
ni� şi Naţiunile Unite, în Rdl, nr. 8/1987, p. 781.
' 3 Ibidem, f. 212.
• Potrivit negocierilor de armistiţiu, purtate la Cairo şi Stockholm, guvernul
român avea în vedere ca linia respectivă să fie situată în zona Adjud-Focşani-Ga
laţ i , Dunărea maritimă şi braţul Chilia al Dunării.
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sovietice să nu mai figureze localităţi şi zone eliberate de armata română
şi formaţiunile de luptă patriotice ca fiind luate cu asalt şi eliberate prin
luptă de către unităţi sovietice, ceea ce lăsa impresia că ostilităţile intre
U.R.S.S. şi România ar fi continuat 54.
In seara zilei de 31 august 1944, Veaceslav M. Molotov a avut o
scurtă convorbire preliminară cu Lucreţiu Pătrăşcanu, şeful delegaţiei
române, căruia i-a precizat, ca răspuns la conţinutul memoriului, că : „a)
armistiţiul intre aliaţi şi România nu poate intra în vigoare decit în ziua
semnării sale ; b) delimitarea unor părţi de teritoriu liber român nu mai
este o chestiune actuală ; c) este necesar a se continua lupta comună con
tra Germaniei ; d) dorinţa sa [a părţii sovietice - n.n.� de a se fixa încă
atunci suma totală a reparaţiilor de plătit de către România" 55. Şeful
diplomaţiei sovietice a promis că, dacă nu interveneau elemente noi, la
2 septembrie 1944 va putea remite delegaţiei române un text preliminar
al Convenţiei de armistiţiu.
Mecanismul complicat al consultărilor tripartite a contribuit la în
tirzierea începerii negocierilor şi a semnării Convenţiei de armistiţiu.
Astfel, la 2 septembrie 1944 guvernul U.R.S.S. a înaintat textul proiectu
lui convenţiei guvernelor Marii Britanii şi S.U.A. ; în aceeaşi zi, Departa
mentul de Stat, care primise textul prin intermediul Ambasadei britanice
la Washington, l-a transmis Comitetului mixt al şefilor de Stat Major,
precizînd că va pune la dispoziţie observaţiile sale „îndată ce va putea fi
încheiată examinarea condiţiilor propuse" (de guvernul sovietic) 5G.
In ziua următoare, la 3 septembrie, delegaţia română a prezentat
ambasadorilor la Moscova ai Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii
memorii în care se insista asupra grăbirii semnării Convenţiei de armis
tiţiu ; peste trei zile delegaţia română a remis un alt memoriu Cornisa
riatului pentru afaceri externe al U.R.S.S., solicitind din nou, în esenţă,
aplicarea în fapt a stării de armistiţiu şi dînd asigurări asupra unei cola
borări imediate a guvernului român şi armatei române cu unităţile so
vietice aflate în marş spre front după declanşarea pe mai multe direcţi i
a unor acţiuni ofensive hitleristo-horthyste în podişul transilvan 57. V. M.
Molotov, în numele guvernului sovietic, şi-a exprimat regretul că nu se
putea trece la discutarea şi semnarea Convenţiei de armistiţiu, menţionînd
că întirzierea se datora guvernului Marii Britanii, fapt pe care însuşi am
basadorul acestei ţări l-a confirmat cu prilejul convorbirii avute cu mem
brii delegaţiei române 5s la 6 septembrie 1944.
Delegaţia română considera că aminarea semnării armistiţiului se
datorează guvernului britanic „care declară că este obligat să consulte
Dominioanele" 59. La 7 septembrie 1 944, guvernul român a înaintat gu
vernului Marii Britanii o notă prin care punea în evidenţă „serioasele
inconveniente şi numeroasele pericole care rezultau pentru României din
faptul acestei amînări" 6o. O notă diplomatică identică a fost adresată guo\

Arh. M.A.E., fond E9, dosar nr. 1 61/1944 . f. 213.
Ibidem, f. 210.
56 Arh. St. Buc., fond Microfilme S.U.A., rola 662, c. 476-470.
57 Arh. M.A.E., fond E9, dosar nr. 1 6 1 11944, f. 225.
r..� Ibidem, f. 236, 242, 252-257, 275.
:>'• 23 August 1944. Documente, vol. II, p. 703.
�0 Ibidem.
a5

26
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

vemului Statelor Unite ale Americii, subliniindu-se că atitudinea brita
nică „este cu atît mai neaşteptată cu cît Marea Britanie căzuse de acord
cu condiţiile formulate anterior de guvernul sovietic şi acceptate de Româ
nia" 6 1• Intr-o informare trimisă Departamentului de Stat la 15 septembrie
1 944 ambasadorul american la Moscova, Averell Harriman, observa „stră
duinţa britanicilor de a formula în cursul negocierilor preliminare o mare
varietate de propuneri, întrebări şi idei" referitoare la armistiţiul cu
România, menţionînd că negociatorii sovietici „au acceptat bucuroşi pro
punerile britanice care întăreau controlul aliat (sovietic) asupra României,
precum şi modificările de proiect, dar în general au refuzat să facă orice
concesie de fond" 62 . Reprezentanţii U.R.S.S. - opina diplomatul ameri
can - erau hotărîţi „să se simtă cît mai în largul lor", considerînd „că
România este o zonă de interes predominant sovietic" şi, în consecinţă,
partenerii lor anglo-americani trebuie să le lase „cît mai multă mînă
liberă în stabilirea condiţiilor de armistiţiu şi în tratamentul ulterior al
românilor" 63•
In pofida tergiversări i semnării armistiţiului, România a continuat
cu fermitate orientarea politicii sale interne şi externe începute la 23 Au
gust 1 944, sperînd, totodată, după cum se arăta într-o declaraţie făcută
presei de ministrul afacerilor externe, Grigore Niculescu-Buzeşti, că „va
putea proceda cît mai curînd la un schimb de reprezentanţi diplomatici
cu Naţiunile Unite" 64. In acelaşi timp au fost iniţiate noi măsuri în planul
relaţiilor externe. La 5 septembrie 1 944, printr-o telegramă a Ministeru
lui Afacerilor Externe, ministrul român în Turcia era însărcinat să ia con
tact cu reprezentantul guvernului de Gaulle pentru a-i comunica, în mod
oficial, această declaraţie, subliniind că „guv�rnul român înţelege să în
treţină cu guvernul francez relaţiunile cele mai cordiale în spiritul vechii
şi nedesminţitei amiciţii care leagă cele două ţări" 65•
Guvernul român a publicat, la 7 septembrie 1944, o declaraţie în
care se arăta ca guvernul ungar urmărea să-şi păstreze prada obţinută
prin dictatul de la Viena, mapifestîndu-şi „solidaritatea indisolubilă cu
politica germană de agresiune". După ce se preciza că „trupe ungare,
împreună cu trupe germane au atacat forţele armatei române" în înche
ierea declaraţiei se sublinia : „Guvernul român constată că prin această
nouă agresiune, Ungaria s-a pus în stare de război cu România" 66,
La 1 0 septembrie 1944, ora 22, delegaţiei române i s-a înmînat pro
iectul Convenţiei de armistiţiu, redactat în limbile rusă şi franceză, pre
cizîndu-se că termenii lui „sînt rezultatul deliberărilor principalelor trei
puteri aliate şi că au fost formulaţi pe baza condiţiilor oferite anterior
guvernului român". Textul integral cuprindea 21 de articole şi un protocol
ce urma să fie prezentat delegaţiei române ulterior. Cu acel prilej s-au
stabilit numai chestiunile de procedură şi, pentru a se da posibilitatea
GI
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delegaţiei române să examineze condiţiile armistiţiului, s-a convenit ca
discutarea concretă a acestora să înceapă a doua zi, tot la orele 22. Din
partea României au participat : ministrul secretar de stat Lucreţiu Pă
trăşcanu, generalul Dumitru Dămăceanu, Barbu Ştirbei şi Ghiţă Pop, că
rora li s-au adăugat Ion Christu şi Constantin Vişoianu (ultimul sosind,
împreună cu Barbu Ştirbei, direct de la Cairo) ; din partea U.R.S.S., Vea
ceslav M. Molotov, locţiitorii săi A. I. Vîşinski şi I. M. Maiski, D. Z. Ma
nuilski, N. V. Novikov, generalul V. P. Vinogradov şi contraamiralul V. L.
Bogdenko ; din partea S.U.A. şi Marii Britanii, ambasadorii acestor tări
la Moscova, A. W. Harriman şi, respectiv, A. Clark Kerr. Lucrările pre
gătitoare s-au prelungit pînă la 13 septembrie, ora 1 ,20, iar Convenţia a
fost semnată cu puţin timp înainte de ora 5,00, datată însă 1 2 septembrie
1944 67• ln numele guvernului şi !naltului comandament român au semnat
membri ai delegaţiei, iar în numele !naltului comandament a1iat (so
vietic) şi din însărcinarea guvernelor U.R.S.S., Marii Britanii şi Statelor
Unite ale Americii, mareşalul sovietic Rodion I. Malinovski.
Convenţia avea un caracter mult mai larg decît un act de armistiţiu
propriu-zis, reglementînd minuţios, în 20 de articole, 6 anexe şi un pro
tocol, nu numai probleme politico-militare, ci şi teritoriale, economice,
administrative, dintre care unele ar fi trebuit, în mod normal, să fie lăsate
pentru a face obiectul tratatului de pace, iar altele intrau de drept în
competenţa guvernului României, fiind atribute ale independenţei şi su
veranităţii statului.
Articolul 1 din Convenţie consfinţea o stare de fapt : încetarea de
către România, la 24 august 1 944, ora 4 a.m., a operaţiilor militare împo
triva ·u.R.S.S. şi participarea la război „alături de Puterile aliate împo
triva Germaniei şi Ungariei cu scopul de a restaura independenţa şi
suveranitatea României". In continuare, se arăta că Românil:l „va pune
la dispoziţie nu mai puţin de 12 divizii de infanterie cu mijloacele supli
mentare" şi că operaţiile militare ale armatei române „vor fi puse sub
comanda generală a lnaltului Comandament Aliat (sovietic)" 68. Potrivit
articolului 3, România trebuia să asigure, prin mijloace proprii de comu
nicaţie şi pe cheltuiala proprie, înlesniri pentru libera deplasare a trupe
lOr aliate pe teritoriul său, în funcţie de cerinţele militare, şi să dea tot
concursul pentru o astfel de mişcare pe pămînt, pe apă şi în aer. Prin
cooperare militară se înţelegea - conform anexei la acest articol - „pu
nerea la dispoziţia Inaltului Comandament Aliat (sovietic) pentru deplina
folosinţă (cum se va socoti de cuviinţă), pe durata armistiţiului, a tuturor
construcţiilor şi instalaţiilor româneşti, militare, aeriene şi navale [ . .] care
ar putea fi cerute pentru nevoi militare, în completă bunăstare şi cu per
sonalul necesar pentru întreţinerea lor" 69• Articolul 1 1 menţiona : „Româ
nia nu numai că s-a retras din război, dar a declarat război şi în fapt duce
război contra Germaniei şi Ungariei", iar articolul 19 înregistra acordul
U.R.S.S. privind angajarea forţelor sale armate „în operaţiuni militare
.

67 Florin Constantiniu, Mihail E. Ionescu, 23 August 1944. Repere
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istorice,

comune cu România, contra Germaniei şi Ungariei" îO. Aşadar, clauzele
armistiţiului din 12 septembrie 1 944 consemnau clar participarea Româ
niei la război î�preună cu statele coaliţiei antihitleriste, împotriva Ger
maniei şi Ungariei.
Preambulul şi alte articole ale Convenţiei de armistiţiu considerau
însă România ca un stat inamic, înfrînt în război. Delegaţia română a
arătat că o viziune de acest gen era în totală neconcordanţă cu realitatea 71 .
S-a argumentat că armistiţiul nu s-a produs în urma înfrîngerii militare
a României, ci printr-o acţiune politică şi militară proprie, clauzele aces
tuia fiind discutate înainte cu reprezentanţii aliaţilor. „Guvernul
actual - sublinia Lucreţiu Pătrăşcanu - este emanaţiunea acelor forţ2
care au ajutat armistiţiul şi nu este vechiul guvern, care poate fi făcut
răspunzător pentru situaţia militară a României, are o altă bază juri
dică" 72 şi, ca atare, nu trebuie să i se impute actele vechiului guvern.
Acest punct de vedere n-a fost însă acceptat. S-a admis, totuşi, comple
tarea textului cu data oficială a intrării României în război alături de
Naţiunile Unite (în proiect, în locul datei de 24 august 1944, ora 4 a.m.,
erau puncte de suspensie). Se recunoştea astfel un adevăr incontestabil,
care avea totodată însemnătate pentru fixarea anumitor detalii de· exe
cuţie a clauzelor armistiţiului, iar mai tîrziu, la încheierea păcii, pentru
susţinerea unor cereri legitime ale poporului român.
In scopul realizării cooperării militare, delegaţia României a făcut
următoarele propuneri : puterile aliate să contribuie la dotarea celor 12
divizii stipulate în Convenţia de armistiţiu, cu armament, echipament,
etc., avînd în vedere mai ales că 3 corpuri de armată române fuseseră
dezarmate după 23 august 1944 ; forţele române, inclusiv marina militară,
puse sub conducerea generală a Inaltului comandament sovietic, să fie
comandate direct de comandanţi români pînă la grup de armate, inclusiv ;
marile unităţi române să aibă, ori de cîte ori era posibil, un sector propriu
de acţiune.
Reprezentanţii Aliaţilor s-au declarat, în principiu, de acord cu unele
dintre aceste cereri şi propuneri, dar pe motiv că sînt „detalii de aplicare"
care ar încărca textul au decis să fie lăsate spre rezolvare autorităţilor
militare sovietice şi române şi concretizate într-o convenţie bilaterală
specială 73.
O problemă i111'>ortantă ce trebuia soluţionată, conform uzanţelor,
era aceea a „schimbului de prizonieri". Articolul 5 prevedea obligaţia
statului român . de a preda „imediat toţi prizonierii de război sovietici şi
aliaţi", dar nu menţiona nimic despre prizonierii români din Uniunea So
vietică. Delegaţia României a arătat că o asemenea omisiune era anormală
şi a insistat, îndeosebi, asupra „restituirii tuturor unităţilor şi formaţiu
nilor române, inclusiv navele de război de pe Dunăre şi Mare, capturate
şi de�rmate după data de 24 august 1 944, ora 4", demonstrînd că aceste
unităţi „au încetat lupta din ordinul !naltului Comandament Român, care
acceptase condiţiile de armistiţiu" 74. S-a răspuns că această problemă
70
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„urmează să fie precizată de comisia militară" 75. Inainte de semnarea
armistiţiului, generalul D. Dămăceanu a reluat propunerea, cerind să se
adauge, la sfîrşitul articolului 5, formularea : „Restituirea prizonierilor
români şi în special a unităţilor, formaţiunilor şi navelor care au fost
dezarmate după încetarea focului [la 24 august 1944 - n.n.], care resti
tuire urmează să se facă în virtutea unei convenţii speciale între !naltul
Comandament Sovietic şi Român, ce urmează să se întrunească cît mai
curînd posibil". Formularea solicitată nu s-a aprobat, precizîndu-se că
„armata sovietică consideră trofee de război orice fel de capturi, dar se
vor lua în considerare necesităţile armatei române", şi că această ches
tiune urmează să fie tratată de către comisia militară.
Partea română a propus două articole, de mare importanţă pentru
reglementarea echitabilă de ansamblu a raporturilor dintre statul român
şi Naţiunile Unite. Primul avea următoarea formulare : „Trupele aliate
vor părăsi teritoriul României în momentul încetării ostilităţilor contra
Germaniei şi Ungariei. In acelaşi timp, vor lua sfîrşit toate dispoziţiile din
articolele 3, 7, 1 0, 14, 17, 18 şi 19 relativ la prezenţa trupelor aliate în
România şi la conducerea operaţiunilor militare" 76. V. M. Molotov a
obiectat, arătînd că este prematur să se discute această problemă, dar că
„rezultă din spiritul acordului că staţionarea trupelor sovietice nu va im
pieta asupra independenţei şi suveranităţii României", iar delegaţii Sta
telor Unite şi Marii Britanii, cărora li s-a cerut avizul, au spus că
interpretarea ministrului sovietic de externe „este corectă" ; în plus,
ambasadorul britanic a arătat că „România este îngrijorată fără motiv",
subliniind că : „Şi trupele engleze şi americane se găsesc în Franţa şi
francezii nu au cerut un asemenea text" 77• La rîndul său, ambasadorul
nord-american a considerat că e prematur să se discute această problemă,
dar că probabil trupele sovietice vor fi retrase 78• La insistenţa delegaţiei
române de a obţine inserarea în textul armistiţiului a unui angajament
concret privind retragerea trupelor aliate din România în momentul în
cetării războiului cu Germania, V. M. Molotov a precizat că „românii tre
buie să se mulţumească cu declaraţia lui privitoare la plecarea trupelor
aliate îndată ce situaţia militară o va permite".
Al doilea articol propus de partea română era redactat astfel : „In
urma colaborării cu Puterile aliate, România dobîndeşte calitatea de putere
aliată sau cel puţin de putere cobeligerantă". Cobeli�eranţa României era,
desigur, un fapt istoric care nu permitea nici o altă interpretare logică,
fiind, de altfel, implicată de însăşi Convenţia de armistiţiu, la articolele
1, 3, 1 1 şi 19. Susţinînd recunoaşterea explicită a acestui fapt, delegaţia
română - arăta C. Vişoianu în şedinţa Consiliului de Miniştri din 16 sep
tembrie 1944 - a reamintit şi negocierile cu Aliaţii la Cairo, „unde ni s-a
propus cobeligeranţa". Rezultatul a foSt că reprezentanţii Aliaţilor „au
reţinut cererea noastră de a fi socotiţi cobeligeranţi - pentru că acesta
fusese procedeul şi faţă de Italia", dar n-au acceptat înregistr;area textului
respectiv în Convenţia de armistiţiu. C. Vişoianu avansa supoziţia că „pe
;; Ibidem.
Ibidem, p. 68-69.
;; Ibidem, p. 69.
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măsură ce colaborarea noastră militară va progresa şi va fi satisfăcătoare,
ni se va acorda şi cobeligeranţa", iar Lucreţiu Pătrăşcanu, pornind de la
afirmaţiile făcute de V. M. Molotov în cursul discuţiilor cu asentimentul
reprezentanţilor anglo-americani, aprecia că „această calitate ni se va re
cunoaşte în cursul luptei, probabil după încheierea armistiţiului şi într-un
timp destul de scurt, pentru că aceasta a reieşit din toate discuţiile avute
de noi la acest punct" 79.
In după-amiaza zilei de 12 septembrie, înainte de ultima rundă a
discuţiilor cu delegaţia română, a avut loc o întîlnire între reprezentanţii
celor trei mari puteri aliate care au luat în dezbatere problema cobelige
ranţei României, la care s-a precizat că ar fi prematur să se facă această
concesie românilor, dar că li se poate îngădui să spere că ar putea s-o
obţină. In ultima şedinţă în plen, V. M. Molotov a dat asigurări că : „In
tr-un anumit timp, guvernele aliate vor fi de acord să acorde (sic !) Româ
niei cobeligeranţa. In acest scop guvernele aliate au făcut cuvenitele
schimburi de vederi" 80• Punctul de vedere exprimat de şeful diplomaţiei
sovietice a fost sprijinit deplin de ambasadorii britanic şi american ceea
ce a creat în rîndurile· delegaţiei române impresia că recunoaşterea cobe
ligeranţei era în principiu acceptată de guvernele celor trei mari puteri
aliate, urmînd doar să existe o anumită întîrziere în declararea ei publică.
Cerinţa legitimă de recunoaştere a cobeligeranţei României, cu toate
eforturile depuse de reprezentanţii ei, nu a găsit receptivitatea cuvenită
nici imediat, nici mai tîrziu 8 1• ·ca urmare, a continuat să prevaleze con
cepţia potrivit căreia România era stat învins .în război, ceea ce s-a re
flectat cu prisosinţă în clauzele armistiţiului. Astfel, articolul 7 insera
obligaţia statului român de a remite „ca trofee, în mîinile Inaltului Co
mandament Aliat (sovietic) orice material de război al Germaniei sau sa
teliţilor săi, aflat pe teritoriul român, inclusiv vasele flotei germane şi ale
sateliţilor ei aflate în apele româneşti" 82• Socotind această clauză dintre
„cele mai nedrepte ale armistiţiului", delegaţia română a cerut insistent
modificarea ei. Deşi era logic ca statul român să intre în posesia materia
�lor de război capturate de forţele sale armate prin luptă şi cu pierderi,
nu s-a admis nici formularea că : „Inaltul Comandament Sovietic va sta
bili în ce măsură o parte din aceste materiale vor putea să fie cedate
României pentru uzul susţinerii efortului său de război" sa.
Articolul 1 0 stipula obligaţia statulu i român de a face în mod regu
lat, în monedă românească, plăţile cerute de Inaltul comandament aliat
(sovietic) pentru îndeplinirea funcţiilor sale ; anexa la acest articol insera
obligaţia guvernului român de a retrage şi răscumpăra toate monedele
deţinute în teritoriul românesc şi emise de Inaltul comandament aliat
(sovietic) şi de a-i înmîna monedele astfel retrase, fără plată. Totodată,
România era obligată să asigure, în caz de necesitate, folosirea întreprin
derilor industriale şi de transport, aflate pe teritoriul său, precum şi a
23 August 1944. Documente, voi. III, p. 37.
Arh. M.A.E. fond E9, dosar nr. 16111944, f. 325.
Vezi Valeriu Dobrinescu, Acţiuni diplomatice ale României pentru recu
noaşterea statutului de cobeligeranţ4, în Actul de la 23 August în context interna
ţional. Studii şi documente, Bucureşti, 1984, p. 467-495.
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mijloacelor de comunicaţie, staţiunilor generatoare de energie, întreprin
derilor şi instalaţiilor de utilitate publică, depozitelor de combustibil, pe
trol, alimente şi alte materiale şi servicii în acord cu instrucţiunile date
de înaltul comandament aliat (sovietic).
Articolul 1 1 se referea la despăgubirile de război al căror total pen
tru U.R.S.S. a fost fixat la 300 OOO OOO dolari, cu plata eşalonată pe timp
de 6 ani, în mărfuri (produse petroliere, cereale, materiale lemnoase, vase
maritime şi fluviale, diverse maşini etc.). Suma reparaţiilor pentru cele
lalte state aliate sau pentru cetăţenii acestora urma să se stabilească ul
terior. Cu prilejul discutării acestor articole, delegaţia română a motivat
dreptul României la despăgubiri de război, precum şi de a prezenta cereri
relative la valorificarea creanţei sale asupra Germaniei, la distrugerile
de bunuri româneşti provocate de cel de-al treilea Reich şi de Ungaria ;
a solicitat, de asemenea, revizuir�a clauzei reparaţiilor şi redactarea ei
„în mod mai flexibil, astfel ca România să poată face faţă unei eventuale
incapacităţi de plată".
Avînd în vedere efortul de război al României se cuvenea reducerea
sau uşurarea unor obligaţii, în special cele referitoare la întreţinerea tru
pelor aliate, reparaţii, restituiri etc. ; s-a răspuns că toate acestea depind
de „mersul cooperării militare" 8'*. In legătură cu propunerea delegaţiei
române de a se include în Convenţia de armistiţiu un articol prin care
România îşi rezerva dreptul de a cere despăgubiri de război din partea
Germaniei şi Ungariei, la întîlnirea delegaţiilor celor trei mari puteri
aliate din după-amiaza zilei de 1 2 septembrie 1 944 ambasadorul Marii
Britanii a apreciat că „românii ar putea, la timpul potrivit, să formuleze
o asemenea pretenţie, dar nu vedea nici o raţiune ca guvernele aliate să
se angajeze în acest sens, în momentul de faţă" 8;;.
Delegaţia română a propus, de asemenea, introducerea unei fraze
sub forma unei clauze finale sau a unei clauze referitoare numai la tex
tele cu caracter economic şi financiar, prin care să se reproducă angaja
mentul pe care şi l-au luat Aliaţii la Stockholm şi la Cairo privitor la in
terpretarea acestor texte „cu bunăvoinţă", propunere, care, de asemenea,
�
a fost respinsă de către V. M. Molotov 86•
Articolul 4 prevedea trasarea graniţei româno-sovietice pe traiectul
din vara anului 1 940. Delegaţia română a cerut unele mici rectificări de
frontieră * , neacceptate însă, precizîndu-se : „chestiunea frontierei dintre
România şi Uniunea Sovietică nu se discută, fiindcă aceasta reprezintă o
condiţie preliminară a armistiţiului".
Articolul 1 9 considera „nule şi inexistente" hotărîrile dictatului im
perialist de la Viena din 30 august 1 940, guvernele aliate fiind de acord
ca „Transilvania (sau cea mai mare parte a ei) să fie restituită României
sub condiţia confirmării acestei decizii prin Tratatul de pace".
8\ Ibidem, p. 49.
s:; Valeriu Florin Dobrinescu, România şi organizarea postbelică a lumii (19451947), Bucureşti, 1988, p. 45 (vezi şi Anexe, p. 210).
"" Ibidem, p. 225.
* In cursul discuţiilor preliminare, partea română a solicitat ca modificările
survenite ulterior în zona Herta-Petricăneni-Mihăileni şi la vărsarea braţului du
nărean Chilia în Marea Neagră să fie revăzute şi stabilite la nivelul liniei de de
marcaţie existente la sfîrşitul lunii iunie 1940, cum prevedea însuşi textul Conven
ţiei de armistiţiu.
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La 29 august 1 944, secretarul Departamentului de Stat, Cordell Hull,
dăduse instrucţiuni ambasadorului Averell W. Harriman să readucă în
atenţie, în cadrul discuţiilor privind frontierele României, „cunoscuta
dorinţă a americanilor de a amîna hotărîrea definitivă asupra problemelor
teritoriale pînă la reglementarea generală de pace", precizînd că Departa
mentul de Stat „ar fi dorit să vadă acelaşi principiu, şi anume amînarea
disputelor teritoriale pînă la sfîrşitul războiului în Europa, aplicat şi la
Basarabia şi Bucovina de nord. Dar - se preciza în instrucţiuni - guver
nul sovietic a adoptat o poziţie fermă că aceste provincii se află în cadrul
„frontierei de stat sovietice, stabilite în 1940 printr-un tratat [sic !] între
Uniunea Sovietică şi România», iar din partea românilor se manifestă o
dispoziţie de a privi pierderea acestor provincii ca inevitabilă" 87• In con
secinţă, după ce reamintea că cei trei mari aliaţi căzuseră de acord să
accepte punctul de vedere al condiţiilor de armistiţiu din aprilie referi
toare la frontiera româno-sovietică, se atrăgea atenţia ambasadorului A.
Harriman că „Departamentul de stat nu doreşte să introduceţi acest ele
ment în actualele discuţii asupra armistiţiului" 88• Cu toate acestea, într-o
declaraţie făcută presei la Washington în ziua de 22 septembrie 1944,
C. Hull, comentînd negocierile de armistiţiu cu România de la Moscova,
a menţionat că guvernul S.U.A. „susţine că problemele teritoriale trebuie
să fie obiect de discuţie şi de decizie generală după încheierea ostilită
ţilor" 89•
Alte articole ale Convenţiei de armistiţiu conţineau clauze ce pu
neau sub controlul !naltului comandament aliat (sovietic) tipărirea, im
portul şi răspîndirea în România a publicaţiilor, periodice şi neperiodice,
prezentarea spectacolelor de teatru şi a filmelor, funcţionarea poştei,
telefonului şi telegrafului. Intr-un regim asemănător se încadra cores
pondenţa telegrafică, poştală şi cifrată, precum şi comunicaţiile telefonice
cu ţările străine ale ambasadelor, legaţiilor şi consulatelor existente în
România. Guvernul român avea dreptul să restabilească administraţia sa
pe întregul teritoriu al ţării, cu excepţia unui sector de 50-100 km de
linia frontului, organele administrative avînd obligaţia de a îndeplini in
strucţiunile şi ordinele date de Inaltul comandament aliat (sovietic), în
scopul executării Convenţiei de armistiţiu. In legătură cu acest articol,
generalul Dumitru Dămăceanu arăta în şedinţa Consiliului de Miniştri
din 16 septembrie 1 944 că : „am pus problema reducerii adîncimii acestei
zone la 50 km, în locul acestei formule : 50-100 km. Ni s-a adus argu
mentul că, în urma experienţei războiului purtat de Uniunea Sovietică,
s-a ajuns la concluzia că această adîncime a trecut de foarte multe ori
de 100 km. S-au luat măsuri cu caracter militar şi deci autorităţile militare
trebuie să aibă un caracter preponderent în această zonă. Am argumentat
că 100 km pentru ţara românească însemnează altceva decît 100 km pen
tru Rusia Sovietică. La acest argument mi s-a răspuns cu un zîmbet din
partea d-lui Molotov, care m-a asigurat însă să nu fim îngrijoraţi de
această adîncime a zonei, pentru că va fi totdeauna fixată cu bunăvoinţă
şi numai în mod excepţional ea va depăşi limita de 50 km, în raport cu
87 FRUS, voi. IV 1944, Washington, 1966, p. 199-201 .
BB

Ibidem.

s9 23 August 1944. Documente, voi. II, p.-756.
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liniile caracteristice ale terenului. D-sa a adăugat că crede că această
prescripţie nu va fi pusă în aplicare, dat fiind că speră ca frontul să fie
împins cît mai curînd posibil în afară de graniţele actuale" 00•
Pentru urmărirea modului în care se aplicau prevederile armistiţiu
lui, pînă la semnarea Tratatului de pace, se instituia Comisia de control
aliată cu sediul la Bucureşti, a cărei activitate urma să se desfăşoare sub
directivele generale şi ordinele !naltului comandament aliat (sovietic), în
numele Puterilor aliate. Preşedinte al acestei comisii a fost numit ma
reşalul Radian I. Malinovski. Guvernul român urma să îndeplinească
toate instrucţiunile acestei comisii ce decurgeau din Convenţia de ar
mistiţiu.
Referitor la atmosîera în care au fost purtate tratativele pentru
încheierea Convenţiei de armistiţiu, Ill€mbrii delegaţiei române au con
statat că în general, s-a vădit consensul celor trei mari puteri ale coaliţiei
antihitleriste şi decizia lor de a se purcede la semnarea Convenţiei de
armistiţiu fără modificări, aşa cum fusese supusă negocierii. „Deşi de
legaţiile mixte sovieto-anglo-americană s-au întîlnit, în total, timp de
peste şapte ore cu românii - se arăta într-un raport înaintat de A. Har
riman la Casa Albă, la 1 5 septembrie 1 944 -, discuţii serioase asupra
vreunui punct al condiţiilor de armistiţiu au fost puţine. Molotov, care
avea funcţia de preşedinte al delegaţiilor Aliate, nu a analizat în detaliu
nici un argument şi nici o propunere avansată de români. Deşi le-a în
găduit să vorbească timp îndelung, el nu a ţinut seamă de nici un con
siderent şi nici nu a discutat problemele ridicate de aceştia, trecînd peste
ele cu bruscheţe ori de cîte ori el considera că fusese afectat suficient timp
pentru un anumit punct [ ... ] . Acest fel de a proceda, oricît de justificat
ar fi fost în acele împrejurări, a lăsat un oarecare sentiment de amără
ciune românilor [ ...] . Molotov a acceptat, totuşi, să facă unele schimbări
în condiţiile armistiţiului faţă de cum fuseseră ele prezentate iniţial" 9 1 •
In şedinţele Consiliului de Miniştri din 1 5 şi 1 6 septembrie 1 944,
unii dintre membrii delegaţiei care au semnat armistiţiul, precum şi Iuliu
Maniu şi Grigore Niculescu-Buzeşti au adus învinuiri Aliaţilor pentru că
„nu au respectat înţelegerile de la Cairo", iar delegaţia română „nu putea
face altceva" decît să accepte clauze care „multe reprezintă o adevărată
capitulaţie, nu un contract liber de armistiţiu" 92• In acelaşi timp, pre
şedintele Partidului Naţional-Ţărănesc îndemna la prudenţă, subliniind
că „trebuie să facem tot posibilul ca să menţinem cele mai bune raporturi
cu Uniunea Sovietică, să ducem lucrul acesta mai departe în condiţiile
cele mai bune sufleteşti, să arătăm că noi sîntem legaţi de această treabă
şi că în mod loial şi cinstit trebuie să punem în aplicare armistiţiul" 93•
Intr-o declaraţie amplă făcută în Consiliul de Miniştri din 16 sep
tembrie 1 944, la încheierea dezbaterilor cu privire la clauzele armistiţiu
lui şi la consecinţele lor, Lucreţiu Pătrăşcanu a supus atenţiei mai multe
constatări şi impresii proprii, apreciind că : „iscălirea armistiţiului, aşa
cum este, constituie un succes pentru noi şi pentru România". Referitor
la atitudinea reprezentanţilor Aliaţilor, ministrul comunist arăta că „în
90
�•
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timpul dezbaterilor, atît ambasadorul Marii Britanii, cit şi acela al State
lor Unite n-au intervenit sub nici o formă şi niciodată, decît cel mult să
sublinieze şi să întărească afirmaţiile domnului Molotov". Totodată, în
cursul întrevederilor preliminare avute cu membrii delegaţiei române,
ambasadorii american şi britanic au lăsat să se înţeleagă rolul preponde
rent şi coordonator al guvernului sovietic în stabilirea raporturilor Româ
niei cu Aliaţii şi au recomandat „să căutăm să avem bune relaţii cu Rusia
Sovietică, de unde am ajuns la concluzia că, în ceea ce priveşte România,
acordul între Aliaţi este perfect" 94.
Concluzia privind rolul precumpănitor al Uniunii Sovietice în re
glementarea raporturilor .politico-militare ale statului român cu Naţiunile
Unite rezultă evident, cum au observat şi membrii delegaţiei române, nu
numai din faptul că armistiţiul era semnat de mareşalul sovietic Rodion
Malinovski, ci şi din aceea că în textul armistiţiului, acolo unde era trecut
Comandamentul suprem aliat, era scris în paranteză cuvîntul „sovietic".
Atît în zilele premergătoare semnării Convenţiei de armistiţiu, ca şi după
aceea diplomaţii sovietici au replicat colegilor lor britanici şi americani
care s-au opus concepţiei sovietice, că, în cazul României, „prin analo
gie cu ceea ce se petrece în Italia", U.R.S.S. are dreptul la „preponderenţă
asupra aliaţilor lor occidentali" 9:>. Aceştia din urmă erau nemulţumiţi
de ponderea şi rolul ce li se atribuia în Comisia aliată de control asupra
executării clauzelor armistiţiului. In urma insistenţelor reprezentanţilor
britanic şi american la Moscova, A. Clark Kerr şi A. W. Harriman, la 1 1
septembrie 1 944 V. M. Molotov a încuviinţat ca respectiva comisie să
includă şi pe trimişii celor două puteri occidentale, însă fără ca aceştia
să aibă practic vreo putere, ei putînd lua legătura cu guvernul român
doar prin intermediul sovieticilor 96.
In aceste condiţii, perspectiva unei colaborări şi înţelegeri tripartite
privind problemele de viitor ale României îi apărea ambasadorului
A. W. Harriman destul de ambiguă. „Este încă greu de prevăzut rolul pe
care reprezentanţii noştri îl vor juca în România în timpul perioadei de
armistiţiu. Concepţia iniţială rusească pare să fi fost că funcţiile repre
zentanţilor noştri în Comisia de control ar fi strict limitate la acelea de
intermediari între guvernul nostru şi Comandamentul sovietic. In acest
caz, informaţiile privind activitatea de control a Comandamentului sovie
tic ar fi furnizate reprezentanţilor noştri dacă ş i cînd autorităţile sovie
tice competente vor considera necesar ş i vor aproba ca ele să fie furnizate
şi nu trebuie să se considere ca de la sine înţeles că reprezentanţii noştri
ar putea să trateze direct cu oficialităţile guvernului român" 97 • Totodată,
el preciza că : „Britanicii contestă energic acum această concepţie şi cer
ca reprezentanţii lor în Comisia de Control să aibă o legătură directă cu
guviernul român. In caz contrar, ei cer să fie reprezentaţi în viitor de o
misiune politică, aşa cum se căzuse de acord cu Molotov atunci cînd con
diţiile [de armistiţiu] din aprilie se mai aflau în discuţie". Ambasadorul
9'. I bidem, p. 72-73.
9;; Ştefan Lache, Gheorghe Ţuţui, La Roumanie et la Conference de paix de
Paris (1946), Bucureşti, 1987, p. 97.
96 Vezi Paul D. Quinlan, Clash Over Romania. British and American Politics
toward Romania : 1938-1941, voi. I I, Los Angeles, 1977, p. 104-108.
97 23 August 1944. Documente, voi. II, p. 736-737.
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american considera că eficienţa activităţii autorităţilor britanice şi ameri
cane în România avea să depindă în mare parte de măsura în care li se
vor permite să ia legătura în particular cu oficialităţi sau cetăţeni români98•
Guvernele Marii Britanii şi Statelor Unite se preocupau în mod
deosebit de plata despăgubirilor pentru pierderi pricinuite în timpul răz
boiului proprietăţilor cetăţenilor lor din România. De altfel, ca urmare a
demersurilor britanice şi americane, s-a introdus articolul 1 3 al Conven
ţiei, care stipula : „Guvernul român se obligă să restabilească toate drep
turile legale şi interesele Naţiunilor Unite şi ale naţionalilor lor pe teri
toriul român, aşa cum existau înainte de război şi să le restituie în per
fectă stare". Unii dintre membrii delegaţiei române au declarat, în parti
cular, ambasadorului S.U.A. că numai cheltuielile pentru reconstrucţia
rafinăriilor „se vor ridica la o sumă egală cu despăgubirea către Uniunea
Sovietică şi că în orice caz România nu dispune de instalaţii pentru astfel
de reconstrucţii" 99.
Privitor la atitudinea guvernului sovietic, Lucreţiu Pătrăşcanu ţinea
să menţioneze că V. M. Molotov, I. M. Maiski şi A. I. Vîşinski i-au expri
mat, în conversaţii particulare, dorinţa U.R.S.S. de a sprij ini România să
se refacă şi să devină puternică.
Interpretarea generală favorabilă României a armistiţiului şi even
tuala ameliorare a clauzelor grele ale acestuia depindeau - releva L. Pă
trăşcanu - de trei condiţii esenţiale : a) România trebuia să facă un efort
maxim de război ; b) să fie satisfăcute în spirit amical şi cu bunăvoinţă
obligaţiile economice, îndeosebi cererile pentru întreţinerea armatei so
vietice ; c) să se facă totul pentru a dobîndi încrederea politică a Uniunii
Sovietice.
Ziarele ş i emisiunile posturilor de radio din U.R.S.S., S.U.A., Marea
Britanie, Turcia, Elveţia, Suedia şi din alte ţări aliate sau neutre au co
mentat în termeni pozitivi Convenţia de armistiţiu - cu precădere punc
tele referitoare la participarea României la războiul antihitlerist şi l a
anularea dictatului d e l a Viena. L a 14 septembrie 1 944, ziarul „Pravda"
după ce arăta că prevederile armistiţiului cu România „sînt subordonate,
în primul rînd, misiunii de mare importanţă : grăbirea victoriei împotriva
Germaniei hitleriste", sublinia : „Tocmai grij a de a asigura nimicirea cea
mai rapidă a inamicului urît - Germania hitleristă - a dictat o serie de
prevederi ale acordului de armistiţiu, în care se urmăreşte fie crearea
condiţiilor celor mai potrivite pentru operaţiunile militare ale trupelor
sovietice împotriva Germaniei, fie participarea efectivă a României la
război, alături de puterile aliate, împotriva Germaniei şi Ungariei" 100. Alt
ziar sovietic, „Izvestia", din 15 septembrie 1 944, aprecia că armistiţiul
„are o mare importanţă politică internaţională", determinată nu numai
de clauzele sale, dar şi de influenţa p e care el o va exercita asupra „mer
sului ulterior al evenimentelor" . România - nota ziarul - „devine acum
o bază de operaţiuni militare a forţelor aliate care urmăresc lichidarea
98

Ibidem, p. 737.
Ibidem, p. 736.
1 00 Presa străină despre contribuţia României la victoria asupra fascismului,
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Bucureşti, 1985, p. 102.
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completă a hegemoniei hitleriste în Balcani, precum şi restabilirea inde
pendenţei şi suveranităţii popoarelor balcanice" 101.
In acelaşi spirit, postul de radio Moscova arăta că : „Dictatul de l�
Viena a fost un act unilateral şi aliaţii au recunoscut nedreptatea acestui
act" 102. Iar radio Londra, comentînd un articol publicat în „Daily Tele
graph" , constata că o serie de clauze ale Convenţiei de armistiţiu dintre
România şi Naţiunile Unite fuseseră deja realizate şi depăşite înainte de
semnarea acesteia. România nu numai că a permis afluirea trupelor so
vietice pe teritoriul său, în urmărirea armatelor germane, dar a şi întors
efectiv armele împotriva Reich-ului nazist, luptînd alături de Aliaţi cu
întreg potenţialul ei economic şi militar. „Mulţumită acestui fapt - pre
ciza comentatorul postului de radio Londra - s-a putut opera cu repe
ziciune joncţiunea cu trupele mareşalului Tito, trecindu-se la un atac
convergent dinspre est şi sud-est spre capitalele dunărene Budapesta şi
Viena, obţinîndu-se izolarea garnizoanelor germane din Balcani. Acest
fapt nu numai că reprezintă mari avantaje militare pentru Aliaţi , însă
constituie şi o chezăşie pentru sinceritatea schimbării de poziţie a
României" 103•
Guvernul român a hotărît să facă tot ceea ce depindea de el pentru
realizarea întocmai a prevederilor Convenţiei de armistiţiu. Relevînd
caracterul împovărător şi ambiguitatea unora din stipulaţiile armistiţiului,
forţele revoluţionar-democratice, în frunte cu Partidul Comunist, au
adoptat faţă de el o atitudine realistă, considerîndu-1 un instrument de
îmbunătăţire a raporturilor României cu marile puteri ale coaliţiei anti
hitleriste, de consolidare a noii situaţii internaţionale a statului român,
de creare a unor condiţii prielnice apărării independenţei şi suveranităţii
naţionale.
Pe linia stabilirii în detaliu a componenţei forţelor armate române ce
continuau participarea la războiul antihitlerist, la 25 septembrie 1 944 au
început la Bucureşti convorbiri intre mareşalul sovietic Rodion Mali
novski, comandantul Frontului 2 ucrainean, şi generalul de corp de ar
mată adjutant Gheorghe Mihail, şeful Marelui Stat Major român. In ziua
următoare ambele părţi au prezentat cite un proiect de protocol în care
erau nominalizate marile unităţi, comandamentele, serviciile şi forma
ţiunile militare române ce urmau să participe la operaţii contra Germaniei
şi Ungariei.
lntrucit aceste proiecte n-au întrunit consensul dorit, partea română
a prezentat în zilele următoare încă trei variante de protocol, fiecare în
soţite de cite o anexă în care se exprimau, în esenţă, următoarele dezide
rate : partea sovietică să pună la dispoziţia armatelor 1 şi 4 române arun
cătoare, artilerie şi îndeosebi mijloace blindate şi aviaţie, în raport
cu misiunile ce li se vor încredinţa ; toate depozitele de orice natură apar
ţinînd armatei române să rămînă la dispoziţia sa exclusivă ; să i se pună
la dispoziţie capturile făcute din categoria armamentelor germane care se
găseau şi în dotarea armatei române ; prizonierii şi capturile făcute de
101
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marile unităţi române să aparţină armatei române precum şi : „Teritoriul
Transilvaniei eliberate, aparţinînd României, va fi considerat ca teritoriu
amic, protejîndu-se cît mai mult populaţia şi bunurile româneşti" 104•
La întrevederea din 28 septembrie 1 944, din partea sovietică a parti
cipat doar generalul-locotenent V. P. Vinogradov, în timp ce partea română
a fost reprezentată de şeful Marelui Stat Major, doi subşefi ai Marelui Stat
Major şi şeful Secţiei a 3-a din Marele Stat Major. Cu acest prilej s-a citit
proiectul sovietic de protocol în care s-a inserat, la insistenţa românească,
data de 24 august drept început al · acţiunilor armatei române împotriva
Germaniei hitleriste şi Ungariei horthyste.
După demisia generalului Gheorghe Mihail 1 0:; din funcţia de şef al
Marelui Stat Major - în ultima decadă a lunii octombrie -, în locul lui
a fost numit generalul Nicolae Rădescu, care a continuat aceste întreve
deri întocmindu-se, din nou, trei variante de protocol.
Forma finală de protocol a fost semnată la Bucureşti, la 26 octom
brie 1 944, în condiţii cu totul deosebite. In esenţă, documentul exprima
punctul de vedere al Comisiei aliate (sovietice) de control, fapt ce rezultă
şi din declaraţiile generalului sovietic Vasiliev, şeful de stat-major al
Comisiei, care, la întrevederea din 25 octombrie 1 944, ora 21, în prezenţa
şefului guvernului, generalul Constantin Sănătescu, a arătat : „Am prt
mit însărcinarea, din ordinul domnului mareşal Malinovski şi ca împu
ternicit al domnului general Vinogradov, să vă înmînez protocolul semnat
de domnul general Vinogradov pentru a fi transmis domnului general
Rădescu, şeful Marelui Stat Major. Toate condiţiile din protocol sînt de
finitive şi nu mai pot fi discutate. Mîine, 26 octombrie, ora 1 2, Comisia
aliată de control aşteaptă pe domnul general Rădescu cu protocolul în
patru exemplare (2 exemplare în limba rusă şi 2 exemplare în limba
română) pentru a fi semnat" 100. Totodată el a arătat că fusese însărcinat
să comunice că nesemnarea protocolului putea avea consecinţe serioase,
„chiar demobilizarea şi desfiinţarea - prin forţa armată sovietică
a
tuturor marilor unităţi române care nu participă la operaţii, potrivit pre
vederilor Convenţiei de armistiţiu" 107.
-

101

Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 879, f. 42.
Precizînd cauzele primei sale cereri de demisie din funcţia de şef al Ma
relui Stat Major, generalul adjutant Gheorghe Mihail arăta în raportul înaintat,
la 7 septembrie 1 944, ora 2, ministrul de Război : „a) Armata română, cu începere
din noaptea de 6n septembrie, ora O, intră sub ordinele Comandamentului sovietic,
fiind împărţită la următoarele grupuri de armate sovietice : 1) Armata 3 română
(comandant general Dăscălescu) din Oltenia şi Muntenia la comandamentul 75 de
corp de armată sovietic, post comandă Drăgăneşti. 2) Armata 1 română (comandant
general Macici), din Banat, Ardealul de vest şi nord-vest, la comandamentul Grupu
lui de armate sovietic general Managarov, post comandă la Clejani. 3) Armata 4
română (comandant general Avramescu) din Ardealul de nord şi est la comanda
mentul Grupului de armate sovietic Trofimenko, post comandă Tîrgovişte. In aceste
condiţii atribuţiile şefului Marelui Stat Major sînt grav ştirbite ; îi rămîn doar
atribuţii de aprovizionări şi evacuări. b) Marinei regale române i s-a făcut marea
dezonoare ca echipajele române să fie debarcate de pe vase şi înlocuite cu trupe
sovietice. Pentru motivele arătate mai sus, binevoiţi domnule ministru, a primi
demisiunea mea din funcţia de şef al Marelui Stat Major". (23 August 1944. Docu
mente, voi. III, p. 23) .
106 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 879, f. 150-151.
101 Ibidem, f. 151.
105
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La această întrevedere şeful Marelui Stat Major, gen€ralul Nicolae
Rădescu, a declarat : „Regret foarte mult că deşi am făcut totul pentru a
căpăta încrederea Comisiei aliate de control nu numai prin executarea
riguroasă a condiţiilor armistiţiului, dar chiar prin depăşirea obligaţiilor
ce ne revin, nu am ajuns la rezultatul dorit" 101l.
Pentru reglementarea unor problem€ importante ce decurgeau din
protocol, Marele Stat Major s-a adresat Comisiei române pentru aplicarea
armistiţiului spre a aviza în legătură cu interpretarea dată articolului 1 din
Convenţia de armistiţiu. In răspunsul său, Comisia a precizat că „textul
citat nu poate fi interpretat în sensul că se impune desfiinţarea ş i demo
bilizarea diviziilor române rămase în interiorul ţării" 109• Cu toate acestea
pe baza nominalizării din protocol au fost desfiinţate : comandamentul
Armatei 3, comandamentele corpurilor 1 şi 3 armată, comandamentul
Corpului de cavalerie ; Comandamentul Trupelor Motomecanizate ; 10 di
vizii de infanterie şi munte ; 1 divizie motomecanizată ş i 3 divizii de ca
valerie. Totodată, au fost demobilizate, la eîective de pac€ : comandamen
tul Corpului 5 armată, Comandamentul trupelor de munte şi 3 divizii de
infanterie şi munte.
Convenţia de armistiţiu ca şi protocolul militar adiacent ignorau,
prin majoritatea prevederilor lor, noua situaţie a României în cadrul con
flagraţiei mondiale, determinată de actul revoluţionar eliberator de la
23 August 1944, a cărui strălucită victorie o situase în i postaza de aliată
a Naţiunilor Unite, de participantă activă la lupta împotriva Germaniei
naziste şi Ungariei horthyste. Acţiunile politico-diplomatice ale României
în vederea normalizării raporturilor sale cu puterile aliate au cunoscut o
evoluţie sinuoasă, extrem de dificilă evoluţie care însă n-a diminuat cu
nimic angajarea tuturor forţelor sociale şi politice interne, a întregului
potenţial uman şi mat€rial al naţiunii în războiul antihitlerist. Poporul
român avea convinger2a nestrămutată, pe care şi-a format-o în cursul în
delungatei şi zbuciumatei sale istorii, că viitorul său liber şi independent
putea fi clădit numai prin propriile sale forţe.
La începutul lunii septembrie 1 944
situaţia de ansamblu pe teatrele de
acţiuni militare era favorabilă coali
ţiei Naţiunilor Unite. In pofida pierderii iniţiativei strategic€ ca urmare
a înfrîngerilor suferite în vestul şi, mai ales, în estul Europei, cel de-al
treilea Reich dispunea încă de resurse materiale şi umane importante, fiind
capabil să aplice contralovituri forţelor aliate. Pe continentul asiatic mili
tarismul japonez primea lovituri necontenite atît din partea mişcării de
rezistenţă a popoarelor ocupate - în China, Coreea, Vietnam, Filipine
etc. -, cit şi a forţelor terestre, aeriene şi navale americane şi britanice.
„Sfera de coprosperitate a Asiei de sud-est" - denumirea utilizată la
Tokio pentru imensul imperiu nipon constituit prin agresiune - se re
strîngea progresiv cu toate că forţele japoneze organizaseră o puternică

Contextul politico-militar
internaţional

ms Ibidem.
109 Ibidem, f. 127.
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defensivă, disputîndu-şi cu îndîrjire fiecare insulă în tentativa de a bloca
înaintarea aliată spre teritoriile metropolitane.
In condiţiile în care pe direcţia principală Varşovia-Berlin, Armata
Roşie nu a întreprins operaţii de anvergură în ultimele 4 luni ale anului
1 944, efortul forţelor sovietice a fost dirijat spre neutralizarea trupelor
germane dislocate în nordul extrem al continentului, în ţările baltice. In
acest ultim scop, la 14 şi 17 septembrie 1 944 fronturile 3, 2, 1 baltice şi
Leningrad au trecut la ofensivă 110. In faţa lor se afla Grupul de armate
„Nord" german, raportul de forţe fiind redat în tabelul de mai jos 1 11 :
Efective şi armament

Trupele sovietice

Grupul de armate
„Nord" gern1an

900 OOO

700 OOO

17 483

7 OOO

3 081

1 216

Militari
Tunuri şi aruncătoare de mine
Tancuri şi autotunuri

După cum se poate constata, raportul era favorabil forţelor armate
sovietice : 1,2/l la efective, 2,5/1 la tunuri şi aruncătoare de mine şi,
respectiv, la tancuri şi autotunuri.
Incheiată la sfîrşitul lunii octombrie 1 944 ofensiva forţelor sovie
tice a avut ca rezultat scoaterea din luptă a numeroase mari unităţi hitle
riste care nu s-au mai putut retrage pentru a concura la apărarea terito
riului Germaniei 112. Concomitent cu acţiunile din zona Mării Baltice,
trupele Frontului Karelian au nimicit forţele germane aflate la extre
mitatea flancului drept, în zona Petsamo.
La începutul lunii septembrie, Consiliul naţional slovac aflat la
Banska Bystrica a anunţat preluarea puterii în Slovacia. Pentru susţi
nerea insurgenţilor şi pentru cucerirea trecătorilor Carpaţilor, Frontul
1 ucrainean a declanşat operaţia „Carpaţi-Dukla" la 8 septembrie 1 944.
1 10

11 1
1 12

IVOVSS, tom 4, Moskva, 1962, p. 346.

Ibidem, p . 344.
Marea conflagraţie a secolului XX. Al doilea război mondial, Bucureşti,

1974, p. 424.
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O zi mai tîrziu, Frontul 4 ucrainean a pornit la ofensivă avînd ca obiectiv
străpungerea defensivei hitleristo-hor,thyste din Carpaţi şi eliberarea
Ucrainei subcarpatice (operaţia „Carpaţi-Uzgorod"). Datorită rezistenţei
înverşunate a adversarului, marile unităţi sovietice îşi vor îndeplini mi
siunile abia la sfîrşitul lunii octombrie, în acest răstimp insurecţia slovacă
fiind înfrîntă.
Situaţia de la flancul sudic al frontului răsăritean a fost marcată de
cisiv de acţiunea militară a României începută la 23 August 1 944. Deschi
derea unui nou front de luptă la nord de Carpaţii Meridionali şi eliminarea
prezenţei hitleriste de pe teritoriul aflat sub jurisdicţie românească la
acea dată au permis trupelor fronturilor 2 şi 3 ucrainene să se regrupeze
nestingherite la frontierele Bulgariei, Iugoslaviei şi Ungariei.
După declaraţia de război adresată de U.R.S.S. Bulgariei (5 septem
brie 1 944), la 9 septembrie, la Sofia s-a declanşat insurecţia, instaurin
du-se un guvern al Frontului Patriei care a acceptat condiţiile de armis
tiţiu cu Naţiunile Unite cuprinse în ultimatumul adresat de generalul
Feodor I. Tolbuhin, comandantul Frontului 3 ucrainean. Ulterior, trupele
armatei bulgare au luat parte la operaţiile împotriva Wehrmacht-ului ală
turi de forţele Frontului 3 ucrainean. Mişcarea de rezistenţă a popoarelor
Iugoslaviei a cunoscut o amplificare deosebită. In septembrie 1 944 Comi
tetul de Eliberare Naţională a Iugoslaviei şi guvernul U.R.S.S. au defini
tivat detaliile cooperării forţelor celor două ţări 113 . Pe baza acordului , la
sfîrşitul lunii septembrie 1 944 trupele sovietice au pătruns pe teritoriul
iugoslav, la 4 octombrie începînd, în cooperare cu armata populară iugo
slavă, încercuirea ş i nimicirea trupelor hitleriste din Gruparea „Serbia".
In aceeaşi zi, trupe britanice au debarcat în Grecia continentală. Zdrobirea
marilor unităţi din Gruparea „Serbia " a creat forţelor din armata popu
lară iugoslavă şi marilor unităţi sovietice condiţii favorabile declanşării
ofens1vei pentru eliberarea Belgradului (14 octombrie), care a fost înche
iată victorios la 20 octombrie. Ulterior, mari unităţi iugoslave au trecut
la ofensivă pentru eliberarea deplină a teritoriului naţional (în Dalmaţia,
Herţegovina, Croaţia, Bosnia, Slovenia) ; de asemenea, forţe bulgare au
participat, alături de cele sovietice, la acţiunile pentru nimicirea trupelor
hitleriste şi horthyste din sudul Ungariei.
In porţiunea sudică a frontului de est situaţia strategică a fost de
terminată de declanşarea operaţiei „Debreţin" de către forţele sovietice
şi române (6 octombrie) 11", iar în sectorul de nord şi central de dirijarea
Frontului 3 bielorus spre Prusia Orientală şi de intrarea primelor mari
unităţi sovietice (Frontul 4 ucrainean) în Cehoslovacia.
După 63 de zile de luptă crîncene, la 2 octombrie 1 944 forţele din
Varşovia ale „Armatei Ţării" poloneze, comandate de generalul Tadeusz
Komorowski (Bor), au capitulat. In rîndul insurgenţilor se înregistrau
22 OOO morţi, răniţi şi dispăruţi. Capitala Poloniei a fost, practic, distrusă
în timpul asediului trupelor hitleriste, aproximativ 200 OOO de cetăţeni
fiind ucişi.
Pe celelalte fronturi europene, situaţia militară evolua, de aseme
nea, în sens defavorabil Reich-ului. In Peninsula italică, 24 divizii germane
1 13

1 14

IVOVSS, tom 4, p. 421.

Marea conflagraţie a secolului XX. Al doilea război mondial, p. 426.
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Atac al trupelor a
mericane în loca lita
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Garden " - septembrie 194 4

se opuneau forţelor aliate, a căror înaintare era îngreuiată de configuraţia
terenului, de starea căilor de comunicaţie. Armata 8 britanică a declanşat
la sfîrşitul lunii august 1 944 o amplă ofensivă pentru străpungerea puter
nicului aliniament fortificat german denumit „Linia Gotică", amenajat
de-a curmezişul Peninsulei italice. Luptele au fost încununate de succes,
forţele Armatei 8 britanice atingînd la sfîrşitul lunii octombrie aliniamen
tul sud Ravenna - sud Forli.
Pe frontul european occidental Wehrmacht-ul dispunea încă de
74 mari unităţi (în Franţa, Belgia şi Olanda) 1 15• Numărul diviziilor aliate
în vestul continentului era în continuă creştere, evoluînd de la 35 la 1 au
gust la 54 la 1 octombrie 1944 1 16.
După succesul debarcării din sudul Franţei (operaţia „Anvil ") şi
eliberarea Parisului, acţiunile trupelor aliate au continuat într-un ritm
susţinut, între cele mai notabile succese fiind eliberarea oraşelor Bruxelles
şi Anvers (3 şi, respectiv, 4 septembrie). In ziua eliberării marelui port
din estuarul Escaut, într-o conferinţă cu comandanţii armatelor din gru
purile 1 2 şi 21, generalul Dwight D. Einsenhower a fixat obiectivele forţe
lor subordonate : pentru cucerirea marelui bazin industrial al Ruhr-ului
au fost destinate armatele 1 canadiană, 2 britanică şi 1 americană, iar
pentru Saar - Armata 3 americană. Spre j•..imătatea lunii septembrie cea
mai mare parte a Franţei şi a Belgiei fusese eliberată de sub ocupaţia
hitleristă, trupele britanice şi americane atingînd în unele zone frontiera
celui de-ai treilea Reich . De asemenea, la 1 3 septembri e 1944, în apro
piere de Dijon a· avut loc joncţiunea forţelor aliate care debarcaseră în
Normandia şi respectiv Provence.
Adversar al concepţiei promovate de generalul D. D. Eisenhower de
ducere a ofensivei pe un front larg şi promotor al ideii de a provoca pră1 15

1 16

Dictionnaire de la seconde guerre mondiale, vol. II, Paris, 1981, p. 1918.
Dwight D. Eisenhower, Cruciadă în Europa, Bucureşti, 1975, p. 426.
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buşirea Germaniei naziste printr-o „lovitură puternică", mareşalul
britanic Bernard L. Montgomery, comandantul Grupului 21 armată a pla
nificat operaţia „Market-Garden". Diviziile aeropurtate 101, 82 americane
şi 1 britanică urmau să intercepteze podurile de la Nijmegen, Grave şi
Arnhem şi să le păstreze intacte pînă la sosirea Corpului 30 armată bri
tanic, ale cărui mari unităţi trebuiau să înainteze pe axul Eindhoven
Arnhem. Acţiunea declanşată la 1 7 septembrie 1 944 avea ca obiectiv în
toarcerea apărării adverse de pe aliniamentul fortificat „Siegfried" şi pă
trunderea peste Rin spre zona Ruhr-ului. Dacă acţiunea celor două divizii
aeropurtate americane a fost încununată de succes, Divizia 1 aeropurtată
britanică, paraşutată în zona Arnhem, lipsită de tancuri şi artilerie, izolată
şi fără posibilitatea de a fi ajutată de aviaţie din cauza timpului nefavo
rabil, s-a angajat într-o luptă inegală cu trupe blindate SS germane şi a
fost înfrîntă, fiind obligată să se retragă pe malul stîng al Rinului.
In ansamblu, operaţia „Market-Garden" a eşuat, aliaţii occidentali
nereuşind să treacă Rinul ş i să pătrundă în Germania, obiectiv realizat
abia la începutul lunii martie 1 945. Forţele expediţionare aliate terestre
puse sub comanda generalului Dwight D. Eisenhower, aveau la începutul
lunii octombrie, următoarea compunere : Grupul 21 armate (comandant :
mareşalul Bernard Montgomery) cu armatele 1 canadiană şi 2 brita
nică ; Grupul 12 armate (comandant : generalul Omar Bradley) cu arma
tele 1, 3 şi 9 americane ; Grupul 6 armate (comandant : generalul Jacob
Dcvers) cu armatele 7 americană şi 1 franceză.
Importantă pentru desfăşurarea ulterioară a operaţiilor pe teatrul
de acţiuni militare din vest a fost consfătuirea de la Bruxelles din 18 oc
tombrie a comandanţilor aliaţi. In cadrul ei, comandantul suprem al cor
pului expediţionar aliat, generalul D. D. Eisenhower, a fixat misiunile
de perspectivă : Armata 1 canadiană - eliberarea regiunii portului An
vers ; Armata 2 britanică - ofensivă pe direcţia sud-est între Rin şi
Meuse în sprijinul Armatei 1 americane, care trebuia să înainteze pe direc
ţia Koln ; în sfîrşit, Armata 9 americană (introdusă în operaţii la 22 oc
tombrie) trebuia să pătrundă pe direcţia bazinului Ruhr. Grupul 6 armată
avea ca misiune încercuirea şi nimicirea grupării de forţe germane din
Lorena 1 17.
Pînă la declanşarea contraofensivei germane din Ardeni, trupele
expediţionare aliate au reuşit să elibereze Aachen (21 octombrie) - Ar117

Marea conflagraţie a secolului XX. Al doilea război mondial, p. 447.

43
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

mata 1 americană, insulele Beveland şi Walcheren (octombrie-noiem
brie) - Armata 1 canadiană, Metz (20 noiembrie) - Armata 3 americană,
Belfort ş i Mulhouse (20 noiembrie) - Armata 1 franceză, Strasbourg
(23 noiembrie) - Divizia 2 blindată franceză.
Deşi, pe toate fronturile, Wehrmacht-ul era constrîns la retragere,
în octombrie 1 944 Germania continua să dispună de importante categorii
de armament şi tehnică militară. Ritmul de creştere a producţiei germane
în anul 1 944 la principalele categorii de armament şi tehnică de luptă
comparativ cu anul 1 942 este ilustrativ în acest sens HS :
Creşterea faţă de 1942 (de cite ori)
1944

octombrie

I

Muniţii

Arme

Tancuri

Auto

Avioane

Nave

3,21

3,72

5,16

0,79

2,55

2,17

In Pacific, j aponezii erau obligaţi, de atacurile combinate ale for
ţelor Naţiunilor Unite, să se retragă spre aria metropolitană. Cucerirea
de către forţele americane a arhipelagului Marianelor - iunie 1 944 -,
în special a insulei Saipan, a creat condiţii pentru executarea bombarda
mentelor strategice asupra teritoriului nipon . Balanţa forţelor era defini
tiv înclinată de partea Naţiunilor Unite : numai S.U.A., în octombrie 1 944,
dispuneau în zonă de 775 unităţi navale de luptă (fără ambarcaţiunile
uşoare de debarcare). Luna septembrie 1 944 a fost marcată de eliberarea
deplină a insulei Noua Guinee (2 septembrie), de debarcarea forţelor ame
ricane în Carolinele Occidentale (6 septembrie), apoi la 15 septembrie în
insulele Palau, punct-cheie în centura orientală defensivă a Filipinelor 1 19•
In aceeaşi zi Flota 7 americană a ocupat insula Molotai din arhipelagul
Moluce, ceea ce a dus la realizarea joncţiunii forţelor din zona sud-vest
cu cele din Pacificul central.
In luna octombrie în zona arhipelagului filipinez a avut loc o mare
bătălie aeronavală, generată de tentativa flotei japoneze de a distruge
forţele americane care debarcaseră la 20 octombrie pe ţărmurile golfului
Leyte. Confruntările s-au derulat în strîmtoarea Surigao, în dreptul insulei
Samar şi al Capului Engafi.o şi s-au soldat cu o gravă înfrîngere a forţelor
navale nipone ; 1 0 cuirasate, 4 portavioane, 3 crucişătoare, 9 distrugătoare
şi un submarin scufundate (faţă de 2 portavioane americane). Bătălia din
Golful Leyte a marcat, practic, dispariţia flotei imperiale japoneze de pe
teatrul de operaţii navale din Pacific, ceea ce a determinat şi limitarea
drastică a oricăror aprovizionări cu armament şi tehnică de luptă a for
ţelor proprii aflate în arhipelag. Luptele violente pentru eliberarea Fili
pinelor s-au desfăşurat şi în lunile următoare ale anului 1 944.
Concomitent cu amplele angajamente aeronavale din Oceanul Pa
cific, în Birmania, în luna octombrie, s-a desfăşurat o puternică ofensivă
aliată (anglo-chino-americană) pentru eliberarea părţii de nord a acestei
1 18
Hans Adolf Jacobsen, Der Weg zur Teilung der Welt. Politik und Strategie
1939-1945, Bonn, 1979, p. 508.
u9 Marea conflagraţie a secolului XX. Al doilea război mondial, p. 466.
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Debarcarea fortelor
americane în insula

Leyte (Filipine) 20 octombrie 1944

Coloană a armatei chineze în marş

ţări şi restabilirea legăturilor terestre între India ş i China. Acţiunile au
fost însă încetinite datorită dislocării trupelor aliate şi materialelor în
China în ajutorul armatei gomindaniste.
Sfera relaţiilor politice interaliate în intervalul septembrie-octombrie
1 944 a fost dominată de a doua conferinţă de la Quebec - „Octagon"
45
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(14-1 7 septembrie 1 944) -, unde preşedintele S.U.A . şi premierul Marii
Britanii au precizat strategia în Pacific şi au fixat liniile directoare al.;
„politicii comune" relative la Germania („planul Morgenthau"), precum
şi de conferinţa sovieto-britanică de la Moscova, desfăşurată între 9-20
octombrie. In cadrul unor întrevederi la cel mai înalt nivel sau între mi
niştrii de externe ai celor două ţări - Anthony Eden şi V. M. Molo
tov - s-au adoptat şi hotărîri referitoare la soarta popoarelor din estul
şi sud-estul continentului, fără consultarea sau ştirea acestora sau a re
prezentanţilor autorizaţi ai lor. Aşa cum este consemnat în stenograma
întîlnirii din 9 octombrie 1 944, orele 22, Winston S. Churchill şi Iosif
V. Stalin, continuînd pe linia împărţirii sferelor de influenţă, au convenit
delimitarea intereselor britanice la Mediterana şi a celor sovietice la Marea
Neagră. Urmărind să obţină o poziţie predominantă în Grecia - 90% în
„termenii" acordului de procentaj - Churchill a declinat orice interes al
Londrei în privinţa României, pe care o considera „în cea mai mare mă
sură o chestiune rusească", propunînd o proporţie de 90/10 în favoarea
U.R.S.S. Stalin a acceptat această „ofertă" a lui Churchill, discuţiile con
centrîndu-se în jurul procentaj elor ce urmau să fie stabilite pentru Po
lonia, Ungaria, Iugoslavia şi Grecia cit şi a necesităţii revederii conven
ţiei de la Montreux din 1 936 (care reglementa regimul Strîmtorilor), în
sensul acordării liberei treceri prin Bosfor şi Dardanele a navelor so
vietice 120•
In tratativele desfăşurate în zilele următoare, în special la 1 0 octom
brie 1 944, între şefii diplomaţiilor celor două state s-au precizat detaliile
împărţirii estului european în „sfere de influenţă". Dacă în privinţa Româ
niei şi Greciei, în sensul predominanţei sovietice - 90% - în România
şi, respectiv, britanice - tot 90% - în Grecia, Stalin şi Churchill căzuseră
de acord, stabilirea procentului pentru celelalte ţări din zonă a suscitat dis
cuţii aprinse între Eden şi Molotov.
Desfăşurările politico-militare în lunile septembrie şi octombrie 1 945
au fost caracterizate de succesele înregistrate de forţele coaliţiei Naţiu
nilor Unite pe fronturile din Europa, Asia şi Pacific şi de noile „acorduri"
survenite între marile puteri în privinţa organizării postbelice a lumii.
Pe continentul european, în condiţiile opririi ofensivei forţele sovietice
pe direcţia Varşovia - Berlin şi a încetinirii ritmului ofensivei aliate în
faţa aliniamentului fortificat „Siegfried", cea mai semnificativă pătrun
dere spre teritoriul Germaniei naziste se va înregistra pe frontul din nord
vestul României.
In lunile septembrie şi octombrie 1 944, în climatul generat de ca
racterul drept, eliberator al războiului, poporul român şi-a concentrat
toate energiile în vederea eliberării teritoriului naţional de sub ocupaţia
horthysto-hitleristă, în această luptă manifestîndu-se unanimitatea de
voinţă şi acţiune a tuturor forţelor politice ale ţării care se pronunţau,
totodată, pentru îndeplinirea cu rigurozitate a Convenţiei de armistiţiu.
ico Vezi şi Winston S. Churchill, Memoires sur le deuxieme guerre mondiale,
Paris, 1953, p. 234 şi urm. ; Valeriu Florin Dobrinescu, România şi organizarea post·
belicâ a lumii (1945-1941), p. 401-402.
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Intensa activitate politică şi organizatorică desfăşurată de Partidul
Comunist Român în scopul consolidării şi lărgirii cuceririlor democratice
obţinute prin revoluţie şi-a găsit concretizarea în elaborarea şi publi
carea - la 26 septembrie 1 944 - a unei platforme politice ce cuprinde:i,
într-o concepţie unitară, transformările şi prefacerile stringente ce se
înscriau pe direcţiile hotărîtoare ale dezvoltării României. Constituirea
Frontul Naţional Democrat la 1 2 octombrie 1 944 - organism larg repre
zentativ de forţe sociale şi politice în frunte cu Partidul Comunist
Român - care întruchipa voinţa şi năzuinţele spre libertate, dreptate
socială şi independenţă naţională ale poporului român, a însemnat un mo
ment important în înfăptuirea sarcinilor reclamate de procesul revoluţio
nar în continuă dezvoltare.
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CAPITOLUL AL II-LEA

LUPTELE ARMATEI ROMANE,
SPRlnNITĂ DE ÎNTREGUL POPOR,
PENTRU ELIBERAREA TERITORIULUI NAŢIONAL
AFLAT SUB OCUPAŢIA HORTHYSTO-HITLERISTĂ
C1 SEPTEMBRIE
25 OCTOMBRIE 1944)
-

Desfăşurarea cu succes a revoluţiei din august 1944 a creat condiţii
favorabile trecerii la acţiuni militare pentru eliberarea părţii de nord-vest
arată.
a ţării de sub ocupaţia horthysto-hitleristă. „Din septembrie
tovarăşul Nicolae Ceauşescu -, armata română împreună cu armata so
-

vietică au trecut la lupte pentru eliberarea Ardealului de sub ocupaţia:.
horthysto-hitleristă. La sfîrşitul lunii octombrie 1 944, întregul teritoriu
al patriei a fost eliberat" 1. Dind dovadă de alese virtuţi ostăşeşti, de

eroism individual şi colectiv, avînd un valoros corp de comandă, armata
română a stăvilit acţiunile ofensive ale duşmanului în Podişul Transil
vaniei şi în Banat şi, împreună cu trupele sovietice - care s-au concentrat
nestingherite în capul de pod deţinut de trupele române - a trecut apoi
la izgonirea ocupanţilor de pe strămoşescul pămînt transilvan, ceea ce a:
dus la anularea, de fapt, a dictatului fascist de la Viena din 30 august 1 940.
Acţiunile armatei române împotriva trupelor horthyste şi hitleriste
pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării au fost sprij inite eficient de
întregul popor, de unanimitatea forţelor politice în frunte cu Partidul
Comunist Român, cel mai fervent mobilizator al tuturor energiilor naţio
nale în vederea eliberării teritoriului naţional de sub ocupaţia horthysto
hitleristă. Atît în cadrul guvernului, cit şi în activitatea practică de orga
nizare şi asigurare a producţiei mijloacelor de luptă, de mobilizare a
eforturilor populaţiei în sprijinul frontului s-a manifestat pregnant, îni
continuare, consensul naţional al tuturor forţelor social-politice româneşti.
Modificările în structura şi înzestra
rea armatei române în timpul războ
iului antihitlerist s-au efectuat „din mers", într-un ritm rapid, în funcţie
de necesităţi, şi au avut ca rezultat sporirea permanentă a capacităţii de

Organizarea şi înzestrarea armatei

1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste:
multilateral dezvoltate, vol. 27, Editura Politică, Bu cureşti, 1984, p. 431-432.
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Voluntari, întruniţi în Piaţa Universităţii, exprimîndu-şi hotărîrea de a lupta
pentru eliberarea părţii de nord-vest a României - septembrie 1944

luptă a unităţilor şi marilor unităţi componente . Ideea directoare care a
călăuzit activitatea Marelui Stat Maj or şi a altor organe de conducere al�
armatei române a fost aceea ca, pe baza armamentului, tehnicii militare
existente şi a efectivelor disponibile, să menţină unităţi şi mari unităţi
Op€rative puternice, manevriere, care să îndeplinească cu succes misiu
nile de luptă împotriva trupelor hitleriste şi horthyste :!.
ln acest sens, Marele Stat Major a dispus transformarea unităţilor
de instrucţie în unităţi operative, o dată cu contopirea lor cu marile uni
tăţi sosite de pe fostul front sovieto-german din partea de est a ţării. Da
torită situaţiei specifice în care se aflau unităţile de instrucţie la 23 august
1 944
angajate în lupte cu trupele hitleriste sau în curs de deplasare
spre noul aliniament al frontului, de la nord de Carpaţii Meridionali şi de
la vest de cei Occidentali -, contopirea s-a realizat atît la părţile seden
tare ale unităţilor şi marilor unităţi, cît şi în zonele temporare de dislocare
sau de luptă. ln acelaşi scop, la 3 septembrie 1 944 s-a luat măsura ca toate
diviziile aflate în deplasare spre noul front să-şi completeze rapid înca
drarea şi dotarea şi să-şi întregească structurile cu subunităţi de transmi
siuni, artilerie antitanc şi antiaeriană, aruncătoare, pionieri şi formaţiuni
de servicii. La 6 septembrie 1 944, Marele Stat Major a dispus ca diviziile
de infanterie să fie organizate, în continuare, astfel : 3 regimente de in
fanterie (fiecare cu cîte 2 batalioane, plus companii ş i plutoane neînr2gimentate}, 2 regimente de artilerie (a cite 4-6 baterii cu 3-4 piese fie
care}, elemente . neîndivizionate, formaţiuni de servicii etc . Diviziile de
munte aveau o organizare asemănătoare, cu deosebirea că cele 2 grupuri
de vînători de munte din compunerea lor dispuneau de 3 batalioane fie
care, iar grupul de artilerie de munte de 2 divizioane a cîte 2-3 baterii.
Pierderile suferite de forţele române pe teatrul de acţiuni militare din
Moldova de la est şi de la vest de Prut au făcut ca majoritatea diviziilor
să nu poată constitui decît un regiment de artilerie, de regulă cu 3 divi-

2 Alesandru Duţu, Armata română în revoluţia din august 1944 şi în războiul
antihitlerist, în RdI, nr. 8/1988, p. 761 .
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zioane {de tunuri. obuziere şi aruncătoare - calibru 1 20 mm, ultimele
scoase din dotarea marilor unităţi de infanterie). Pentru a avea disponibile
în orice moment efective bine pregătite, necesare completării pierderilor
înregistrate pe front, s-a hotărît ca fiecare divizie să organizeze la partea
sedentară sau înapoia frontului cite un batalion (divizion) de marş.
La începutul luptelor pentru eliberarea întregului teritoriu naţional
de sub ocupaţia horthysto-hitleristă, organismul militar românesc dispu
n ea de 2 comandamente de armată, fiecare avînd în compunere de la
2-4 corpuri de armată (de la 16 octombrie 1 944 doar 2), fiecare, în func
ţie de necesităţile luptelor, cu cite cel puţin 2 divizii de infanterie, munte
şi cavalerie 3. Comandamentele de armată dispuneau de cite un stat-ma
j or cu 4 secţii (organizare, informaţii, operaţii şi servicii), de comanda
mente de armă (artilerie, transmisiuni, geniu), elemente neîndivizionate
(1-3 batalioane de transmisiuni, 1-3 batalioane de pionieri, 1 divizion
sau regiment de artilerie antitanc, 1 divizion de artilerie antiaeriană,
1-2 escadrile de aviaţie de observare ş i legătură, 2 companii de poduri,
fluvii sau rîuri, 1 batalion de jandarmi, 2-3 batalioane de drumuri, 1 com
panfe de poliţie, 1 batalion de pază), formaţiuni şi servicii (geniu, trans
misiuni, apărare contra gazelor, armament automat, auto-carburanţi, in
tendenţă, sanitar, veterinar, farmaceutic, pretoral - poliţie de campa
nie -, cultural, poştal), ateliere mobile pentru reparat armament şi echi
pament etc., depozite de armament, muniţii, carburanţi, subzistenţe, echi
pament şi alte materiale necesare luptelor, spitale de campanie, spitale
veterinare, coloane de transport auto şi hipo, trenuri bucătărie şi sanitare,
echipe de dezinfectare ş i deparazitare, centre de îndrumare etc. "· Struc
turile corpurilor de armată şi diviziilor române au asigurat acestor mari
unităţi supleţea necesară ducerii cu succes a operaţiilor şi luptelor.
!n ceea ce priveşte efectivele prevăzute pentru diviziile operative,
acestea s-au situat la parametri comparabili cu cei ai marilor unităţi si
milare aliate 5.
EFECTIVELE STABILITE DE MARELE STAT MAJOR ROMÂN
PENTRU DIVIZIILE DE INFANTERIE, MUNTE ŞI CAVALERIE
----- -

�
mari

un;tăti

E fecli\'e

Ofiţeri

Divizia

de

i n fanterie

Di vjzia
lic inllnte

de

Divizia
cavalerie

de

Divizia
cavalerie

purtată

401

400

318

344

398

460

501

491

30

42

37

31

Trupă

9 027

10 094

8 779

8 007

Total efective

9 856

10 996

9 635

8 873

Subofiţeri
Maiştri militari şi funcţionari
civili

I

3 Vezi, pe larg, dr. Constantin Olteanu, Evoluţia structurilor ostăşeşti la ro
mâni, Bucureşti, 1986, p. 225-228.
4 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 880, f. 53.
5 Ibidem, f. 14-17.
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Pornind de la prevederile Convenţiei de armistiţiu, care precizau
că România trebuia să participe la operaţiile militare cu cel puţin 1 2 di
vizii, nefăcînd însă nici o referire la statutul celorlalte mari unităţi din
compunerea armatei române, care nu urmau să participe direct la lupte,
Marele Stat Major a hotărît, la 29 septembrie, ca aceste din urmă mari
unităţi să rămînă, în continuare, în structura armatei spre a contribui cu
„elemente materiale sau unităţi constituite pentru completarea marilor
unităţi operative" 6• In etapa luptelor pentru eliberarea părţii de nord
vest a ţării, România a menţinut mobilizate efective militare numeroase
care, la 15 octombrie, s-au cifrat la 613 029 oameni 7•
Preocuparea Marelui Stat Major de a întări forţa combativă a
armatei române este ilustrată şi de dotarea diviziilor operative, stabilită
la sfîrşitul lunii septembrie la următorul nivel 8 :

�

Divizia de
infanterie

de munte

Divizia

Divizia de
cavalerie

Divizia de
cavalerie
purtată

7 876

9 052

7 501

6 669

513

935

310

320

1 281

934

1 175

1 171

318

342

360

368

Mitraliere

58

68

64

70

Tunuri antitanc

33

18

33

33

Tunuri antiaeriene

10

10

10

10

Tunuri de cimp

13

13

13

13

.

t

Puşti şi carabine
Revolvere

Pistoale-mitralieră
Puşti-mitraliere

Obuziere
Aruncătoare

13

13

13

13

106

121

83

83

Măsuri de optimizare a organizării şi dotării a înregistrat şi aero
nautica, în special aviaţia. La începutul lunii septembrie 1 944, unităţile
de aviaţie care acţionau la nord de Carpaţii Meridionali şi la vest de c:=i
Occidentali au fost subordonate Corpului 1 aerian (contopit cu Regiunea
1 aeriană). La 7 septembrie 1 944, Corpul 1 aerian dispunea de 20 esca
drile cu 210 avioane şi 233 echipaje (din care 9 escadrile de vînătoare cu
84 avioane, 2 escadrile de asalt cu 32 avioane, 2 escadrile de bombarda
ment greu cu 18 avioane, 2 escadrile d:= observare cu 24 avioane, 1 esca
drilă de recunoaştere îndepărtată cu 4 avioane, 1 escadrilă de legătură cu
G
7

s

Ibidem, fond 543, dosar nr. 4, f. 49.
Ibidem, fond 948, Secţia 1 , dosar nr. 3 376, f. 100.
Ibidem, fond 948, dosar nr. 880, f. 14-17.
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16 avioane, 1 escadrilă de transport cu 17 avioane etc.) 9, Modificările efec
tuate în structura unităţilor şi marilor unităţi de aviaţie au avut în ve
dere întărirea capacităţii de luptă a escadrilelor de vînătoare, bombarda
ment, asalt, informaţii, legătură, transport etc., dotarea cu material omo
gen, încadrarea cu personal navigant şi mecanici bine instruiţi. Totodată,
s-a avut în vedere păstrarea structurilor necesare apărării antiaeriene a
teritoriului, care dispunea de 4 brigăzi cu 1 0 regimente de artilerie anti
aeriană şi un centru de instrucţie.
Restructurări importante a cunoscut şi marina română, datorită în
special faptului că majoritatea navelor de luptă fusese luată sub control
de comandamentele sovietice începînd din ultimele zile ale lunii august
1 944. Ca urmare, în cadrul Comandamentului Forţelor Navale Maritime
au fost desfiinţate escadrilele de distrugătoare, submarine, vedete torpi
loare, secţiile de torpiloare şi canoniere, grupul navelor puitoare de mine
şi remorcherelor de transport, iar la Comandamentul Forţelor Fluviale,
grupurile fluvial e alcătuite din monitoare şi vedete fluviale. Pentru
asigurarea dragajului pe Dunăre, Comandamentul Forţelor Fluviale a
constituit Flotila de dragaj, care era compusă din 3 sectoare fluviale.
Unele modificări de ordin structural au fost înregistrate şi în ca
drul organismelor centrale de conducere a armatei, deşi, în general,
acestea şi-au păstrat organizarea existentă la 23 august 1 944. Ministerul
de Război, „organul central de pregătire de război, încadrare, dotare,
administraţie, întreţinere, j ustiţie, disciplină şi control al forţelor
armate" 10, care şi-a redus efectivele cu 350/o, a încorporat, paralel cu
restructurarea unor comandaqiente şi direcţii, şi unele organisme cu
profil militar, care anterior făcuseră parte din alte ministere. De aseme
nea, au fost constituite structurile necesare îndeplinirii clauzelor Con
venţiei de armistiţiu.
In ceea ce priveşte înzestrarea armatei, în contextul în care importul
de armament şi tehnică de luptă n-a mai fost posibil, singura cale pentru
asigurarea dotării diviziilor de infanterie şi a altor unităţi şi mari unităţi
operative a constituit-o valorificarea eficientă a tuturor posibilităţilor
interne, găsindu-se operativ soluţiile adecvate pentru sporirea cantităţi
lor de armament. Pentru aceasta, planurile de fabricaţie a armamentului,
muniţiei şi altor mijloace de luptă au fost restructurate şi centralizate,
iar fondurile destinate înzestrării mai riguros gestionate.
Din punct de vedere financiar, la 1 septembrie 1 944 situaţia în
zestrării armatei se prezenta în felul următor 1 1 :
o

Istoria aviaţiei, Bucureşti, 1984, p. 292.
Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 355, f. 194.
1 1 Căpitan Alesandru Duţu,
Organizarea şi înzestrarea armatei române
războiul antihitlerist, în FIMPR, vol. 16, Bucureşti, 1985, p. 163.
10
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în

Valori
şi eşalonări

Eşalonarea p e exerciţii
financiare a plăţilor
derivate din angajamente
(în miliarde Iei)

Angajamente rămase
nelichidate l a data
de 1 septembrie 1911
(în miliarde Iei)

In 19H / 1945

Comenzi :
Ioc şi

destinaţie

·•Cil

....
ca
-

i::
......

Q)

2

•Cil
i::

•CU

.!::
Cil

i::
.......

-

Făcute
p în ă
la 1
aprilie
19H

Făcute
după 1
aprilie
1941

Total

'

D i n cele
făcute
pînă I a
1 aprilie
19H

Din cele
făcute
după
I aprilie
19H

La exerciţiile
următoare
(după
1 aprilie
1945)

Total

Armata de
uscat

69,2

31,1

100,3

38,2

28,4

33,7

100,3

Aeronautica

13,9

3,8

17,7

13,4

3,7

0,6

17,7

Marina

1,5

0,2

1,7

1,4

0,2

0,1

1,7

TotaI

84,6

35,1

1 1 9,7

53,0

32,3

34,4

1 19,7

Armata de
uscat

29,5

5,4

34,9

10,6

5,4

18,9

34,9

Aeronautic a

3,1

1,1

4,2

3,1

1,1

Marina

1,4

0,04

1,4

1,4

0,04

To ta I

34,0

6,54

40,5

15,1

6,54

1 18,6

41,64

160,2

68,l

TOTAL
GENERAL

-

311,84

-

18,9

53,3

4,2
1,4
40,5

-

160,2

Pentru asigurarea cantităţilor de armament şi altor mijloace de
luptă s-au luat măsuri de redistribuire a armamentului între unităţi, de
inlăturare a deficitelor cu categorii de tehnică de luptă aflată în depo
zite, măsuri care s-au corelat cu angajarea clasei muncitoare în munca
eroică de sporire a producţiei destinată frontului.
Paralel cu perfecţionarea structurilor şi îmbunătăţirea dotării ar
matei, Marele Stat Major s-a preocupat de intensificarea procesului
instructiv-educativ. Documentele emise în acest sens precizau că instruc
ţia şi educaţia trebuiau să „desăvîrşească" pregătirea de luptă a armat2i
şi să explice militarilor „evenimentele actuale care au izvorît din însăşi
nevoia existenţei neamului" 12• O atenţie deosebită s-a acordat educaţiei
menită să contribuie la „menţinerea trează, prin exemple şi sfaturi zil
nice, coruri patriotice, îndemnuri etc. a conştiinţ2i naţionale, mîndriei de
român şi de ostaş, dreptului şi datoriei de a ne bate" 13,
Dind curs acestor deziderate, factorii de decizie au dispus, la 15 sep
tembrie 1 944, ca unităţile de recruţi, de orice armă, necontopite cu păr
ţile operative întoarse de pe frontul din Moldova, să continue instrucţia
12

13

Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 78, f. 28.
Ibidem, dosar nr. 1 430, f. 50.
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astfel încît la 1 noiembrie acelaşi an, să fie terminată şi perioada d�
instrucţie a batalionului. Unităţile de recruţi, în care contingentele vechi
se contopiseră cu efectivele de militari în termen aflaţi la părţile opera
tive, urmau să-şi completeze pregătirea prin cicluri de instrucţie de cîte
15 zile sau programe de instrucţie şi educaţie reduse, în funcţie de posi
bilităţi. S-a indicat diviziilor din interior să organizeze cursuri pentru
instrucţia pionierilor, vînătorilor de munte, transmisioniştilor, servanţilor
principali de la mitraliere, aruncătoare, armament antitanc, comandan
ţilor de patrule, grupe de asalt etc., unde să se asigure îndeosebi catego
riile de instrucţie pentru care celelalte unităţi, luate separat, nu dispu
neau de materiale şi de personalul specializat necesare.
Cu toate greutăţile întîmpinate, Comandamentul militar naţional a
asigurat structurile şi înzestrarea necesare armatei române participante
la războiul antihitlerist, un organism militar puternic, bine înzestrat şi
instruit, care şi-a îndeplinit cu cinste misiunile încredinţate.
Acţiunile militare pentru eliberarea
părţii de nord-vest a României s-au
desfăşurat în două etape distincte �
prima etapă a cuprins luptele pur
tate între 1-20 septembrie 1944,
iar cea de a doua luptele duse între 20 septembrie
25 octombrie 1 944.

Zdrobirea ofensivei hitleristo
horthyste. Acţiunile de luptă
eliberatoare purtate de trupele
române în perioada
1-20 septembrie 1944

-

Situaţia forţelor române. ln ultima decadă a lunii august 1 944
armata română a creat în estul Europei - la nord de Carpaţii Meridionali
şi la vest de cei Occidentali - un nou front împotriva Axei, avînd o
lungime de 900 km 14• Acest front, unic în felul său în desfăşurarea con
flagraţiei mondiale, a fost apărat, în principal, cu forţe proprii pe o du
rată de aproape o lună ; ulterior, el a reprezentat aliniamentul strategic
de pe care s-au declanşat atît ofensiva generală pentru eliberarea părţii
de nord-vest a ţării, cît şi una dintre loviturile de anvergură executate
de forţele aliate împotriva marilor unităţi inamice din Ungaria.
Misiunile încredinţate armatei române, avînd drept obiectiv stra
tegic nimicirea forţelor hitleristo-horthyste şi eliberarea părţii de nord
vest a ţării, concomitent, cu alungarea trupelor inamice din Crişana şi
Banat, au fost stabilite prin Directiva operativă nr. 51 dată armatelor
1 şi 4 române la 30 august 1 944 de Marele Stat Major 15, care prevedea
să se „interzică orice încercare de pătrundere a inamicului spre trecăto
rile Carpaţilor Meridionali şi Apuseni", interesînd, îndeosebi, menţinerea
zonelor Braşov, Turda, Beiuş, Arad, Timişoara, iar „ulterior să treacă la
acţiuni ofensive mai importante pentru cucerirea Ardealului de nord" 16.
Acest document militar stabilea obiectivul principal al campaniei - niH General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr.
Mihail E . Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, România şi marea victorie. O contri
buţie de seamă fa înfrîngerea fascismului. 23 August 1944 - 12 mai 1945, Bucu
reşti, 1985, p. 107.
1 5 DIMPR. 23-3 1 august 1944, partea a IV-a, Bucureşti, 1979, p. 72-74.
t6

Ibidem, p. 72.
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Vînători de munte traversînd un sat transilvănean în marş spre prima linie septembrie 1944

micirea marilor unităţi hitleristo-horthyste precum şi caracterul politico
strategic, eliberarea teritoriului aflat sub ocupaţie fascistă. Din directivă
rezultă că Marele Stat Major preconiza ca etapa luptelor de apărare să
fie de scurtă durată, acordîndu-se prioritate ofensivei pentru atingerea
obiectivului strategic, eliberarea părţii de nord-vest a României.
Potrivit misiunilor încredinţate prin această directivă, Armata 4 ro
mână a preluat fîşia cuprinsă între lntorsura Buzăului şi Gilău, de la
est de linia Sibiu-Alba Iulia-Cluj-Zalău-Săcuieni iar Armata 1 ro
mână urma să apere flancul stîng al frontului, pînă la Orşova. Prin
aceeaşi directivă, celor două armate li s-au pus la dispoziţie forţele şi
mijloacele necesare. Armata 1 - comandată de generalul de corp de
armată Nicolae Macici - avea, în continuare, în compun�re Corpul 7
teritorial, 6 divizii - 2 şi 3 munte, 1 infanterie-instrucţie, 1 9 infan
terie, 1 cavalerie-instrucţie, 9 cavalerie -, Batalionul 998 independent
din Centrul de instrucţie Tirol (din sudul Banatului), 6 batalioane fixe
regionale şi 2 regimente de artilerie grea. Comandamentului Armatei 1 ,
aflat iniţial la Sibiu, iar d e l a 7 septembrie l a Deva, i s e subordonau, d e
asemenea, şcolile ş i formaţiunile militare dislocate în zona s a d e compe
tenţă. Efectivele acestei armate se ridicau la 73 844 militari.
Armatei 4 române - a cărei comandă o preluase, de la 4 septembrie
1 944, generalul de corp de armată Gheorghe Avramescu - i se subordo
nau Corpul de munte şi Corpul 6 teritorial, aflate cu marile unităţi şi
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Piesă de artilerie grea românească în deplasare spre o nouă poziţie de luptă septembrie 1 944

unităţile lor în dispozitivul de acoperire organizat în partea de sud-est
a Transilvaniei, în primele 24 de ore după declanşarea revoluţiei ti.
Acestei armate i se mai repartizaseră şi se aflau în marş spre Podişul
Transilvaniei : Corpul motomecanizat (comandant - generalul de corp
de armată Gheorghe Rozin), cu diviziile 8 cavalerie-moto, 1 cavalerie şi
9 infanterie, Detaşamentul motomecanizat general Nicolescu, regimentele
1 1 5 infanterie, 1 şi 3 artilerie grea şi Divizionul 52 artilerie grea. Forţele
acestui corp de armată urmau să se concentreze în .zona Tîrnăveni Blaj - Şeica Mare - Proştea Mare (astăzi Tîrnava) 18• Fuseseră di
rijate spre centrul Transilvaniei diviziile 6, 1 1 şi 21 infanterie-instrucţie
care urmau să ajungă în timpul cel mai scurt în zona Dumbrăveni - Tîr
năveni - Mediaş 19• Se deplasa, de asemenea, spre frontul transilvănean
în subordinea Armatei 4 comandamentul Corpului 6 armată, cu unităţile
de corp de armată (Regimentul 6 artilerie grea, Grupul 57 cercetare, Ba
talionul 27 pionieri şi formaţiunile de servicii) 20 Din calculele Marelui
Stat Major, Armatei 4 i se puneau la dispoziţie, succesiv, şi nu mai tîrziu
de 9-1 0 septembrie, efective ce se ridicau la peste 1 1 3 OOO de luptători 21 •
17 Corpul de munte dispunea de diviziile 1 munte, 3 şi 13 infanterie - instruc
ţie, Regimentul 6 călăraşi-instrucţie şi grănicerii din zonă (Arh. M.Ap.N„ fond 230,
dosar nr. 4, f. 6-37) ; Corpul 6 teritorial avea la dispoziţie diviziile 18 munte şr
20 infanterie - ambele de instrucţie - şi subunităţile regimentelor 6 şi 7 grăni
ceri (Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 856, f. 16-17) .
ia Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 102, f. 76-86.
19 DIMPR. 23-31 august 1944, partea a IV-a, p. 74.
20
21

Ibidem.
RRA, anexa 8, p. 697.
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Şeniletă blindată în drum spre front

Situaţia diferită, în timp şi spaţiu, a forţelor şi mijloacelor r.epar
tizate celor două armate române îşi va pune amprenta asupra organizării
şi desfăşurării luptelor *. In timp ce marile unităţi repartizate Armatei 1
erau instalate în zonele şi în fişiile în care îşi exercita competenţa, putînd
fi, deci, manevrate rapid potrivit nevoilor de restructurare a dispoziti
vului, forţele subordonate Armatei 4 erau în majoritate în deplasare,
u rmînd ca definitivarea dispozitivului să se efectuez2, succesiv, în raport
cu sosirea lor în zonele de concentrare. Luînd în calcul dimensiunile
fişiilor încredinţate, mult prea largi faţă de posibilităţile celor două
armate, comandanţii lor au hotărît să concentreze forţele şi mijloacele pe
direcţiile principale spre a interzice ofensiva trupelor inamice către Car
paţii Meridionali, precum şi pentru a zădărnici debuşarea trupelor ger
mano-ungare spre Arad şi Valea Mureşului sau spre Timişoara.
In funcţie de aceşti factori, la care se adăuga configuraţia compar
timentată a terenului, faţă de posibila ofensivă a inamicului, comandanţii
celor două armate au transmis, la 4 şi, respectiv, 5 septembrie, instruc
ţiunile operative ce cuprindeau misiunile marilor unităţi subordonate.
Comandantul Armatei 4, care, la 5 s2pt€mbrie 1 944, avea în subordine
corpurile de munte, 6 armată, 6 teritorial şi motomecanizat, a hotărît
* Marele Stat Major intenţiona să întrebuinţeze armatele 1 şi 4 în operaţii
<>fensive de eliberare în partea de vest şi nord-vest a ţării şi să menţină în spatele
frontului Armata 3 care urma să-şi subordoneze comandamentele 1, 2, 3, 4, 5 teri
toriale, Corpul grănicerilor. Inspectoratul General al Jandarmeriei şi Corpul pom
pierilor. (Vezi DIMPR. 1-3 septembrie 1944, Bucureşti, 1980, p. 800.)
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Generalul de divizie Ion
Dumitrache, comandan
tul Corpului de munte.
împreună cu ofiţeri de
stat-major, la un post
de comandă - septembrie 1944

să-şi concentreze grosul forţelor în zona Tîrnăveni-Turda-Teiuş-Me
diaş şi să menţină o grupare în zona Braşov-Homorod. Fină la înche
ierea concentrării tuturor forţelor armatei se urmărea interzicerea ori
cărei pătrunderi a inamicului din direcţiile Tîrgu Mureş şi Cluj şi apă
rarea aliniamentului Sighişoara-Ormeniş-Cipău-rîul Mureş-rîul
Arieş-Turda. Gruparea din zona Braşov-Homorod trebuia să reziste în
fîşia r2partizată, i;.ir în caz extrem să bareze defileul Oltului spre nord
şi defileul văii Mureşuiui spre est. Corpul de munte (comandant - gene
ralul de divizie Ion Dumitrache), aflat în dispozitiv la flancul drept al
armatei şi avînd temporar în subordine Centrul de instrucţie al infante
riei avea misiunea să interzică pătrunderea inamicului spre Braşov şi Ho
morod şi să păstreze cu orice preţ trecătorile Predeal şi Bran 22• Corpul
6 armată (comandant - generalul de divizie Nicolae Tătăranu), căruia i
s2 subordonau diviziile 6, 1 1 şi 21 infanterie, batalioanele de instrucţie
ale regimentelor 6 şi 7 grăniceri, precum şi Regimentul 6 artilerie grea,
trebuia să apere fîşia care se întindea în continuare pînă la linia Ceaca
Luduş-Heria-Vingrad, să interzică pătrunderea inamicului pe văile
Tîrnavelor şi Mureşului, iar în cazul atacului cu forţe mult superioare
să nu cedeze aliniamentul Avrig-Noul-Şura Mare-Poplaca din faţa
defileului Oltului 2:1.
Corpul 6 teritorial (comandant - generalul de divizie Gheorghe
Stavrescu) urma să-şi grupeze forţele principale pe aliniamentul Sebeş
Alba Iulia-Gilău pentru a interzice îndeosebi direcţia Cluj - Turda Alba Iulia. In cazul unui atac cu forţe superioare trebuia să se replieze
prin luptă, în extremis, pînă pe aliniamentul sud Cunţa - Alba Iulia Dealul Grohotişului 24.
Corpul motomecanizat, care începuse să-şi concentreze forţele în
zona Mediaş - Crăieşti - Blaj - Şeica Mare, aflat în eşalonul doi, urma
să fie introdus în operaţie pe direcţiile Blaj - Tîrgu Mureş şi Teiuş 2 2 A !"h. M.Ap.N., fond 4, dosar nr. 247, f. 1-3.
"3 Ibidem, f. 4-6.
21o Ibidem, fond 352, dosar nr. 22, f. 386.
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Turda pentru a respinge eventualele pătrunderi ale forţelor inamice între
Mediaş şi Blaj , precum şi pe axul principal Cluj - Alba Iulia 2;;.
Instrucţiunea operativă a Armatei 4 evidenţia caracterul defensiv
al luptelor din acea etapă, în care menţinerea capului de pod strategic la
nord de Carpaţii Meridionali şi apărarea trecătorilor erau decisive pen
tru consolidarea victoriei revoluţiei din august 1 944. Soluţia apărării a
fost adoptată pornindu-se de la situaţia reală, cantitatea forţelor exis
tente dispuse pe un front de aproape 500 km nepermiţînd încă realiza
rea unor densităţi care să permită trecerea la ofensivă generalizată. Tot
odată, menţinerea capului de pod la nord de Carpaţii Meridionali priva
trupele Wehrmacht-ului de o zonă extrem de favorabilă pentru defensivă,
uşurînd totodată activitatea de pregătire a ofensivei armatei române.
In acelaşi timp, în instrucţiunea operativă dată la 4 septembrie
Corpului 7 teritorial, comandaa.tul Armatei 1, generalul de corp de armată
Nicolae Macici, i-a fixat misiunea să interzică pătrunderea inamicului
spre trecătorile Carpaţilor Meridionali şi spre crestele Apusenilor, să
apere îndeosebi zonele Beiuş, Arad şi Timişoara, rezistînd pe poziţie,
executînd contraatacuri cu obiectiv limitat şi să se pregătească în vederea
participării la operaţiile de eliberare a teritoriului naţional de sub ocu
paţia fascistă. Acest corp - care avea în subordine şi şcolile militare de
ofiţeri şi de subofiţeri dislocate în zona sa de competenţă, unităţi mi
litare care însă nu puteau fi introduse în luptă decît cu aprobarea Mare
lui Stat Major * -, aflat în dispozitiv de apărare între Gilău şi Deta,
trebuia să-şi grupeze astfel forţele încît să interzică în principal direcţiile
Gilău-Beiuş şi Huedin-Beliş, văile Crişurilor, defileul Mureşului, pre
cum şi direcţiile deschise de Bega şi Timiş 2G.
Divizia 3 munte - căreia i s-au subordonat Regimentul 85 infan
terie din Divizia 1 infanterie-instrucţie, Şcoala de subofiţeri infanterie
Dorohoi şi batalioanele fixe regionale din zonă („Arieş ", „Bihor", „So
meş", „Codru" şi „Criş ") - a primit misiunea să apere partea nordică a
Munţilor Apuseni între Gilău şi Macea şi să interzică pătrunderea inami
cului pe văile Crişurilor Negru şi Alb 27•
Divizia 1 cavalerie-instrucţie, aflată între Macea şi Turnu, bara
direcţia Curtici - Arad - Păuliş 2s. In momentul primirii instrucţiunii
operative, trupele sale (8 escadroane) se aflau în apărare, împreună cu
grănicerii, pe aliniamentul Zimandu Nou - Şofronea - imediat vest
Arad 29•
Divizia 1 infanterie-instrucţie (mai puţin Regimentul 85 infanterie),
întărită cu regimentele 17 infanterie şi 6 artilerie călăreaţă din Divizia 9
cavalerie, două batalioane din Centrul de instrucţie Tirol, Centrul de
instrucţie j andarmi Giarmata şi Batalionul 5 reparaţii auto, dispusă pe
2 :;

Ibidem, fond 4, dosar nr. 22, f. 17-20.

'" s� aflau în zonă şcolile militare de ofiţeri de rezervă de infanterie nr. 2

Bacău şi nr. 6 Botoşani, dislocate la Ineu, Şcoala de ofiţeri de rezervă Arad, dislo
cate la Neudorf, Şcoala de subofiţeri de rezervă de infanterie Dorohoi, dislocată la
Tinca, Şcoala de subofiţeri Radna şi Şcoala de subofiţeri de jandarmi, Giarmata··
Timişoara.
2'1 PEP, p. 573.
�; Arh. M.Ap.N„ fond 353, dosar nr. 22, f. 13-14.
23 Ibidem, f. 15.
�9 Ibidem.
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aliniamentul Vinga - Hodoni - Sînmihaiu Român - Şagu - Jebe],
primise misiunea să apere îndeosebi zona industrială a Timişoarei 30.
Divizia 9 cavalerie se afla cu statul major şi o parte din unităţi în
zona Făget - Lugoj, în eşalonul doi al Corpului 7 teritorial. Un2le uni
tăţi ale acestei divizii fuseseră angajate în afara zonei sale de dislocare,
urmînd să revină după încheierea misiunilor încredinţate. Astfel, Regi
mentul 5 roşiori acţiona încă la Vîrciorova, Regimentul 1 3 călăraşi se
afla la Neudorf, Regimentul 9 călăraşi în Valea Prahovei, iar Regimentul
6 artilerie călăreaţă la Timişoara, pus la dispoziţia Diviziei 1 infanterie
instrucţie 31.
Divizia 19 infanterie, subordonată direct Armatei 1, primise mi
siunea să apere Banatul de sud, între rîul Bîrzava şi Orşova, barînd va
lea Timişului şi direcţiile care conduceau spre Reşiţa 32•
Comandamentul Armatei 1 mai dispunea de subunităţile regimen
telor 4 şi 9 grăniceri, instalate în dispozitiv de-a lungul frontierei de vest.
Divizia 2 munte, repartizată iniţial la dispoziţia Armatei 1, a fost
trecută în compunerea Armatei 4 la 8 septembrie 1 944, pentru a zădărnici
pătrunderea forţelor inamice pe axul Gilău - Valea Arieşului 33•
Luînd în considerare acţiunile probabile ale inamicului, generalul
de corp de armată Nicolae Macici a ordonat restructurarea dispozitivului
de apărare conform misiunilor de bază stabilite de Marele Stat Major.
Astfel, în timp ce Divizia 3 munte a primit ordin să facă efortul pe valea
Crişului Negru, Divizia 1 infanterie-instrucţie a fost deplasată din zona
Timişoara pe valea Crişului Alb pentru interzicerea pătrunderii inami
cului în lungul defileului, cele 2 mari unităţi, alcătuind „Grupul Crişuri ",
sub comanda generalului de divizie Leonard Mociulschi, comandantul Di
viziei 3 munte 34 ; 2 batalioane de vînători de munte şi batalioanele fixe
regionale „Arieş", „Bihor" şi „Someş" au format „Grupul Bihor", cu
misiunea de a asigura aripa dreaptă a armatei între Gilău şi creasta Mun
ţilor Bihor 35• Divizia 9 cavalerie a fost concentrată în oraşul şi zona Ti
mişoara, Divizia 1 9 infanterie în zona Topolovăţu Mare - Belint, în re
zerva armatei, sudul Banatului urmînd să fie apărat de Brigada 19 infan
terie (Regimentul 96 infanterie şi un batalion din Regimentul 95 infan
terie), împreună cu cele 5 batalioane ale Centrului de instrucţie Tirol 36•
Cele două armate române au trecut imediat la realizarea dispoziti
vului operativ, întrucît pericolul unui atac inamic cu forţe superioare de
venise iminent.
Situaţia trupelor hitleristo-horthyste. In noaptea de 1 spre 2 sep
tembrie, generalul-colonel Hans Friessner, comandantul Grupului de
armate „Ucraina de Sud", a transmis armatelor 6 şi 8 germane, precum
şi Armatei 2 ungare, aflată în curs de afluire spre centrul Transilva30 Ibidem, f. 16.
31 Ibidem, fond 242, dosar nr. 118, f. 117-1 18.
32 Ibidem.

Ibidem, fond 352, dosar nr. 23, f. 73 .
General-locotenent în rezervă Leonard Mociulschi, Asaltul vînătorilor de
munte, Bucureşti, 1967, p. 7-14.
33
�

3s Ibidem.
36 Arh. M.Ap.N„ fond 342, dosar nr. 1 18, f. 1 17.
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Noi efective trimise
în întărirea trupelor
horthyste ce ocupau
nordul Transilvaniei

niei 37, directiva operativă din care rezulta că forţele din compunerea
grupării strategice pe care o comanda, asigurînd joncţiunea pe Dunăre
în zona Porţilor de Fier cu Grupul de armate „F", urmau să execute o
puternică ofensivă în centrul Transilvaniei pentru a pune stăpînire pe
trecătorile Carpaţilor Meridionali 38. In acest scop, Armata 8 germană
(comandant - generalul Otto Wohler) trecea în apărare pe Carpaţii Ră
săriteni între pasul Bîrgăului şi cel al Oituzului, iar Armata 6 germană
(comandant - generalul Maximilien Fretter - Pico) în continuare pînă
la Valea Tîrnavei. Acestor două armate li se subordonau unităţile, marile
unităţi şi formaţiunile hitleriste repliate din Moldova, precum şi cele
ungare aflate în dispozitivul celor două armate hitleriste sau concentrate
în Podişul Transilvaniei.
Regrupările şi deplasările trupelor hitleriste şi horthyste s-au ef2c
tuat într-un ritm alert, astfel că pînă la 4 septembrie 1 944 în fîşia Arma
tei 6 germane se concentraseră forţe importante. In zona Sfîntu Gheor
ghe - Miercurea Ciuc se aflau trupe repliate de valoarea unei divizii,
în subordonarea comandantului Corpului 72 german (comandant - ge
neralul Gustav Schmidt), cu punctul de comandă la Sfîntu Gheorghe. ln
adîncime, pe valea Oltului, acţionau grupurile „Breith", „Schmidt" şi
„Bundesman", a căror valoare se ridica la 3-4 divizii 39. In zona nord
Sighişoara se afla „Grupul maior Grade", format din părţi ale Diviziei
1 3 blindată germană, iar în zona Tîrgu Mureş, Divizia 8 cavalerie SS,
adusă rapid din apropierea Budapestei şi Brigada 2 motomecanizată un
gară. Unităţile inamice din această zonă au constituit, iniţial, Grupul
„Ardeal", pus sub comanda generalului Arthur Phleps, investit de Hitler
cu funcţia de obergruppenfilhrer SS în Transilvania 40 ,
In zona Cluj-Dej se concentrase Corpul 2 armată din Armata 2
ungară (comandant - general Istvan Kiss), cu diviziile 7 şi 26 infan37 Dâlnoki Veress Lajos, Magyarorszag honvedelme a II. vilaghăboru elâtt es
alatt (1920-1945), voi. III 1944-1945, Miinchen, 1973, anexa 16.
38 Arh. St. Buc., fond Microfilme S.U.A., rola 130, c. 260.
39 Dâlnoki Veress Lajos, op. cit., anexa 16.
40 General-locotenent (r.) Ion Şuţa, Dimensiunea istorică a primei operaţii a
românilor în războiul antihitlerist, Timişoara, 1985, p. 49.
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·

terie, avînd în sprijin Detaşamentul 1 179 autotunuri german '11 . Rezultă
că în eşalonul întîi al Armatei 6 germane se aflau 9 mari unităţi dispuse
în faţa Armatei 4 române. Deşi acestei armate îi erau repartizate 1 1-12
divizii, 6 dintre ele, cele din contact, erau cu efective incomplete, iar ce
lelalte se găseau în curs de deplasare. Din acest unghi de vedere, raportul
de forţe, la 4 septembrie 1 944, era favorabil inamicului.
Dacă forţele inamice concentrate în Podişul Transilvaniei se aflau
în apropierea aliniamentului de contact, putînd deci declanşa ofensiva
în orice moment, în faţa fîşiei Armatei 1 române mişcările de trupe fu
seseră semnalate în adîncime. La vest de Munţii Apuseni, între Oradea
şi Szeged, se concentrau marile unităţi ale Armatei 3 ungare (coman
dant - generalul Jozsef Heszlenyi) avînd Corpul 4 armată, cu diviziile
12 şi 10 infanterie, între Oradea şi vest Salonta, iar pe direcţia Aradului,
de o parte şi de alta a Mureşului, Corpul 6 armată cu Divizia 1 blindată
„Budapesta" şi Divizia 6 infanterie. In adîncimea operativă fuseseră
semnalate concentrări de forţe în zonele Szarvas-Szentes şi Szeged 42.
Importante forţe germane se concentrau în apropierea frontierei
româno-iugoslave, precum şi de-a lungul Dunării, între Baziaş şi Orşova.
Majoritatea trupelor germane dispuse de-a lungul Dunării pînă la fron
tiera iugoslavo-ungară erau subordonate „Detaşamentului Schnecken�
burger" (comandant - generalul Willi Schneckenburger), de valoarea
unui corp de armată, care-şi avea punctul de comandă la Kovin, în Iu
goslavia 43. In compunerea acestuia se afla „Grupul de luptă Behrends"
(comandant - generalul Hermann Behrends), de valoarea unei brigăzi
întărite, dispus iniţial în Banatul iugoslav, cu punctul de comandă la
Becicherecu Mare (azi Petrovgrad). La 8 septembrie, unităţi din acest
grup au fost identificate în zona Jimbolia ""·
H Hans Friessner, Verratene Schlachten. Die Tragodie der deutschen Wehr
macht in Rumănien und Ungarn, Hamburg, 1956, p. 113.
"2 Ibidem, p. 127.
"3 Eugen Bantea, Operaţia română de acoperire. Septembrie 1944 în sud-vestul
României, Bucureşti, 1985, p·. 17-18.
"1 Cf. general-locotenent (r.) Ion Şuta, op. cit„ p. 53.
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In sudul Banatului, pe aliniamentul Alibunar - Vatin - Cacova
(azi Grădinari) pînă la Dunăre, se afla Brigada 92 grenadieri motorizată
germană întărită cu Grupul 202 blindat, care putea acţiona pe direcţia
generală Bela Crkva (Iugoslavia) - Oraviţa, precum şi în lungul Dunării
spre Orşova '15, Pe malul drept al Dunării, de la Baziaş pînă la confluenţa
Timocului se afla „Grupul de luptă Fischer" cu punctul de comandă l a
Pozarevac (Iugoslavia}, avînd o valoare combativă c e s e ridica l a o di
vizie de infanterie fiu. In afara componentelor „Detaşamentului Schne
ckenburger", fusese identificată Divizia 4 SS grenadieri blindaţi, cu re
gimentele 7 şi 8 grenadieri, şi numeroase subunităţi de întărire, dislocată
în zona Vr8ac - Vd. Kikinda (Iugoslavia), cu evidente posibilităţi de a
acţiona spre Timişoara şi în continuare spre Caranseb2ş şi Deva "7•
Din modul de dispunere a grupărilor ungare şi germane în zonele
Crişanei şi Banatului rezulta că inamicul pregătea o ofensivă de amploare,
raportul de forţe fiindu-i favorabil pe toate direcţiile principale - văile
Crişurilor, Mureşului, Timişului şi Cernei.
Respingerea ofensivei inamice în Transilvania şi acţiunile contra
ofensive ale Armatei 4 române pentru controlarea liniei Mureşului. La

5 septembrie 1944, ora 6,30, pe un timp ploios şi rece, Armata 2 ungară
a declanşat o puternică ofensivă în Podişul Transilvaniei, executînd efor
tul principal cu Corpul 2 armată (diviziile 7 şi 26 infanterie) pe direcţia
Cluj-Alba Iulia. 1n acelaşi timp s-au executat două atacuri secundare :
Divizia 2 blindată ungară, întărită cu cîteva batalioane de infanterie şi
cu un detaşament german, pe direcţia Sărmăşel - Luduş - Blaj, iar
Divizia 8 cavalerie SS germană, pe direcţia Tîrgu Mureş - Tîrnăveni,
comandamentul inamic urmărind să respingă trupele române, să cuce
rească trecătorile din Carpaţii Meridionali, aliniament pe care se putea
organiza o apărare puternică, chiar cu forţe puţine, şi să interzică afluirea
trupelor române şi sovietice la nord şi vest de munţi.
Acţiunea forţelor ungare şi germane nu a surprins comandamentul
Armatei 4 române, care se aştepta în orice moment la o asemenea ofen
sivă, însă i-a ridicat probleme extrem de dificile, deoarece dispozitivul
stabilit prin instrucţiunea operativă nu se realizase încă, marile unităţi
ale corpurilor motomecanizat şi 6 armată fiind încă în curs de debarcare
sau de concentrare în zona Dumbrăveni-Tîrnăveni-Blaj-Mediaş. Faţă
de situaţia creată, generalul de corp de armată Gheorghe Avramescu comandantul Armatei 4 - a hotărît să execute o manevră pe flancul
stîng al inamicului, replică menită a-i para în „stil indirect" lovitura prin
cipală. 1n consecinţă s-a ordonat intensificarea ofensivei Corpului de
munte pe direcţia Braşov - Sfîntu Gheorghe - Odorhei, pentru a an
gaja cît mai multe forţe inamice în bătălia începută şi, totodată, oprirea
sau limitarea pătrunderilor inamicului prin introducerea succesivă în
luptă, din mişcare, a marilor unităţi debarcat2 pentru menţinerea alinia
mentului Ormeniş - Cipău - rîurile Mureş şi Arieş - înălţimile de la
4 :;

Eugen Bantea, op. cit., p. 2 1 .
Ibidem, p. 18-19 ; vezi ş i General-locotenent (r.) Ion Şuţa, op. cit., p. 54.
Arh. St. Buc., fond Microfilme S.U.A., rola 226, c. 39, 173 ; vezi şi Generallocotenent (r.) Ion Şuta, op. cit., p. 54.
46
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vest de oraşul Turda 48. In acest scop, Corpul 6 armată trebuia să ocupe
în timp cît mai scurt poziţii de apărare între Sighişoara şi Cipău, iar
Corpul motomecanizat, în continuare, pînă la Luncani, urmînd, în gene
ral, aliniamentul rîurilor Mureş şi Arieş.
Ritmul alert al ofensivei inamicului nu a permis însă aplicarea
acestor măsuri decît parţial. In această situaţie greul luptelor a fost dus
de unităţile Corpului 6 teritorial şi, îndeosebi, de detaşamentele înaintate
şi batalioanele 6 şi 7 grăniceri. Divizia 26 infanterie ungară a fost oprită
un timp de apărarea organizată de un batalion din Regimentul 83 infan
terie şi de subunităţi din Batalionul fix regional „Cluj ". Luptînd cu abne
gaţie, vitejie şi eroism pentru apărarea fiecărei palme de pămînt, ostaşii
români au întîrziat înaintarea diviziei inamice care nu a reuşit să atingă
Arieşul decît în seara zilei de 5 septembrie, după încleştări extrem de
grele şi cu mari pierderi. De asemenea, batalioanele 6 şi 7 grăniceri, deşi
depăşite de inamic, şi-au reorganizat dispozitivul de luptă - primul în
apropierea satului Urca, al doilea în zona denumită Pădurea Largă - şi,
ajutate de localnici, au acţionat în spatele inamicului provocîndu-i pier
deri grele, pînă ce au ajuns în dispozitivul propriu.
Ofensiva diviziilor hitleriste şi horthyste s-a lovit de rezistenţa
apărătorilor români care, deşi inferiori numericeşte, l-au oprit definitiv
pe inamic după patru zile de lupte, pe aliniamentul Sighişoara - Bahnea
(20 km nord-vest Sighişoara) - nord Mirăslău - vest Cacova, pe care
comandamentul Armatei 4 române hotărîse să-l păstreze cu orice preţ 49•
Forţele inamicului nu au reuşit să pătrundă în dispozitivul tactic
decît 15-20 km, neatingind obiectivul propus : Carpaţii Meridionali.
Recunoscînd eşecul înregistrat, generalul-colonel Hans Friessner arăta :
„Acesta a fost un lucru funest, deoarece munţii ar fi fost cel mai bun
aliat al nostru. Cu trupe speciale, relativ slabe, inamicul putea fi respins
:;!.ici mult mai bine decît la nord de aceste defilee" 50. Oprirea ofensivei
forţelor hitleriste şi horthyste pe aliniamentul menţionat - rezultat al
dîrzeniei şi eroismului ostaşilor români, al competenţei comandamente
lor - a însemnat un succes de valoare operativ-strategică al Armatei 4,
ce a permis menţinerea la nord de Carpaţii Meridionali a unui cap de
pod cu o suprafaţă de aproximativ 50 OOO km2, în spatele căruia trupele
române şi sovietice s-au putut concentra nestingherite în vederea orga
nizării unor acţiuni ofensive de amploare.
Din punct de vedere operativ, situaţia devenise favorabilă Arma
t 2i 4 române. In faţa marilor unităţi ale acestei armate se aflau cele cinci
divizii ungare şi germane care înregistraseră pierderi mari în luptele
anterioare, în timp ce forţele române sporiseră la 13 divizii, din care
1 0 se aflau în eşalonul întîi. In această situaţie, raportul de forţe deve
nise de aproximativ 2/1 în favoarea Armatei 4 române, care reuşise să
introducă în luptă Corpul 6 armată între Bălăuşeri şi Adămuş, Corpul
motomecanizat în continuare, pînă la Asinip, Corpul 6 teritorial restrîn
gîndu-şi dispozitivul într2 Asinip şi Lopadea Veche. Divizia 2 munte
1,3
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DIMPR. 4-6 septembrie 1944, Bucureşti, 1980, p. 128.
RRA, p. 180.
Hans Friessner, op. cit., p. 107.
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Pozitie a unei piese
de artilerie româneşti
pe frontul din Tran
silvania - septembrie 1944

blocase, la rîndul ei, pătrunderea inamicului în defileul de pe valea
Arieşului 5 1•
Faţă de situaţia favorabilă creată ca urmare a rezistenţei dîrze a
trupelor române, care a determinat slăbirea forţelor inamice, coman
dantul Armatei 4 a luat măsuri spre a se trece la ofensivă şi cu marile
unităţi de la centrul şi flancul stîng al dispozitivului propriu, în scopul
respingerii inamicului la nord de Mureş şi Arieş. Manevra stabilită s�
corela cu acţiunile ofensive executate de Corpul de munte pe direcţia
Sfîntu-Gheorghe-Odorhei-Tîrgu Mureş şi viza crearea condiţiilor
pentru pregătirea ofensivei generale eliberatoare.
Prima ofensivă de amploare în Podişul Transilvaniei s-a declanşat
în dimineaţa zilei de 9 septembrie, fiind executată cu trupele de la flancu
rile interioare ale corpurilor 6 armată şi motomecanizat pe direcţia
Tîrnăveni-Luduş, iar cu Corpul 6 teritorial pe axul Aiud-Turda 52• Aviaţia
română de bombardament (Grupul 6/3 bombardament) a lovit coloanele
inamice de autovehicule pe şoseaua Tîrgu Mureş-Reghin iar Grupul
8 asalt a acţionat cu eficienţă în zona Ocna Mureş-Luduş şi pe şoseaua
Ungheni-Tîrgu Mureş. Incă din prima zi luptele s-au caracterizat prin
tr-un grad sporit de duritate. De la 10 septembrie, în fîşia Armatei 4
române au început să sosească, succesiv, unităţi sovietice din Armata 27
şi din Armata 6 tancuri *, cu care comandamentele române au organizat
51 Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, Armata română
în războiul antihitlerist. Album de scheme, Bucureşti, 1980, p. 81 (schema) .

51 Arh. M.Ap.N„ fond 4, dosar nr. 222, f. 120-122.

• ,.Prevederea Convenţiei de armistiţiu asupra încadrării operaţiilor forţelor
armate române sub Inaltul comandament sovietic s-a aplicat prin delegaţie, în sensul
că legătura dintre cele două armate naţionale nu a avut loc la nivel de comanda
mente supreme, ci, în ce priveşte partea sovietică, la unul inferior, reprezentat de
Frontul 2 ucrainean. La rîndul lui, acesta a însumat separat în dispozitivul său cele
două armate de cîmp române şi le-a subordonat pe fiecare cite unei armate de cîmp
sovietice. Complexul alcătuit dintr-o armată sovietică şi una română a primit denu
mirea de «grup de armate» (gruppa armii). Cele două «grupuri de armate» româno
sovietice nu aveau un comandament distinct, acesta fiind, în fapt, comandamentul
a1·matei de cîmp sovietice respective" (Dr. Constantin Olteanu op. cit„ p. 231) .
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cooperarea. Corpul 5 tancuri sovietic a intrat în luptă în fîşia Corpului
motomecanizat, iar Corpul 5 mecanizat pe direcţia Aiud-Turda 53• La
13 septembrie era eliberat oraşul Turda, în care au intrat forţe ale Corpu
lui 6 teritorial şi unităţi blindate aliate. La 14 septembrie 1944, generalul
de divizie Gheorghe Stavrescu, comandantul Corpului 6 teritorial a propus
generalului sovietic Volkov, comandantul Corpului 6 tancuri un plan
original pentru înfrîngerea forţelor inamice de la nord de �urda ; în speţă,
se sugera introducerea marilor unităţi de blindate în terenul mai puţin
accidentat de la est de linia Turda-Aiton-Someşeni, evitarea unui atac
frontal pe direcţia Turda-Cluj, înaintarea prin surprindere în adînci
mea dispozitivului advers şi interceptarea comunicaţiei Apahida-Cluj
Oradea, ce ar fi provocat retrag€rea grupării hitleristo-horthyste con
centrată în Cluj şi împrejurimi (ameninţată cu încercuirea) 54• Manevra
preconizată de comandantul Corpului 6 armată oferea soluţii pentru în
toarcerea dispozitivului inamicului şi economisirea disponibilităţilor pro
prii umane şi materiale, duşmanul fiind obligat să renunţe la îndîrjita sa
rezistenţă din lungul Mureşului, îndeosebi de la Oarba de Mureş.
Continuîndu-şi ofensiva, diviziile române au ajuns la 14 septembrie
pe Mureş şi Arieş. In acelaşi timp, Divizia 2 munte română a acţionat
temporar sub ordinele Corpului 35 sovietic din Armata 27 pe direcţia
Băişoara-Gilău, degajînd defileul Arieşului de forţele duşmane şi asi
gurînd flancul stîng al Armatei 4 române 55.
La 15 septembrie s-a transmis Armatei 4 dispoziţia Armatei 27
sovietice de a dirija înaintarea spre nord-vest, cu scopul de a se crea
capete de pod peste Mureş (la Band-Papiu Ilarian-Sînger) şi de a se
progresa ulterior pe direcţia generală Gherla-Dej . In consecinţă, Corpul
de munte a continuat ofensiva alături de forţe din Corpul 3 armată so
vietic spre Tîrgu Mureş, unităţile sale purtînd lupte grele în localităţile
din lungul rîului Tîrnava Mică. Corpul 6 armată (diviziile 9, 21, 6 infan
terie) a primit misiunea de a forţa cu grosul trupelor din subordine Mu
reşul şi de a înainta pe direcţia Căpuşu de Cîmpie-Şeulia. Corpului mo
tomecanizat (Divizia 8 cavalerie şi Divizia 1 1 infanterie, Detaşamentul
general Nicolescu şi Regimentul 1 1 5 infanterie) i s-a ordonat să depă
şească linia Mureşului în zona Lechinţa şi să înainteze spre Gherla, Corpul
6 teritorial trecînd în rezerva armatei. La 18 septembrie comandamentul
Corpului 6 armată a fost înlocuit prin Corpul 2 armată care i-a preluat
„sectorul şi misiunea", iar o zi mai tîrziu comandamentul Corpului 6 teri
torial a fost înlocuit prin comandamentul Corpului 6 armată. Grosul
forţelor Armatei 4 se găseau în curs de concentrare la flancul stîng al
dispozitivului purtînd lupte foarte grele pentru îndeplinirea misiunilor
ce le reveneau 56• In acest cadru operaţional Armata 4 română a continuat
ofensiva pentru a cuceri capete de pod la nord de Mureş, în zonele Sînpaul,
Iernut-Cipău, Luduş şi Viişoara.
Luptele au căpătat un aspect extrem de violent îndeosebi pe Dealul
Sîngeorgiu şi la Viişoara, trupele române dovedindu-şi din nou eroismul
şi tenacitatea în aprigele confruntări cu inamicul. Pînă la sfîrşitul lunii
septembrie 1 944, capetele de pod au fost realizate, însă cu preţul unor
53
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Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit., p. 81.
DIMPR. 7 septembrie
25 octombrie 1944, Bucureşti, 1984, p. 98.
Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 1 187, f. 2-6.
RRA, p. 225.
-
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mari jertfe. Intre eroii jertfiţi la Viişoara s-au numărat sergenţii Gheorghe
Condurache, Nicolae Grigore şi Vasile Luca, întreaga grupă a artilerişti
lor condusă de caporalul Gheorghe Nasco, sublocotenentul Alexandru
Pascal şi mulţi alţii 57. La 20 septembrie Armata 4 română a primit dispo
ziţia de a-şi redisloca forţele, concentrîndu-le la flancul său stîng în ve
derea declanşării unei noi ofensive, programată pentru aceeaşi dată (lo
vitura principală pe direcţia Sînger, Frata şi cea secundară pe direcţia
Band). Ulterior s-a amînat termenul pentru reluarea ofensivei. La 23
septembrie, după o pregătire de artilerie, de 45 minute, s-a declanşat
ofensiva pe întreg frontul Armatei 4 române, o parte din forţe trecînd l a
nord d e Mureş. Stopată temporar, înaintarea avea s ă fie reîncepută l a 27
septembrie.
Cele mai violente atacuri le-au executat ostaşii diviziilor 9, 1 1 in
fanterie şi 8 cavalerie pentru ocuparea Dealului Sîngeorgiu care domina
valea Mureşului între Cipău şi Iernut, ca o adevărată fortăreaţă naturală,
puternic organizată genistic şi apărată cu înverşunare de unităţi din Di
vizia 8 cavalerie SS germană. !nălţimea a fost cucerită la 26-27 septem
brie în urma unor atacuri executate de către ostaşii Diviziei 9 infanterie.
După eforturi extraordinare, săvîrşind fapte de arme legendare, ei au
reuşit să înfrîngă rezistenţa disperată a duşmanului, să pună stăpînire
pe cotele 463 şi 495 şi să realizeze astfel un important cap de pod pe malul
nordic al Mureşului. In aceste acţiuni s-au acoperit de glorie toate unită
ţile diviziei, în mod deosebit remarcîndu-se acţiunea Regimentului 34
infanterie, care, în frunte cu comandantul, colonelul Ion Botea, a atacat
la baionetă, a pătruns în tranşeele inamicului, alungînd pe hitlerişti din
poziţiile de pe Dealul Sîngeorgiu. In iureşul luptelor au căzut mulţi mi
litari, printre aceştia numărîndu-se maiorul Vasile Dumbravă, coman
dantul batalionului 4, şi tînărul locotenent Victor Mărcuş, care a înfipt un
steag tricolor pe „blestemata" cotă 495 - cum o numeau ostaşii.
De altfel, cifrele care redau jertfa de sînge dată pentru forţarea
Mureşului şi cucerirea Dealului Sîngeorgiu de Divizia 9 · infanterie sînt
edificatoare : ofiţeri - 24 morţi, 65 răniţi ; subofiţeri - 7 morţi, 46 ră
niţi ; gradaţi şi soldaţi - 500 morţi şi peste 3 600 răniţi58 (vezi planşa nr. 2).
Subliniind eroismul ostaşilor din subordine în timpul acestor aprige
încleştări, în ordinul de zi nr. 1 1 din 2 octombrie 1 944, generalul de bri
gadă Costin Ionaşcu, comandantul marii unităţi, arăta printre altele :
„Atacurile date la 22 septembrie 1 944 şi apoi la 26 septembrie ca şi toate
atacurile şi contraatacurile date în celelalte zile, dincolo de Mureş, pe
dealul Sîngeorgiu, vor trece în legendă ! Avîntul cu care voi aţi înfruntat
moartea ce pîndea de pe coastele înălţimii şi de pe vîrfurile ei cu
cotele 495, 463 şi apoi 409 şi 435 întrece orice închipuire şi orice aştep
tare. [ ...] Am fost lingă voi şi v-am văzut cum aţi trecut sub focul ucigă
tor Mureşul, cum v-aţi agăţat de coasta dealului printr-o drăcească pînză
de foc, cum aţi căzut fără murmur în împlinirea ordinelor şi a datoriei [ ...]
"7 Colonel (r) dr. Leonida Loghin, colonel (r) Aurel Lupăşteanu, colonel dr.
Constantin Ucrain, Bărbaţi ai datoriei. 23 august 1944 - 12 mai 1945. Mic dicţionar,
Bucureşti, 1985, p. 79, 171, 273, 315 ; Dr. Grigore Ploeşteanu, Vasile T. Suciu, Lazăr
Lădariu, Epopeea de pe Mureş, Tîrgu Mureş, 1985, p. 66-193.
58 General-colonel in rezervă Costin I onaşcu, Mărturia documentelor, Bucu
reşti, 1968, p. 82.
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Monumentul ridicat în memoria eroilor
români căzuţi la Oarba de Mureş (dea
lul Sîngeorgiu)

In acea încleştare a morţii aţi luptat cu un inamic viclean şi prea bine
întărit şi nu v-aţi sfiit să daţi lupta făţişă, aţi luptat cu focul inamicului
şi cu greutăţile terenului şi ale vremii ; aţi luptat şi aţi învins [ .] Infră
ţirea între arme, între soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri a fost sublimă ; toţi s-au
jertfit fără a precupeţi nimic. [„.] Lupta nu s-a sfîrşit. Cei rămaşi, ridica
ţi-vă din nou, strîngeţi iarăşi rîndurile, căci noi zile de măreţe fapte ne
aşteaptă" 59•
Acţiunile de luptă desfăşurate de trupele române în Podişul Tran
silvaniei între 9 septembrie şi începutul lunii octombrie, întrunite într-o
adevărată contraofensivă, s-au încheiat cu rezultate importante. ln cursul
acestei operaţii, Armata 4 a înfrînt gruparea inamicului pătrunsă la sud
de Mureş şi Arieş, a lichidat capul de pod realizat de aceasta între cele
două cursuri de apă şi Tîrnava Mică şi a forţat rîurile Mureş şi Arieş,
realizînd capete de pod pe malul lor nordic în zonele Tîrgu Mureş, Cipău,
Iernut-Dealul Sîngeorgiu, Luduş, Viişoara. S-au creat, astfel, condiţii
favorabile de reluare a ofensivei în scopul desăvîrşirii eliberării părţii
de nord-vest a României (vezi planşa nr. 3).
Concomitent cu luptele desfăşurate de forţele principale ale Arma
tei 4 pentru zdrobirea ofensivei inamicului în centrul podişului transilvan,
la aripa dreaptă a acesteia Corpul de munte a continuat cu succes înain
tarea pe direcţia Sfîntu Gheorghe-Odorhei-Tîrgu Mureş pentru lichi
darea intrîndului pe care-l făcea frontul în partea de sud-est a Tr;msil
vaniei şi pentru ieşirea pe rîul Mureş în zona oraşului Tîrgu Mureş.
..

59

Arh. M.Ap.N., fond 515, dosar nr. 1 2, f. 43 ; Mesajul patriotic al unor ordine

de zi, Bucureşti, 1980, p. 12-13.
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La 5 septembrie unităţile române duceau lupte cu inamicul în zonele
Dobolii de Jos, Ilieni, Chichiş, Aita Seacă pentru a păstra defileul Oltului
şi a intercepta comunicaţia Odorhei-Baraolt Go. ln aceeaşi zi s-au des
făşurat discuţii la nivel de comandament înti'e generalul de divizie Ion
Dumitrache şi generalul-locotenent G. G. Trofimenko, comandantul Ar
matei 27 sovietice în scopul stabilirii coordonatelor cooperării cu forţele
Corpului 33 armată sovietic - în compunerea căruia se afla şi Divizia
de voluntari români „Tudor Vladimirescu" - pentru reluarea ofensivei
în direcţia fixată anterior de comandamentul Corpului de munte 61•
ln urma recunoaşterii efectuate în comun, la 6 septembrie s-a stabi
lit Corpului de munte român şi Corpului 33 armată sovietic să atace con
centric pe direcţia Sfîntu Gheorghe - Tîrgu Mureş, avînd la flancurile
interioare Divizia 1 munte, axată pe direcţia Sfîntu Gheorghe - Malnaş i;'.!
şi Divizia „Tudor Vladimirescu" pe direcţia Ilieni - Coşeni - Beşineu63•
La flancul drept al Corpului 33 armată sovietic urmau să acţioneze Divizia
202 infanterie sovietică, iar la stînga Corpului de munte, Divizia 3 infan
terie română (vezi planşa nr. 4).
Ofensiva s-a declanşat în dimineaţa zilei de 7 septembrie, unităţile
române şi sovietice rupînd poziţia organizată de trupele ungare din
compunerea Grupului 67 vînători-frontieră. Inamicul a ripostat violent
prin executarea unui contraatac cu tancuri în zona Ilieni, în fîşia Diviziei
„Tudor Vladimirescu". Ostaşii români au rezistat însă cu bărbăţie şi au
respins, pînă în seara zilei, alte şase contraatacuri date de inamic
care, numai în această zi, a înregistrat pierderi cifrate la 22 de morţi şi
234 răniţi 64• Pe timpul crîncenei confruntări au căzut, printre alţii, ma
iorul Ioan Cranta din Regimentul 3 infanterie, sfîrtecat de schije ş i sub
locotenentul Gheorghe Turturică din Regimentul 2 infanterie, fapta lui
fiind astfel consemnată într-un documen_t militar : „In ziua de 7 septem
brie 1 944, în apropierea satului Ilieni, unitatea sa a fost contraatacată de
tancuri germane. In acest moment critic s-a urcat pe unul din coloşii de
oţel, a ridicat capacul şi a aruncat o grenadă. Explozia a scos din luptă
tancul inamic, dar a curmat şi viaţa viteazului ofiţer" 65.
In ziua următoare atacul a fost reluat cu şi mai mare vigoare, ina
micul fiind nevoit să se retragă cu pierderi însemnate. Batalioanele 3 şi
23 vînători de munte din Divizia 1 munte, care acţionau dinspre Vîlcele,
precum şi ostaşii Regimentului 2 infanterie din Divizia „Tudor Vladimi
rescu" au pătruns în oraşul Sfîntu Gheorghe 66• Era primul oraş românesc
eliberat după patru ani de cruntă şi nedreaptă stăpînire horthystă. Vînă
torii de munte au depăşit apoi localitatea şi pînă în seara aceleiaşi zile
au ajuns în zona satului Arcuş.
Eliberarea oraşului Sfîntu Gheorghe a creat premisele necesare con
tinuării înaintării şi realizării joncţiunii pe Mureş cu forţele principale ale
f>ll

DIMPR. 4-6 septembrie 1944, p. 74-75.

G t Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 857, f. 54.
G2 Ibidem, fond 355, dosar nr. 52, f. 1 74-175.
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Ibidem, fond 540, dosar nr. 32, f. 16-17.
PEP, p. 655.
65 Colonel (r.) dr. Leonida Loghin, colonel (r.) Aurel Lupăşteanu, colonel dr.
Constantin Ucrain, op. cit„ p. 90, 427.
w DIMPR. 7 septembrie
25 octombrie 1944, p. 17.
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Generalul de brigadă
Grigore Bălan

Sublocotenentul
David Păiuş

Armatei 4 române care, în acea zi, opriseră definitiv forţele inamice în
centrul Transilvaniei.
La 9 septembrie, Corpul de munte şi-a continuat singur ofensiva spre
Odorhei, Corpul 33 armată sovietic fiind regrupat şi deplasat la 1 0 sep
tembrie în centrul Transilvaniei *. Inamicul a opus o înverşunată rezis
tenţă la nord de Sfîntu Gheorghe, în zona Arcuş . La 9 septembrie, după
amiaza, generalul de brigadă Grigore Bălan, comandantul secund al Diviziei
1 munte, s-a deplasat la punctul de comandă al Batalionului 2 vînători
de munte pentru organizarea atacului, însă un proiectil a explodat în apro
pierea lui, rănindu-l grav. Transportat la Spitalul Militar din Sinaia, bra
vul ofiţer, originar din părţile Năsăudului, s-a stins din viaţă la 1 3 sep
tembrie 1 944 6i. In dîrza confruntare cu inamicul, plutonul sublocotenen
tului David Păiuş, din Batalionul 3 vînători de munte, a apărat cu străş
nicie înălţimea cu cota 623, la nord de Sfîntu Gheorghe, rezistenţa acestor
ostaşi oprind contraatacul inamic executat în scopul ocupării oraşului.
Pe timpul luptelor, comandantul plutonului a fost secerat de rafala unei
mitraliere vrăjmaşe 68.
Continuînd înaintarea, trupele române din Corpul de munte au eli
berat localităţile Micfalău, Băţani, Biborţeni, Racoşu de Sus şi altele 69,
situate în valea Oltului superior, silind pe inamic să se retragă spre
Tîrgu Mureş.
Concomitent cu aceste acţiuni, Divizia 1 03 munte română, împreună
cu un detaşament blindat ş i Regimentul 7 artilerie, în cooperare cu trupe
sovietice, executau un atac de flanc peste Munţii Ciucului şi Gurghiului
spre valea Nirajului.
* In aceeaşi zi Divizia „Tudor Vladimirescu " a primit ordin să se regrupeze
şi să se deplaseze în zona Bahnea, la sud de Tîrgu Mureş. De aici, începînd de la
15 septembrie, a acţionat ofensiv pe direcţia Bahnea-Ungheni.
fr1 Colonel (r.) . dr. Leonida Loghin,
colonel (r.) Aurel Lupăşteanu, colonel
dr. Constantin Ucrain, op. cit., p. 29-30.
68 Ibidem, p. 320-321.
69 DIMPR. 7 septembrie
25 octombrie 1944, p. 58.
-
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Subunitate de infanterie în marş spre Tîrgu Mureş

In zilele următoare Corpul de munte şi-a continuat ofensiva pe direc
ţia generală Odorhei - Tîrgu Mureş, a respins rezistenţele succesive ale
inamicului şi a eliberat la 1 1 septembrie oraşul,Odorhei 10• Intr-un ordin
de zi dat de generalul de divizie Ion Dumitrache au fost evidenţiate erois
mul şi dîrzenia trupelor de sub comandă. „Ostaşi - se spunea în ordin datorită vouă mîndrul ţinut al Braşovului şi Făgăraşului a fost păstrat
curat de inamic. Prin această ispravă [... ] aţi înlesnit trecerea aliaţilor ruşi
peste pasurile frumoşilor noştri Carpaţi Moldoveni. Să fim toţi - ofiţeri,
subofiţeri, ostaşi vechi şi recruţi - demni de misiune, să facem ca zborul
nostru spre miazănoapte să minuneze pe aliaţi şi să umple de mîndrie
românească satele ş i oraşele dezrobite" 7 1• La 15 septembrie unităţile di
viziilor 1 munte şi 3 infanterie au ajuns pe valea Nirajului, între Bereni
şi sud Acăţari, unde au luat contactul cu un aliniament defensiv pregătit
din timp de inamic n.
La 18 septembrie, Corpul de munte a reluat ofensiva pentru a forţa
Mureşul, însă a fost întîmpinat de împotrivirea Diviziei 4 munte ungară 73.
După reorganizarea atacului, batalioanele 3 şi 7 vînători de munte din
Divizia 1 munte au pătruns, la ora 13, în oraşul Tîrgu Mureş 74• „Prin lup
tele grele ce aţi dus timp de 7 zile între Niraj şi Mureş - se arăta în
ordinul de zi al comandantului corpului - bravele divizii 1 munte şi 3
10

Colonel Gheorghe Romanescu, colonel Leonida Loghin, Cronica participă-

rii armatei române la războiul antihitlerist, Bucureşti, 1971, p. 70.

7 1 Arh. M. Ap. N., fond 325, dosar nr. 47, f. 84.
n DIMPR. 7 septembrie - 25 octombrie 1 944, p. 122-123, 129.
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Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 695, f. 77.
DIMPR. 7 septembrie
25 octombrie 1944, p. 175.
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Mnnumentul ostaşului român
din Tîrgu Mureş

Infanterişti români într-un sat eliberat
de lîngă Tîrgu Mureş

infanterie întărite au înfrînt pe inamic [„.] . Cu toţi să ne gîndim cu recu
noştinţă pioasă la cei mai buni luptători care au căzut aici în bătălia de
la Tîrgu Mureş" 75.
1;

Ibidem, p. 173.
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Autotun german scos din luptă de
artileria antitanc română - octom
brie 1944

Continuînd acţiunile de luptă, trupele române au cucerit un cap de
pod la sud şi sud-vest de oraş, pe care Corpul de munte l-a lărgit, adîncit
şi consolidat pînă către începutul lunii octombrie, cînd a realizat legătura
tactică cu Corpul 2 armată aflat cu forţele principale la nord de rîu.
Lichidînd prin lupte grele rezistenţele inamicului eşalonate pe valea
Oltului superior, pe o adîncime de circa 180 km, Corpul de munte a în
registrat un remarcabil succes operativ. Prin aceste acţiuni, desfăşurate
iniţial în cooperare cu forţe sovietice şi cu Divizia „Tudor Vladimirescu .;,
a fost lichidat intrîndul de front inamic din sud-estul Transilvaniei.
Acţiuni militare decisive în Carpaţii Orientali. In contextul luptelor
pentru alungarea armatelor horthysto-hitleriste de pe teritoriul naţional se
înscriu şi acţiunile Detaşamentului de grăniceri din nordul Moldovei, pen
tru degajarea văii Moldovei, precum şi ale Diviziei 103 munte şi ale altor
unităţi române pentru înfrîngerea inamicului de pe valea Trotuşului.
Continuînd acţiunile începute din proprie iniţiativă încă în seara de 23
august 1 944, Detaşamentul de grăniceri români s-a bătut cu înverşunare,
pînă la 28 septembrie, la Vama şi Voroneţ, la Gura Humorului, Pojorîta
şi în multe alte locuri de pe pantele împădurite ale obcinelor bucovinene,
încheindu-şi victorios drumul său de luptă, presărat cu numeroase jertfe
în apropierea pasului Prislop de la vest de masivul Cîrlibaba, după care
s-a regrupat, la 1 octombrie, în zona Vatra Dornei. Apoi, Regimentul 3
grăniceri, care pe parcurs îşi ataşase toate subunităţile detaşamentului, a
primit ordin să se reîntoarcă în oraşul Suceava, garnizoana sa de reşe
dinţă, cu misiunea de a face paza frontierei de nord a ţării.
De-a lungul a 37 de zile de crîncene confruntări cu inamicul pe pă
mîntul legendar al Bucovinei, grănicerii români au dat un greu tribut
de sînge şi jertfe cifrat la 287 morţi şi peste 830 de răniţi 76. In fîşia de
acţiune a grănicerilor români au fost scoşi din luptă 1 400 de militari ger
mani, dintre care aproximativ 1 OOO de morţi, şi s-a capturat o mal·c
cantitate de materiale de război i7•
Acţiunile de luptă ale grănicerilor români au fost menţionate în
tr-un ordin de zi de către generalul V. M. Merkulov, comandantul Corpului
iG
Colonel în rezervă Nistor Teodorescu, La Mălini, în august 1944, Bucureşti,
1 966, p. 109 ; vezi şi RRA, p. 218.
i7 PEP, p. 289-294.
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50 armată sovietic. „Acţiunile pline de succes ale Regimentului 3 grăni
ceri, duse împreună cu unităţi ale Corpului 50 sovietic, au avut influenţă
hotărîtoare asupra mersului general al operaţiilor militare pentru for
ţarea Carpaţilor pe linia Mălini - Cîmpulung" 78.
Concomitent cu acţiunile Corpului de munte şi ale Detaşamentului
de grăniceri, alte mari unităţi şi unităţi româneşti - Divizia 103 munte
(constituită la 28 august din Comandamentele 103 şi 104 munte, şi Bri
gada 6 artilerie), un detaşament blindat şi Regimentul 7 artilerie grea luptau împreună cu trupele sovietice pentru deschiderea văii Trotuşului.
Aceste unităţi s-au repliat de pe frontul din Moldova şi, reorganizîndu-se
în anumite zone, au dus în cooperare cu trupele sovietice lupta împotriva
forţelor germane şi ungare care barau acest defileu 19.
Divizia 1 03 munte (comandant - generalul de brigadă Ilie Creţu
lescu) a participat iniţial, între 6 şi 9 septembrie, la curăţirea masivului
Berzunţi şi a zonei adiacente de trupele hitleriste, retrase de pe frontul
din Moldova, care încercau să ajungă în Transilvania, capturînd peste
500 de militari so. De la 9 septembrie, divizia a intrat în compunerea ope
rativă a Corpului 24 de gardă sovietic din Armata 7 de gardă (coman
dant - generalul-colonel M.S. Şumilov), a traversat prin lupte munţii
Ciucului şi Gurghiului, ajungînd, după o săptămînă, în valea Nirajului,
în zona Eremitu. In dimineaţa de 18 septembrie ea a pornit la atac între
Urişiu şi Chiherul de Jos, remarcîndu-se în luptele din zona Nădaşa, unde,
alături de alţi militari, a căzut la datorie căpitanul Ilie Dragu 81•
La 28 septembrie 1 944, trupele diviziei au ajuns pe Mureş, în zona
localităţilor Petrilaca de Mureş şi Teleacu, iar în ziua următoare, înde
plinindu-şi misiunea, au fost scoase din dispozitiv şi puse la di.spoziţia
Marelui Stat Major 82.
Pe valea Trotuşului a luptat şi Detaşamentul blindat, comandat d&'
locotenent-colonelul Gheorghe Matei. Constituit din părţi ale Diviziei 1
blindate române, dispunînd de 16 tancuri şi autotunuri, 33 tunuri anti
tanc şi antiaeriene şi 133 de maşini de transport 83, detaşamentul a acţio
nat în compunerea Corpului 24 de gardă sovietic şi a sprijinit Divizia 6
infanterie de gardă sovietică în grelele lupte din pasul Ghimeş-Făget de
pe direcţia Palanca cota 1 332. Tanchiştii români au acţionat în munţi,
prin locuri împădurite, pe înălţimi apreciabile şi aproape fără căi de co
municaţii, ieşind, la 2 septembrie, după eforturi uriaşe, prin surprindere,
la Lunca de Sus, în spatele şi în flancul rezistenţelor trupelor germane
din defileu. Acest succes a determinat retragerea inamicului din zonă. In
zilele următoare, Detaşamentul blindat român a acţionat pentru lichidarea
rezistenţelor duşmane din zona comunei Frumoasa situată pe pantele ves
tice ale Munţilor Ciucului. După executarea unei manevre îndrăzneţe în
flancul stîng al apărării trupelor hitleriste, tanchiştii au pătruns primii
în localitate, la 1 1 septembrie, luînd peste 400 prizonieri, după care au
78

RRA, p. 134.
Arh. M.Ap.N., fond 335, dosar nr. 53, f. 30.
Vezi, General-colonel (în rezervă) Ilie Creţulescu, Peste crestele Carpaţi
lor, Bucureşti, 1968, p. 41-61.
81 Colonel
(r.) dr. Leonida Loghin, colonel (r.) Aurel Lupăşteanu, colonel
dr. Constantin Ucrain, op. cit., p. 122-123.
82 PEP, p. 674-676.
83 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 384, f. 217.
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Autoşeniletă din Detaşamentul blindat în deplasare spre noi poziţii de luptă

continuat înaintarea şi au ajuns pe cursul superior al Oltului, la sud de
satul Dăneşti. Intre 20-28 septembrie, Detaşamentul blindat a acţionat
între rîurile Niraj şi Mureş, pentru eliberarea altor localităţi transilvane,
intre care Periş şi Gorneşti. La 29 septembrie, unitatea română de tancuri
a fost regrupată şi pusă la dispoziţia Armatei 4 române. Comandamentul
sovietic, apreciind faptele de arme ale militarilor români i-a evidenţiat
printr-un ordin de zi, le-a adus mulţumiri, iar pe mulţi i-a propus pentru
decorare cu ordine şi medalii de război sovietice tr,. In luptele din perioada
amintită pierderile Detaşamentului blindat român s-au ridicat la 249
morţi, răniţi şi dispăruţi, iar cele provocate inamicului la peste 1 800 pri
zonieri, în afară de morţi şi răniţi s.:;.
Regimentul 7 artilerie grea român, comandat de colonelul Vasile
Danacu, a fost dat în sprijinul Diviziei 6 infanterie de gardă sovietice şi
a participat la luptele din defileul Ghimeş-Făget, artileriştii români atră
gîndu-şi admiraţia comandanţilor şi trupelor sovietice cu care au cooperat,
pentru precizia tragerilor, tenacitatea şi dîrzenia lor. La 28 septembrie
1 944, după ce - cu rol de grupare de artilerie a Corpului 24 de gardă a acţionat în sprijinul unităţilor sovietice aflate în ofensivă între rîurile
Niraj şi Mureş, Regimentul 7 artilerie grea a primit ordin să se regrupeze,
trecînd la dispoziţia Marelui Stat Major, care-l va repartiza Armatei 1 ,
aflată c u forţele principale î n Banat.
e1

RRA, p. 219.
85 Ibidem ; vezi şi PEP, p. 676-683.
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Acţiunile militare de pe frontu? din vestul ţării. Eşuarea tentativei
forţelor hitleristo-horthyste din Podişul Transilvaniei de a executa
o ofensivă fulgerătoare cu scopul de a lua sub control aliniamentul stra
tegic al Carpaţilor Meridionali şi contraofensiva Armatei 4 române
au obligat pe inamic să schimbe direcţia loviturii principale pe segmentul
de front din Banat şi Crişana, pregătind executarea unei noi operaţii
ofensive. Scopul acesteia era crearea, între Crişul Repede şi Porţile de
Fier, a unui nou aliniament defensiv menit să bareze pătrunderea for
ţelor române şi sovietice spre Cîmpia Tisei, cucerirea defileului Mureşului
pînă la Deva şi a zonei industriale din sudul Banatului, precum şi blocarea
văilor Timişului, Begăi şi Caraşului 86• Inamicul preconiza, aşadar, să exe
cute lovitura principală în „poarta Mureşului" şi două lovituri secundare
în Banat şi Crişana, căutînd să profite de fixarea Armatei 4 române în
Podişul Transilvaniei şi de faptul că grosul marilor unităţi aliate nu in
trase în dispozitivul strategic din vestul şi nord-vestul României.
La sfîrşitul primei decade a lunii septembrie, comandamentul hitle
risto-horthyst terminase concentrarea Armatei 3 ungare în zona Mak6
- Szarvas - Szentes şi la vest de Arad. De asemenea, în zona Hu�in se
afla Brigada 2 munte ungară 87 • In sudul Banatului, între Mureş şi Du
năre, forţele hitleriste îşi terminaseră concentrarea şi realizarea dispozi
tivului ofensiv, efectuînd, în zilele de 1 0 şi 1 1 septembrie, cercetarea prin
luptă, respinsă însă energic de grănicerii români 88.
Ca urmare a faptului că fîşia de apărare încredinţată era largă de
aproximativ 600 km, comandantul Armatei 1 române şi-a grupat forţele
pe direcţii, urmărind să realizeze densităţi tactice corespunzătoare în forţe
şi mijloace în sectorul fiecărei divizii, pentru a putea iniţial să oprească
inaintarea inamicului în defileuri şi a-i zădărnici planul de a depăşi ma
sivul Apusenilor şi de a pătrunde adînc în lungul văii Mureşului, spre
Deva, Alba Iulia.
In zilele de 1 0-1 1 septembrie, aproape concomitent cu oprirea
ofensivei adverse în Podişul Transilvaniei, trupele hitleristo-horthyste au
declanşat ofensiva pe frontul din Banat şi Crişana, unităţi de infanterie,
blindate şi aviaţie atacîn_d iniţial în sud-vestul ţării. Ulterior, la 13 sep
tembrie 1944, puternice grupări de forţe ungare şi germane au trecut la
ofensivă, depunînd eforturi considerabile la flancul drept şi la centrul
dispozitivului de apărare al Armatei 1 române. La flancul drept al aces
teia, pe valea Crişului Negru, unde se apăra Divizia 3 munte, a atacat
Divizia 12 infanterie din Corpul 4 armată ungar 89. Străpungerea poziţiilor
române şi luarea sub control a Munţilor Apuseni ar fi putut periclita în
cel mai înalt grad şi securitatea flancului stîng al Armatei 4 române din
Podişul Transilvaniei (vezi planşa nr. 5).
Gruparea operativă comandată de generalul de divizie Leonard Mo
ciulschi (Divizia 3 munte şi Divizia 1 infanterie-instrucţie, unităţi de gră
n iceri din sector şi batalioanele fixe „Criş" şi „Codru") primise ordinul
de a organiza în special rezistenţa pe văile Crişului Alb şi Crişului Negru.
Hans Friessner, op. cit„ p. 113.
Dâlnoki Veress Lajos, op. cit„ cap. XVI, anexa 5 . c a p . XVIII, anexa 1.
83 Arh. S t . Buc., fond Microfilme S.U.A„ rola 226, c. G l .
25 octom brie 1944, p. 79 ; vezi şi General-locote- ,
89 DIMPR. 7 septembrU!
nent (r.) Ion Şuţa, op. cit„ p. 145.
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Deşi lovitura inamicului a survenit într-un nou moment de restructu
rare * a dispozitivului marilor unităţi de la flancul drept al Armatei 1
române, capacitatea comandamentelor şi trupelor proprii de a reacţiona
cu energie la acţiunea adversă s-a dovedit la înălţime. Grănicerii şi vînă
torii de munte au dus lupte grele de apărare la Drăgeşti, Husasău de
Tinca, Gurbediu, Holod, Tinca şi în alte locuri, producînd inamicului grele
pierderi, obligîndu-1 să-şi consume rezervele. Apărîndu-se pe aliniamente
succesive, combinînd rezistenţa cu dese contraatacuri, trupele generalului
Leonard Mociulschi au întîrziat mult înaintarea duşmanului, care nu a
izbutit să ocupe oraşul Beiuş decît la 1 7 septembrie 1 944 90• Pentru apă
rarea acestei localităţi Batalionul 1 1 vînători de munte, comandat de ma
iorul Nicolae Cristescu, a angajat lupte grele în zona satului Săucani,
respingînd cinci atacuri ale trupelor horthyste. La ultimul atac, în care
inamicul a folosit şi tancuri, ofiţerul a căzut eroic în fruntea ostaşilor
săi 9 1. Acest atac a fost şi ultimul efort al Diviziei 12 infanterie ungare
în lungul direcţiei deschise de valea Crişului Negru, întrucît, în seara
acestei zile, primind în sprijin un divizion antitanc de la Corpul 33 armată
sovietic, Divizia 3 munte a oprit definitiv înaintarea inamicului şi şi-a
consolidat dispozitivul de apărare pe aliniamentul Fînaţa-Sîrbeşti-Bri
heni.
Pe valea Crişului Alb a atacat Divizia 10 infanterie ungară din
acelaşi corp de armată, care şi-a dirijat acţiunile pe direcţiile Gyula Chişineu Criş şi Macea - Pîncota 92• Atacurile inamicului s-au lovit de
împotrivirea energică a detaşamentelor înaintate organizate de Divizia 1
infanterie-instrucţie (comandant - generalul de brigadă în rezervă Gheor
ghe Poşoiu), care nu au permis adversarului să atingă aliniamentul Be
liu-lneu-Pîncota decît la 1 5 septembrie. ln următoarele două zile
forţele duşmane au încercat să pătrundă spre Tăuţ şi Sebiş, însă au în
timpinat dîrza rezistenţă a elevilor şcolilor militare de ofiţeri de rezervă
de infanterie Bacău şi Botoşani, dislocate la Ineu, care s-au bătut cu vi
tejie la Mocrea şi Bîrsa, la Cărand şi Prunişor, producînd inamicului
pierderi grele şi diminuîndu-i capacitatea ofensivă.
ln timpul luptelor extrem de violente disputate între 15 şi 17 sep
tembrie s-au jertfit la datorie căpitanii Grigore Andrei şi Eugen Dobrilă,
exemple de iniţiativă şi curaj, precum şi alţi numeroşi militari, printre
care elevii-sergenţi Nicolae Lungu, Gheorghe Fotea, Ion Pogoreanu, Gheor
ghe Gheorghiu, Gheorghe Săriţeanu 93• Ca şi în alte multe situaţii, tru
pele horthyste au sfidat cele mai elementare reguli umane şi normele
internaţionale, dedîndu-se la acte bestiale împotriva militarilor români.
12 septembrie,
* Măsurile de apărare erau în curs de realizare în ziua de
cind s-a ordonat de general I.M. Managarov restructurarea dispozitivului pentru
trecerea la ofensivă. Se preconiza crearea unei grupări de lovire în zona Beiuş
Arad cu forţele principale ale Armatei 1 române.
90 General-locotenent (în rezervă) Leonard Mociulschi, op. cit., p. 33-42.
9 1 Colonel
(r.) dr. Leonida Loghin, colonel (r.) Aurel Lupăşteanu, colo
nel dr. Constantin Ucrain, op. cit., p. 94-95.
02 Dalnoki Veress Lajos, op. cit., cap. XVI, anexa 5.
�� Colonel (r.) dr. Lconida Loghin, colonel (r.) Aurel Lupăşteanu, colonel dr.
Constantin Ucrain, op. cit., p. 143, 144, 162, 374 ; Colonel Leonida Loghin, Aspecte
ale contribuţiei şcolilor militare în războiul antihitlerist, în SMMIM, nr. 4-5/19711972, p. 216.
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La un punct de co
mandă pe frontul tran
silvănean

Sublocotenentul Vasile Adrian, luat prizonier, a fost asasinat după schin
giuiri sălbatice, tratament aplicat, de altfel, şi altor ostaşi români luaţi
în captivitate 94.
La 18 septembrie inamicul a fost oprit definitiv în faţa aliniamen
tului Donceni - 5 km vest Sebiş-Bîrca-Şilindia-Tăuţ. In după-amiaza
zilei au sosit în zonă unităţi din Divizia 203 infanterie sovietică, cu care
s-a luat imediat legătura şi s-au stabilit modalităţile de cooperare pentru
acţiunile din zilele următoare 95. Tot în această zi a ajuns la punctul de
comandă al Diviziei 1 infanterie-instrucţie comandamentul Corpului de
cavalerie român, căruia, în baza unui ordin al Marelui Stat Major, i se
vor subordona pentru operaţiile viitoare diviziile 1 infanterie-instrucţie
şi 1 cavalerie-instrucţie 96.
Aşadar, după numai 5-6 zile de lupte înverşunate, ofensiva Corpu
lui 4 armată ungar pe văile Crişurilor Negru şi Alb a fost definitiv oprită,
pătrunderile realizate de inamic pe unele direcţii neafectînd decît adîn
cimea tactică a apărării Armatei 1 române. Mai mult, eroica rezistenţă a
trupelor române a zădărnicit planurile comandamentului hitleristo-hor
thyst de a întoarce apărarea română din zona Arad, printr-o manevră a
trupelor de la flancul drept al Corpului 4 armată ungar pe direcţia Ineu
- est Arad menită să ducă la joncţiunea cu marile unităţi ale Corpului 6
armată ungar care atacau pe direcţia Szeged-Arad în intenţia de a pă
trunde pe valea Mureşului. Divizia 6 infanterie de rezervă a făcut efortul
pe direcţia Peregu Mic-Arad, iar Divizia 1 blindată „Budapesta" pe axu]
Lokoshâza-Arad 97• Divizia 1 ca ·1alerie-instrucţie (comandant - colonelul
Alexandru Pleşoianu) şi grănicerii români din sector au executat o apă
rare mobilă, producînd inamicului, mult superior numericeşte în oameni
şi tehnică de luptă, pierderi însemnate. ln zona Şofronea servanţii unui
tun din Divizionul 23 artilerie antiaeriană s-au angajat într-o luptă ine!Vi

RRA, p. 188-189.

95 PEP, p. 582.

96

brie

DIMPR. 7 septembrie
25 octombrie 1944, p. 131.
Dălnoki Veress Lajos, op. cit„ cap. XVIII, anexa 1 ; vezi şi DIMPR. 7 sep t em 
25 octombrie 1944, p. 79-90.

97
-

-
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Virgil Iovănaş

Căpitanul Romulus Pete

gală cu tancurile ungare. Focul condus cu măiestrie de căpitanul Romulus
Pete a distrus şapte tancuri şi a ucis circa 45 de militari horthyşti. La
această acţiune a participat şi elevul Virgil lovănaş, de 1 5 ani, de la Li
ceul „Aurel Vlaicu" din Arad, ajutînd la transportul muniţiei. In crîncena
încleştare cu duşmanul au căzut la datorie, rînd pe rînd, căpitanul Romulus
Pete, elevul Virgil lovănaş, soldaţii Nicolae Cazacu, Nicolae Enache şi cei
lalţi servanţi ai tunului 98.
In aceeaşi zi, inamicul a ocupat, după lupte grele, oraşul Arad şi a
continuat înaintarea spre Lipova, localitate situată la gura defileului Mu
reşului. La 14 septembrie, infanteria şi blindatele ungare au ajuns în faţa
dispozitivului de luptă al Detaşamentului „Păuliş" (comandant - colone
lul Alexandru Petrescu), format din Şcoala de subofiţeri de infanterie de
rezervă de la Radna, batalionul 1 din Regimentul 96 infanterie şi Divi
zionul 6 1 artilerie grea, instalat încă de la 1 1 septembrie, din ordinul
comandantului Armatei 1 române, pe aliniamentul Cuvin-Ghioroc-Miniş
Păuliş 99. Un regiment de infanterie ungar, sprijinit de 20-25 tancuri, a
încercat să pătrundă pe direcţia Sîmbăteni-Păuliş, însă a fost stopat de
apărarea îndîrjită a elevilor care, sub deviza „Nici pe aici nu se trece",
s-au bătut cu un curaj legendar, provocînd mari pierderi atacatorilor.
Inamicul a introdus însă forţe noi în luptă, şi, executînd o manevră din
spre nord, a ocupat satele Cuvin şi Ghioroc. In zona localităţii Miniş şi
pe forma de teren cu cota 365 a rezistat eroic compania 3 de elevi, pînă
în după-amiaza zilei de 17 septembrie, cînd, în ajutorul ei, a sosit un ba
talion din Regimentul 32 motorizat sovietic, împreună cu care militarii
români au trecut la contraatac, silind trupele horthyste să părăsească cele
două localităţi. In crîncenele încleştări din zilele de 1 4-20 septembrie din
rîndurile Detaşamentului „Păuliş" au căzut eroic 1 0 ofiţeri, 10 subofiţeri
şi 1 48 de elevi, printre care căpitanul Ioan Fătu, comandant de companie,
98 Colonel (r.) dr. Leonida Loghin, colonel (r.) Aurel Lupăşteanu, colonel dr.
Constantin Ucrain, op. cit., p. 196-197 ; vezi şi RRA, p. 189.
99 DlMPR. 7 septembTie - 25 octombTie 1944, p. 83 ; vezi şi General-maior în
rezervă Alexandru Petrescu, Detaşamentul „Păuliş", Bucureşti, 1965.
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Sublocotenentul
Gheorghe Cismaru

Căpitanul
Ioan Fătu

sublocotenenţii Constantin Boian şi Gheorghe Cismaru, elevul sergent-ma
jor Ion Motreanu, elevii sergenţi Ion Bobei, Alexandru Băbălău, Ion Do
brişoiu, Ioan Ecovescu, Mircea Fota şi mulţi alţii 100. Planul comandamen
tului inamic de a pătrunde în defileul Mureşului şi a continua înaintarea
spre Deva a fost astfel zădărnicit. Pierderile suferite de horthyşti s-au
cifrat la 1 296 de oameni, din care 387 prizonieri şi 909 morţi (număraţi pe
teren), 2 tancuri uşoare şi mijlocii distruse, capturîndu-se totodată o can
titate însemnată de annament şi tehnică de război 10 1 (vezi planşa nr. 6).
Luptătorii români au primit un ajutor preţios din partea populaţiei
din Păuliş şi din satele învecinate. Muncitori, ţărani, intelectuali au tran
sportat muniţie pînă în primele linii, au participat la evacuarea şi îngri
jirea răniţilor, adesea sub focul inamicului, făcînd astfel disponibili pentru luptă numeroşi militari.
Apreciindu-se că Şcoala de subofiţeri de infanterie de rezervă din
Radna a constituit osatura Detaşamentului „Păuliş" şi, totodată, factorul
decisiv în obţinerea victoriei de la gura defileului Mureşului, ministrul
de Război a citat-o pe întreaga armată română, prin ordinul de zi nr. 15
din 14 noiembrie 1944. „Şcoala de subofiţeri de rezervă infanterie Radna,
comandată de colonelul Alexandru Petrescu, s-a acoperit de glorie cu
ocazia luptelor dintre 14 şi 20 septembrie 1944 în regiunea Păuliş-Ghioroc
Cuvin - menţionează documentul. Datorită rezistenţei îndîrjite a elevi
lor şi conducerii pricepute, s-a reuşit timp de o săptămînă să se sfarme
puternicele atacuri ale inamicului, sprijinite de care de luptă, care căutau
să pătrundă pe Valea Mureşului, spre inima Ardealului" 1 02.
100

General-maior în rezervă Alexandru Petrescu, op. cit., p. 112-127.
Din acestea amintim : 149 puşti, 1 2 pistoale-mitralieră, 35 puşti-mitralieră,
21 mitraliere, 23 aruncătoare cal. 50 mm, 4 calibru 81,4 mm şi 4 cal. 120 mm, 12 tunuri
antitanc de diferite calibre. (Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu,
op. cit., p. 83) .
102 Mesajul patriotic al unor ordine de zi, p. 60-61.
101
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ACŢIUNILE DE LUPTA ALE ARMATEI 4 ROMÂNE PENTRU RESPINGEREA OFENSIVEI
INAMICULUI IN PO DI ŞUL TRANSILVANIEI ŞI REFACEREA APARARII PE MUREŞ ŞI ARIEŞ.
5 SEPTEMBRIE-4 OCTOMBRIE 1944
A. 2

(U.)
.. .

.

.

.

.

.

•
.

.

.

.

..
.·

.. . . . .
.

.

.

. . ·'

�

A. 6
·· ·
.

ărmă�el

.

' lh.'
Lm1a vremelnică de deman.:<.
impus.'\ prm d ictatul de la Viena

(G .)

Trupe român('
---

Trupe sovietice

--- Trupe germane şi ungare
Situatia trupelor la :

05.08 .

.

. . . "'"

�

••

- · - · -

�

06.08.

08.09.
15.0 9
1 6.0S
04.10.

•r�

.

. .
·

C. Mo. Mc.

T i l ,U

A.

..

·

SIGHIŞOARA

·.

..

.

Cris

.. .
�
.

:=)«;:

'

• •• • •

•

.

..

'\

i

C.M.

.

.

.

.

.

"

.

.

:2
w

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

..

.

.

ACŢIUNlLE 'DE LUPTA ALE CORPULUI DE MUNTE IN ZONA
NORD BRAŞOV-SFINTU GHEORGHE.
30 AUGUST-5 SEPTEMBRIE 1944

Linia vremelnică
impusă prin

de demarcatie

dictatul de la Viena

_ Trupe române

_ Trupe germane

Pl. 4
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

ACŢIUNILE DE LUPTA ALE ARMATEI 1 ROMÂNE PENTRU
RESPINGEREA OFENSIVEI INAMICULUI lN CRIŞANA ŞI BANAT.
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OPERAŢIA OFENSIVA A ARMATEI 4 ROMÂNE IN PARTEA
DE NORD-VEST A ROMÂNIEI. 9-25 OCTOMBRIE 1 944
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Ordin de zi prin care este citată pe ''
armată Şcoala de subofiţeri de infanterie
de rezervă Radna

După înfrîngerea trupelor ungare care atacaseră în . Crişana, marile
unităţi române din acea zonă au trecut la pregătirea ofensivei pentru res
pingerea forţelor inamice şi alungarea lor peste frontieră.
Partea de sud-vest a ţării a constituit, de asemenea, o zonă în care
au avut loc puternice încleştări cu forţele inamice, luptele polarizîndu-se
în jurul oraşului Timişoara şi în sudul regiunii. Iniţial, inamicul a efectuat
în zilele de 1 0-1 1 septembrie intense cercetări prin luptă. Conturîndu-se
pericolul executării unei lovituri în direcţia Timişoara-Deva, comanda
mentul Armatei 1 române a ordonat Diviziei 1 9 infanterie să închidă co
municaţia Lugoj-Deva (pe aliniamentul Păru-Balinţ) şi defileul de la Mar
g'ina ; Diviziei 9 cavalerie să acţioneze pe axul Timişoara-Lipova pentru
a evita o eventuală manevră de încercuire pe comunicaţia Timişoara-Li
pova iar Diviziei 14 infanterie să blocheze comunicaţia Lugoj-Caransebeş.
Totodată, s-a cerut Armatei 53 sovietice intervenţia unei grupări blindate
pe comunicaţiile Deva-Lugoj şi Deva-Timişoara. La 13 septembrie unităţi
şi mari unităţi din „Gruparea Schneckenburger" au atacat oraşul Timi
şoara. A doua zi, „Grupul de luptă Behrends", întărit cu o companie de
tancuri, a înaintat dinspre Kikinda (Iugoslavia) tot spre Timişoara, iar
forţe aparţinînd Diviziei 4 SS grenadieri blindaţi, constituite într-un grup
de luptă 103, pe direcţia Vrsac (Iugoslavia)-Deta-Timişoara 10 ". După cum
menţionează generalul Hans Friessner în memoriile sale, misiunea aces
tor forţe era de a pune stăpînire pe marele oraş bănăţean, a intercepta
1 03 Format din batalionul blindat de cercetare, batalionul 1 din Regimentul 8
mecanizat, companiile 13 şi 16 din acelaşi regiment şi bateria 6 din Regimentul 4
artilerie (Eugen Bantea, op. cit., p. 158.)
iot. Ibidem, p. 158-160.
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Prizonieri din armata
ungară

şi a păstra importanta comunicaţie de rocadă din vestul României, Timi
şoara-Arad-Oradea 105.
Oraşul Timişoara şi împrejurimile sale erau apărate de Divizia 9
cavalerie (comandant - generalul de brigadă Dumitru Popescu), căreia
i se subordonaseră toate forţele militare româneşti existente în zonă 10r. .
Deşi atacate concentric dinspre vest şi dinspre sud, trupele române au
opus o dîrză rezistenţă, inamicul suferind o severă înfrîngere în faţa ora
şului. In luptele purtate în ziua de 17 septembrie s-au jertfit numeroşi
militari români, printre ei aflîndu-se locotenent-colonelul Ion Enescu, co
mandantul Regimentului 13 călăraşi, căpitanul Alexei Donici, locotenentul
Ovidiu Balea şi soldatul Dumitru Arvătescu 101.
La 17 septembrie au sosit în zonă primele detaşamente ale Corpului
49 armată sovietic, consolidînd apărarea pe direcţia Timişoarei. Insuccesul
ofensivei hitleriste a fost consemnat de comandantul Grupului de armate
„Ucraina de Sud" în termeni clari : „Încercarea ei [a Diviziei 4 grenadieri
blindaţi - n.n.] de a lua Timişoara prin surprindere a eşuat" 10s.
In partea de sud a Banatului, unităţile Diviziei 19 infanterie şi cele
cinci batalioane ale Centrului de instrucţie Tirol s-au confruntat cu im
portante forţe motorizate hitleriste care au atacat pe trei direcţii : din
spre Vrsac spre Reşiţa, dinspre Oraviţa spre Bozovici şi dinspre Baziaş
în lungul Dunării spre Orşova. După mari eforturi, suferind pierderi,
inamicul a reuşit să pună stăpînire pe oraşul Anina şi să realizeze unele
pătrunderi în lungul Dunării. Aşadar, comandamentul german nu şi-a
atins nici în această zonă scopul 1o9. Mai mult, o dată cu sosirea începînd
de la 17 septembrie a primelor eşaloane ale Corpului 49 armată din Ar
mata 46 sovietică, situaţia militară din Banat s-a consolidat, raportul de
1os

Hans Friessner, op. cit., p. 132.
General-locotenent în rezervă Dumitru Popescu, La porţile Timişoarei, sep
tembrie 1944, Bucureşti, 1968, p. 40-45.
107 Colonel (r.) dr. Leonida Loghin, colonel (r.) Aurel Lupăşteanu, colonel
dr. Constantin Ucrain, op. cit„ p. 10-11, 136-137 ; Octavian Metea, Ultima şarjă.
Eroul colonel Ion Enescu, Bucureşti, 1974, p. 63-71.
108 Hans Friessner, op. cit„ p. 132.
109 Vezi Colonel (r.) Aurică Sitaru, Cu Divizia 19 infanterie pe frontul antihit
lerist din Ba.nat pînă aproape de Praga., Bucureşti, 1981, p. 23-27.
106
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Locotenent-colonelul Ion Enescu

Monumentul ostaşului român din Timişoara

forţe modificindu-se în defavoarea inamicului şi creîndu-se condiţiile
pentru trecerea la ofensivă şi alungarea inamicului peste frontieră.
Prima parte a misiunii fixate Armatei 1 române prin directiva Ma
relui Stat Major din 30 august 1 944 a fost îndeplinită integral, aceasta
constituind rezultatul dirzeniei, eroismului şi vitejiei ostaşilor români,
cărora comandantul armatei, generalul de corp de armată Nicolae Macici,
le-a adus mulţumiri printr-un înflăcărat şi emoţionant ordin de zi la 23
septembrie 1 944 : „Voi aţi păzit pămîntul străvechi al Banatului şi Cri
şanei şi aţi izbutit să stăviliţi încălcarea pe care duşmanul de totdeauna
al românilor voia s-o adincească spre inima Transilvaniei noastre ! După
ce aţi dezarmat prin luptă pe germanii care ocupau multe puncte însem83
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nate din Transilvania, v-aţi bătut apoi timp de aproape o lună de zile pe
graniţa de vest şi în Munţii Apuseni, în cele mai grele condiţii, atît cu
oştile ungureşti, cit şi cu cele germane care au sprijinit pe unguri [„.] .
Prin vitejia şi dragostea voastră de Ţară, voi cu toţii aţi oprit năvala
inamică şi aţi asigurat forţelor aliate ruseşti ieşirea din strîmtorile mun
ţilor. Vă aduc astăzi tuturor, de la general pînă la soldat, mulţumirile
mele pentru nepreţuita contribuţie şi jertfa fiecăruia pentru izbînda de
pînă acum. Prima parte a misiunii noastre - care a fost şi cea mai grea,
fiindcă am fost singuri - am încheiat-o victorios şi neamul românesc
poate privi cu încredere spre zările luminoase ale împlinirii sfintei noastre
dreptăţi" 110.
Organizate şi conduse cu competenţă şi responsabilitate, acţiunile
armatei române au avut drept rezultat oprirea definitivă, pe toate direc
ţiile, la 18 septembrie, a ofensivei inamicului care atacase în Crişana şi
Banat, ceea ce a năruit planul comandamentului german de a pune stă
pînire pe trecători şi de a ieşi la est de Munţii Apuseni. Ca şi în Podişul
Transilvaniei, dîrza apărare a Armatei 1 române a asigurat deplasarea
nestingherită a marilor unităţi sovietice spre aliniamentul deţinut cu
fermitate de forţele române. Aceste succese au fost evidenţiate de gene
ralul-locotenent l.M. Managarov, comandantul Armatei 53 sovietice, în
ordinul nr. 0346 din 23 septembrie 1 944, în care se menţiona : „Unităţile
române care au acţionat în cadrul Grupului de armate, oprind năvala
trupelor germane şi ungare, au acoperit înaintarea trupelor (Armatei)
Roşii spre Cîmpia Ungariei şi au luat parte activă la cucerirea oraşului
Arad. In aceste lupte, unităţile şi subunităţile române, în condiţiuni grele
de regrupare, au dovedit bărbăţie şi dîrzenie şi au îndeplinit cu cinste
misiunea înaltă ce li s-a încredinţat" 111.
Subliniind succesul strategic al operaţiei Armatei 1 române pentru
desfăşurarea viitoare a acţiunilor militare, monografia sovietică Istoria
Marelui Război al Uniunii Sovietice pentru Apărarea Patriei arată : „în
acest timp Armata 53 a străbătut Carpaţii Meridionali fără a întîmpina
rezistenţă, a progresat 220 kilometri şi a ajuns în zona Caransebeş " 112.
Era o consecinţă directă a succesului acţiunilor armatei române care ope
rase în Crişana şi în Banat.
Succesul strategic obţinut de Armata 1 română va fi amplificat prin
faza ofensivă, organizată în cooperare cu marile unităţi sovietice cu scopul
de a nu da răgaz inamicului să consolideze aliniamentul atins şi de a-l
respinge peste graniţă. Drept urmare, ofensiva trupelor române s-a de
clanşat aproape simultan pe mai multe direcţii. Divizia 3 munte, acţio
nînd alături de unităţi ale Corpului 33 armată din Armata 27 sovietică,
a trecut la ofensivă la 22 septembrie pe direcţia Beiuş-Oradea, a zdrobit
rezistenţele Diviziei 12 infanterie ungare şi a eliberat Beiuşul, garnizoana
ei de reşedinţă. La 27 septembrie, vînătorii de munte au ajuns pe Crişul
Repede, la imediat vest de Oradea 113, în timp ce diviziile „Tudor Vladi1 1 0 Arh. M.Ap.N., fond 519, dosar nr. 25, f. 14 ; vezi şi DIMPR. 7 septembrie 25 octombrie 1944, p. 150-1 5 1 .
l l L Arh. M.Ap.N„ fond 1 , dosar n r . 267, f . 88.

112 IVOVSS, tom 2, Moskva, 1961, p. 282.
113 Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 1 1 32, f. 99 ; vezi şi DIMPR. 7 septem
brie - 25 octombrie 1 944, p. 175.
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mirescu" română şi 337 infanterie sovietică, ambele sosite din Podişul
Transilvaniei, se apropiaseră de periferiile sudice şi sud-estice ale oraşu
lui, ameninţînd cu încercuirea gruparea germano-ungară din această
zonă 114•
Corpul de cavalerie (comandant - generalul de corp de armată
Gheorghe Cealîk), aflat la 1 9 septembrie cu Divizia 1 infanterie-instrucţie
pe aliniamentul Şilindia-Tăuţ, în contact cu inamicul, şi cu Divizia 1 ca
valerie-instrucţie, în curs de concentrare în zona Agriş, a trecut la ofen
sivă la 20 septembrie, iniţial numai cu Divizia 1 infanterie-instrucţie, pe
direcţia Tăuţ-Curtici. Două zile mai tîrziu a fost introdusă în luptă pe
direcţia Galşa - Curtici Divizia 1 cavalerie-instrucţie, care, după
o înaintare hotărîtă, a participat la eliberarea oraşului Salonta, a
depăşit frontiera româno-ungară şi a ajuns în seara de 24 septembrie în
zona localităţii Elek. Intre timp, cealaltă mare unitate română din com
punerea Corpului de cavalerie, trecută la dreapta Diviziei 203 infanterie
sovietice, a respins inamicul dincolo de frontieră, cucerind la 28 septem
brie, aliniamentul Ujvâros-Okny-Sârkâdekeresztur 115.
Pe valea Mureşului ofensiva Armatei 53 sovietice a dus la eliberarea
oraşului Arad, în noaptea de 22 spre 23 septembrie inamicul retrăgîndu-se
peste frontieră. La sud de rîu, trupele Corpului 49 armată sovietic au
atins, la 5 octombrie, aliniamentul Sînnicolau Mare-Becicherecu Mic-Să
călaz, aproape de frontiera româno-iugoslavă. Corpul 7 armată român (co
mandant - generalul de corp de armată Nicolae Şova), care, din ordinul
Marelui Stat Major, se concentrase în Banat şi ocupase un dispozitiv de
luptă la sud de Timişoara, a trecut la ofensivă pe direcţia generală Otveşti
Rudna, atingînd, pînă la 29 septembrie, frontiera la sud-vest de localitatea
m

DIMPR. 7 septembrie

-

25 octombrie 1944, p. 177.

us Arh. M.Ap.N., fond 354, dosar nr. 29, f. 66.
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Rudna. La 5 octombrie, după ce a fost depăşit de mari unităţi din Armata
46 sovietică, Corpul 7 armată (cu diviziile 14 infanterie-instrucţie, 19 in
fanterie şi 9 cavalerie} a primit ordin să se regrupeze în zona Foeni-Peciu
Nou-Deta, aflîndu-se la dispoziţia şi sub ordinele Armatei 1 române. In
această perioadă a sosit în Banat şi Corpul 4 armată (comandant - ge
neralul de brigadă Dumitru Tudose}, compus din 4 divizii (2 infanterie,
4 infanterie-instrucţie, 5 şi 1 5 infanterie}, pus, de asemenea, la dispoziţia
Armatei 1 de către Marele Stat Major 1 16.
Brigada 19 infanterie, aflată în partea sudică a Banatului, a respins,
între 19 şi 24 septembrie, atacurile trupelor germane din zonele Ticvaniu
Mare şi Anina, după care a trecut la atac pe văile Caraşului şi Nerei, a
înfrînt inamicul din zona Anina şi a eliberat, în cooperare cu unităţi so
vietice din Divizia 49 infanterie, mai multe localităţi. Şi în luptele din
sudul Banatului militarii români au primit un ajutor însemnat din partea
oamenilor muncii. La Reşiţa, în timp ce trupele hitleriste se apropiau de
oraş, muncitorii de la uzina metalurgică din localitate au organizat apăra
rea uzinei şi a oraşului. La fiecare secţie din interiorul întreprinderii s-au
constituit detaşamente pentru paza instalaţiilor şi diferitelor obiective
principale din cadrul uzinei. Muncitori de la secţiile de fabricare şi pro
bare a tunurilor au format o baterie şi au ocupat o poziţie de tragere la
10 km de oraş, pe comunicaţia Anina-Reşiţa, cu misiunea de a opri îna
intarea inamiculu i pe această direcţie 117• La 1 octombrie, după îndeplinirea
misiunii, unităţile Brigăzii 19 infanterie au fost regrupate la sud de Ti
mişoara, reintrînd în compunerea Diviziei 19 infanterie.
Succesele obţinute de Armata 1 română, iniţial singură, apoi în coo
perare cu mari unităţi sovietice în partea de vest a ţării, au creat o reală
ameninţare cu încercuirea pentru gruparea hitleristo-horthystă din Po
dişul Transilvaniei. Pentru a limita acest pericol, comandamentul german
a concentrat în zona Oradea o puternică grupare, transferînd aici coman
damentele Armatei 6 şi pe cel al Corpului 72 armată german, diviziile 23
blindată şi 76 infanterie germane, corpurile 4 şi 7 armată ungare (6 divi
zii} us, cărora le-au fost afectate în sprijin diviziile 13 şi 24 tancuri din
Corpul 3 blindat german, precum şi Divizia grenadieri blindaţi „Feld
herrnhalle" 1 19. Gruparea de contralovitură totaliza 1 1-12 divizii, din care
patru blindate, echivalînd cu valoarea unei armate operaţionale puter
nic întărite. Comandamentul Grupului de armate „Sud" * a hotărît să
execute o contralovitură, „să lovească forţele inamice [române şi sovie
tice - n.n.] în flanc dinspre nord spre sud şi să le izoleze, la est de Arad,
de ieşirile din trecătorile munţilor. Atacul trebuie să fie dus mai departe
trecînd de la Timişoara pînă la Porţile de Fier şi pînă la pasul Turnu Roşu,
pentru cucerirea Carpaţilor Meridionali" 120 • Operaţia a fost denumită co11 a Ibidem, fond 342, dosar nr. 94, f. 4-5 ; Ibidem, fond 339, dosar nr. 194,
384-386 ; vezi şi Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu,
op. cit., p. 84-85.
117 Ibidem, fond 948, dosar nr. 1 259, f. 36.
ua Dâlnoki Veress Lajos, op. cit., cap. XVI, anexa nr. 8, cap. XVII, anexa nr. 3.
11 9 Hans Friessner, op. cit., p. 130.
• Denumirea adoptată de gruparea strategică germano-ungară operaţională în
spaţiul românesc la 24 septembrie 1944.
120 Hans Friessner, op. cit., p. 129-130.
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dificat „Zigeunerbaron " (Voievodul ţiganilor) şi urma să înceapă la 28
septembrie, pe două direcţii ; Oradea-Salonta şi nord Gyula - Salonta m.
Contralovitura s-a declanşat la data stabilită, cu sprijinul Flotei 4 aeriene
germane. Sub presiunea puternică a forţelor inamice, trupele române şi
sovietice s-au repliat prin luptă, pînă pe aliniamentul Mierlău-Ianoşda
(Corpul 33 armată) şi pe Crişul Negru, între Talpoş şi Zerind (Corpul de
cavalerie român) 122 • Încercările duşmanului de a pătrunde spre Salonta
s-au lovit de rezistenţa diviziilor române şi sovietice, care, la 2 octombrie,
au trecut la contraatac, respingînd trupele hitleriste pînă pe aliniamentul
Apateu - Leş - Roit 123.
Prima etapă a operaţiei pentru alungarea forţelor horthysto-hitle
riste de pe teritoriul naţional, desfăşurată în Podişul Transilvaniei, în Cri
şana şi Banat, la care au fost angajate 28 de divizii române m, a avut
o importanţă deosebită pentru evoluţia ulterioară a acţiunilor militare.
Valoarea strategică a acesteia este dată de faptul că, păstrîndu-se ferm
frontul din nord-vestul şi nordul ţării, cu precădere marele cap de pod din
Podişul Transilvaniei, a fost dejucat, prin forţa armelor şi voinţa unanimă
a poporului român, planul !naltului comandament german de a pune
stăpînire pe trecătorile Carpaţilor. Reuşita operaţiei a permis concentra
rea, iniţial, a marilor unităţi române, apoi şi a celor sovietice, la nord şi
la vest de munţi în condiţiile libertăţii de acţiune. Corelarea acestor doi
factori a creat premise favorabile organizării şi desfăşurării cu succes a
ofensivei finale eliberatoare.
Ofensiva decisivă pentru
eliberarea părţii de nord vest
a ţării

La sfîrşitul lunii septembrie s-a inau. gurat o nouă etapă a efortului pentru
deplina eliberare a teritoriului na
ţional de sub ocupaţia horthysto
hitleristă, a participării poporului român la lupta pentru zdrobirea fas
cismului. Ea se va încheia la 25 octombrie o dată cu eliberarea localităţii
Carei şi cu ieşirea forţelor principale ale armatei române de operaţii la
frontiera de stat cu Ungaria. La 25 octombrie 1 944 întreg teritoriul pa
triei era eliberat de sub ocupaţia horthysto-hitleristă, înlăturîndu-se ast
fel definitiv şi irevocabil odiosul dictat fascist de la Viena din 30 august
1 940 125.
Operaţiile militare de eliberare s-au desfăşurat atît în Podişul Tran
silvaniei, cit şi în Banat, Crişana şi Maramureş, la ele participînd armatele
1 şi 4 române, în .cooperare cu forţele aliate sovietice din compunerea
Frontului 2 ucrainean. La nivelul strategiei aliate, în estul Europei, ope12 1 Arh. M.Ap.N„ fond 1, dosar nr. 226, f. 248 ; General-locotenent dr. Ilie
Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr. Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru
Duţu, op. cit., p. e f-83.
122 PEP, p. 657-659.
123 Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 228, f. 10.
124 RRA, p. 203.
125 General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior
dr. Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, op. cit., p. 111.
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raţiile armatelor române s-au corelat cu ofensiva pe direcţia Debreţin
Nyiregyhâza 126, intrată în lucrările de specialitate sub denumirea de
operaţia „Debreţin" 121.
Acţiunile ofensive de la vest de Munţii Apuseni. După respingerea
atacurilor forţelor hitleristo-horthyste în Banat şi Crişana, inamicul mai
controla în vestul României doar zona Oradea-Salonta. Eliberarea de
urgenţă a acestui spaţiu se impunea în cel mai înalt grad, menţinerea unui
cap de pod advers în partea occidentală a teritoriului României stînjenind
atît operaţiile de eliberare în curs de pregătire în nord-vestul ţării, cît şi
acţiunile preconizate de aliaţi pe teritoriul Ungariei 12s.
La operaţia de eliberare a Oradei au participat forţe militare din
cadrul Armatei 1 române şi Armatei 27 sovietice. Divizia 3 munte, Divi
zia „Tudor Vladimirescu" şi Divizia 337 infanterie sovietică aveau misiu
nea de a înainta pe direcţia Beiuş-Oradea ; Corpul de cavalerie român şi
Divizia 203 infanterie sovietică primiseră misiunea de a acţiona ofensiv
în direcţia Chişineu Criş-Salonta. La 6 octombrie 1 944, după lupte în
verşunate, forţele aliate se găseau pe aliniamentul general sud Oradea-est
Salonta-Mak6, în dispozitivul următor : diviziile 3 munte şi „Tudor
Vladimirescu" la sud Oradea ; Divizia 1 infanterie-instrucţie în valea Cri
şului Negru ; Divizia 1 cavalerie-instrucţie la 40 km nord Arad.
Concomitent cu executarea loviturii principale de către armatele 53
şi 6 tancuri sovietice în sectorul Salonta-Mak6, la 6 octombrie o grupare
operativă alcătuită din Divizia 3 munte, Divizia „Tudor Vladimirescu",
Divizia 337 infanterie sovietică şi Brigada 6 moto sovietică de gardă a de
clanşat ofensiva pe direcţia generală Oradea. Corpul român de cavalerie,
inclus în „Gruparea hipomobilă general Pliev", a pătruns adînc în breşa
creată între Salonta şi Mak6 şi a înaintat spre Debreţin, cu misiunea de a
ataca forţele inamice din zona Oradea dinspre vest. ln ziua de 1 1 octom
brie, Divizia 3 munte a ajuns la gara Leş, la vest de Oradea şi a eliberat
localitatea Sîntandrei. Simultan, unităţi din „Gruparea Pliev" au atacat
de la nord de oraş, iar trupele Diviziei „Tudor Vladimirescu" din rîndu
rile căreia s-a jertfit eroic locotenent colonelul Ion Buzoianu, au în
ceput luptele pentru curăţirea Oradei de inamic. Eliberarea Oradei, la
12 octombrie, a avut un ecou pozitiv în rîndul trupelor, fiind întimpinată
cu o vie satisfacţie de întreaga opinie publică din ţară (vezi planşa nr. 7).
Operaţia ofensivă a Armatei 4 române în Podişul Transilvaniei eliberarea Clujului. Misiunea de ansamblu a Armatei 4 române a fost de a

trece la ofensivă pe direcţia generală Luduş - Bonţida - Jibou - Ca-

126 Mareşalul
R. I. Malinovski, . comandantul Frontului 2 ucra! nean, a
hotărît să execute lovitura principală cu gruparea de la centrul Frontului 2 ucrai
nean pe direcţia Arad-Debreţin-Nyiregyhâza cu mari unităţi sovietice, la care urmau
să participe şi Armata 1 română, Corpul de cavalerie şi diviziile române 3 . munte
şi „Tudor Vladimirescu", şi o altă lovitură, pe direcţia generală Tu :d�-CluJ-Satu
Mare cu o grupare alcătuită din Armata 4 română şi forţe sovietice. IVOVSS,
tom 4, p. 382.
121 Arh. M.Ap.N., fond 4, dosar nr. 248, f. 9-11.
1 28 Ibidem, fond 544, dosar nr. 23, f. 57.
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Locotenent-colonelul
Ion Buzoianu

Monumentul ostaşului român ridicat
la Oradea

rei pentru a nimici forţele principale ale Armatei 2 ungare şi marile uni
tăţi din compunerea Armatei 8 germane şi de a depăşi frontiera româno
ungară. Intr-o primă etapă, Armata 4 română s-a angajat în bătălia pen
tru eliberarea Clujului. In acest scop s-au emis ordinele de operaţii nr. 1 5
ş i 1 6, ultimul din 5 octombrie 1 944. Comandantul Armatei 4 a hotărît să
rupă apărarea inamicului într-un sector de 3 km, dînd lovitura princi
pală la stînga cu Corpul 6 armată, pe direcţia Viişoara - Boju - Apahida,
şi o altă lovitură, la dreapta, pe direcţia Band - Gherla, cu Corpul de
munte. Intre aceste două grupări de la flancuri urma să acţioneze o gru
pare de legătură compusă din Corpul 2 armată (2 divizii). Divizia 1 1 in
fanterie din rezervă a fost dispusă către flancul stîng al armatei,
înapoia corpului de la lovitura principală. In scopul materializării acestei
hotărîri, dispozitivul, între Tîrgu Mureş şi Luncani, într-o fîşie de ofensivă
largă de 75 km, a fost astfel constituit 129 : Corpul de munte, cu diviziile
3, 6 infanterie şi 1 munte şi Regimentul 2 artilerie grea, şi-a dispus tru
pele intre exclusiv Tîrgu Mureş şi Ogra pe un front de 25 km ; Corpul 2
armată, cu diviziile 20 infanterie, 8 cavalerie şi Divizionul 52 artilerie
grea în continuare pină la Hădăreni pe un front de 28 km, iar Corpul 6
armată, cu diviziile 7 infanterie-instrucţie, 9 şi 2 1 infanterie şi regimen
tele 1, 3, 6 artilerie grea pe restul frontului, într-o fîşie largă de 22 km.
1 29 Colonel Leonida Loghin, Restructurarea dispozitivului Armatei 4 române
în operaţia Cluj, în FIMPR, voi. l, Bucureşti, 1973, p. 227-244.
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Zona cuprinsă între Mureş şi Someş - din punct de vedere al for
melor de relief, cursurilor de apă şi comunicaţiilor - punea probleme se
rioase forţelor aflate în ofensivă, favorizîndu-le pe cele aflate în apărare.
La vest de Someş, se găsea o creastă împădurită (între văile Almaşului şi
Agrişului). In spatele ei se ridicau Munţii Meseş (înălţime 1 OOO m), ca şi
Munţii Făget. Existau doar două căi de comunicaţie de pătrundere :
Gherla - Jibou - Baia Mare - Satu Mare şi Cluj - Zalău - Carei. Un
impediment serios îl reprezenta lipsa căilor de comunicaţii transversale,
ce împiedica executarea manevrelor de forţe şi mijloace de „rocadă", şi
expunea marile unităţi proprii contraatacurilor de flanc. Doar pe direcţia
Viişoara-Apahida, Mureşul şi Someşul erau separate de o creastă mai
accesibilă forţelor aflate în ofensivă.
Ţinînd cont de caracteristicile terenului şi de tăria grupării hitle
risto-horthyste, comandamentul Armatei 4 române a stabilit măsurile
adecvate, grupînd grosul forţelor şi mijloacelor în sectorul Viişoara-Po
iana. Pe direcţia loviturii principale armata grupase 4 din cele 9 divizii,
precum şi majoritatea artileriei grele. Alte 2 divizii din compunerea Ar
matei 4 (18 infanterie şi 2 munte) fuseseră incluse în dispozitivul ofensiv
al corpurilor 1 04 şi 35 armată din Armata 27 sovietică cu care marea uni
tate operativă română îşi corela efortul *. Armata 4 română avea 3 corpuri
de armată în eşalonul 1 şi 1 divizie în rezervă, la flancul său stîng.
Atingerea obiectivelor vizate a reclamat acţiuni energice şi rapide
de pregătire a ofensivei, inclusiv regrupări de forţe şi mijloace de la cen
trul dispozitivului Armatei 4 la flancul său stîng, uneori pe distanţe apre
ciabile, de 60-70 km. Deplasarea a 4 divizii şi 2 regimente de artilerie
grea s-a efectuat într-un timp scurt pe comunicaţii afectate de condiţiile
climaterice grele. Concomitent, s-au luat măsuri pentru asigurarea ma
terială a operaţiei ofensive.
In faţa Armatei 4 române se găseau unităţi şi mari unităţi aparţi
nînd Armatei 2 ungare şi Armatei 8 germane. Astfel, în fîşia Corpului de
munte se aflau Divizia 15 infanterie germană, Corpul 69 vînători frontieră
·ungar şi 1 regiment de infanterie german, în cea a Corpului 2 armată
7-8 escadroane din Divizia 8 cavalerie SS germană şi 5-6 batalioane din
Divizia 9 infanterie ungară, iar între Viişoara şi Poiana, adică în sectorul
loviturii principale a armatei, Divizia 25 infanterie ungară 130•
La 8 octombrie, comandantul Armatei 4 române a transmis corpu
rilor de armată ordinul din care reieşea că „Armata trece la atacul ge
neral în dimineaţa de 9 octombrie, concomitent cu ofensiva forţelor aliate
de la dreapta şi stînga sa cu efortul de-a lungul căii ferate Cîmpia
Turzii - Cojocna" 13 1. Incepea astfel operaţia „Cluj ", care avea drept
obiectiv strategic deplina eliberare a părţii de nord-vest a Transilvaniei
aflată încă sub ocupaţia horthysto-hitleristă în strînsă cooperare cu ar
matele sovietice. Acţiunile ofensive s-au desfăşurat în trei faze : prima,
între 9 şi 13 octombrie 1944, timp în care trupele române au rupt apărarea
inamicului pe linia de contact, au ieşit în valea Someşului Mic şi, după
-

• Armata 27 sovietică şi Corpul 23 tancuri sovietic urmau să participe la
acţiunile ofensive din Podişul Transilvaniei, înaintînd pe direcţia Turda-Cluj în
cooperare cu forţele principale ale Armatei 4 române.
130 Dâlnoki Veress Lajos, op. cit., cap. XVI, anexa nr. 8.
131 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 876, f. 63-64.
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ce l-au forţat din mişcare, au cucerit înălţimile de la vest de acest rîu.
Apoi, continuînd cu vigoare ofensiva, marile unităţi române au participat
efectiv, în cooperare cu Corpul 104 armată sovietic, la eliberarea oraşului
Cluj ; a doua fază, între 14-20 octombrie, s-a concretizat prin zdrobirea
rezistenţelor inamicului din munţii Meseş şi Făget ; a treia, 21-25 octom
brie, a urmărit zdrobirea forţelor inamice din zonele oraşelor Carei şi
Satu Mare, finalizîndu-se prin îndeplinirea obiectivului politico-militar al
efortului ofensiv - depăşirea, la 25 octombrie 1944, a frontierei de stat
româno-ungare (vezi planşa nr. 8).
Armata 4 română a trecut la ofensivă la 9 octombrie, ora 9,10 ;
pe un timp ploios şi rece Corpul 6 armată, aflat pe direcţia loviturii prin
cipale, a cooperat strîns cu Corpul 104 armată sovietic, joncţiunea fiind
asigurată de Divizia 1 8 infanterie română, care acţiona la flancul drept al
corpului sovietic 132• Atacul trupelor române s-a desfăşurat cu succes pe
întregul front al armatei. Fiind informat că pe unele direcţii inamicul în
cepuse să se retragă, generalul de corp de armată Gheorghe Avramescu
a ordonat ca marile unităţi să-şi constituie „detaşamente înaintate" şi să
treacă la urmărirea trupelor hitleristo-horthyste. La 10 octombrie au fost
eliberate cîteva localităţi, între care Cojocna şi Corpadea. Inaintînd pe
drumuri desfundate de ploile care nu mai conteneau, unităţile diviziilor 9
:;; i 21 infanterie de pe direcţia loviturii principale a Corpului 6 armată au
zdrobit toate rezistenţele inamicului şi au ajuns pe înălţimile ce mărgi
nesc spre vest lunca Someşului. Pretutindeni populaţia a primit cu entu
ziasm trupele române eliberatoare, întîmpinîndu-le cu drapele tricolore
ce fuseseră păstrate, timp de patru ani, cu mari riscuri 133• Surprinzînd
această atmosferă însufleţitoare, Jurnalul de operaţii al Regimentului 2
dorobanţi din Divizia 1 1 infanterie consemnează : „Zi ploioasă şi vînt de
toamnă. Sub picurii deşi ai ploii, frumosul drapel românesc fîlfîia mîndru
în poarta bisericii de pe creastă. Populaţia satului Cojocna varsă lacrimi
de bucurie că a scăpat de sub călcîiul duşman, care nu a putut să facă
altceva decît să oprimeze sufletele româneşti, pline de cel mai cald şi
sfînt patriotism. E bucurie mare !" 134• „La intrarea noastră în Cojocna
- îşi aminteşte şi fostul comandant al Diviziei 9 infanterie - populaţia
satului a ieşit într-un număr impresionant în întimpinarea trupelor ro
mâne eliberatoare. Cu flori, cu pîine şi cu sare, după datina străbună,
ne-au întimpinat. Uralele de bun venit nu mai conteneau. Apoi, un cor
format din tinerii satului, sub conducerea directorului şcolii din Cojocna,
a intonat minunate cîntece româneşti, care ne-au umplut inimile de bucu
rie şi mindrie" 135. Fusese, aşadar depăşită şi în acest sector linia de de
marcaţie impusă României prin dictatul fascist de la Viena, prilej cu care
generalul de brigadă Filip Agricola, comandantul Corpului 6 armată, a
dat ordinul de zi nr. 120 în care elogia bravura trupelor şi hotărirea lor
nestrămutată de a alunga duşmanul fascist de pe pămîntul românesc.
,Astăzi, 10 octombrie 1944, ora 12 - se arăta în ordin -, după grele lupte
i. nemăsurate greutăţi, aţi trecut linia de demarcaţie, păşind în Ardea
u! nostru de nord vremelnic răpit [ ...] . Să fim mindri că ne este hă�ăzit
132 Ibidem, f. 63.
1 33

i:v.

13:>

Ibidem, fond 515, dosar nr. 83, f. 107.
Ibidem, fond 1 023, dosar nr. 6, f. 26.
General-colonel în rezervă Costin Ionaşcu, op. cit., p. 98.
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nouă să dărîmăm pietrele de hotar maghiare tocmai aici, în regiunea
Clujului, leagănul de milenii al poporului român " ia&.
Noi lupte înverşunate s-au purtat în lungul Someşului Mic, inamicul
organizîndu-şi aici o poziţie de rezistenţă sprijinită pe flancuri pe Carpaţii
Orientali şi Munţii Bihorului. Comandamentul advers spera ca, prin re
zistenţa organizată aici, să ofere timpul necesar pentru retragerea tru
pelor sale din Carpaţii Orientali. Prin atacuri susţinute, marile unităţi ale
Armatei 4 române vor intercepta însă comunicaţiile Cluj-Oradea şi Cluj
Dej. Unităţile diviziilor 9 şi 21 infanterie au eliberat noi localităţi, printre
care Apahida, puternic punct de sprijin apărat cu înverşunare de inamic,
şi, folosind mijloacele de trecere din înzestrare şi alte mijloace improvi
zate (punţi de scînduri, butoaie legate unele de altele etc.) sau, acolo unde
era posibil, trecînd prin vad, au forţat Someşul şi au cucerit un mare cap
de pod pe înălţimile de la vest de rîu, pe care l-au lărgit şi adîncit pînă
la 13 octombrie.
In acest timp, după o înaintare relativ uşoară, determinată cile succe
sele grupărilor de forţe de la flancurile Armatei 4, militarii români au
luat contactul cu puternice rezistenţe inamice în zona satului Gădălin.
Divizia 20 infanterie a atacat cu vigoare, a rupt apărarea trupelor hitle
risto-horthyste şi, trecînd la urmărire, a forţat din mişcare Someşul în
dreptul satului Bonţida. Diviziile Corpului de munte au obţinut şi ele suc
cese importante, alungind duşmanul din Band, Şăulia, Miheşu de Cîm
pie, Mociu şi din multe alte sate şi comune transilvane, ieşind şi ele pe
Someşul Mic, la sud de Gherla.
Evenimentul principal al acestei perioade a fost eliberarea, la 1 1 oc
tombrie 1 944, a Clujului, cel mai important centru administrativ, econo
mic şi cultural al Transilvaniei, prin eforturile comune ale diviziilor 1 8
infanterie şi 2 munte române, precum ş i ale diviziilor 4 ş i 93 infanterie
din Corpul 1 04 armată sovietic.
Eliberarea Clujului a reprezentat un eveniment deosebit de impor
tant în această fază a războiului pentru dezrobirea nordului Transilva
niei. Ieşind pe Someşul Mic trupele române şi sovietice au învăluit din
spre nord-est apărarea Clujului, obligînd inamicul să se retragă de pe în
tregul front din interiorul arcului carpatic. La eliberarea importantului
centru urban al acestei părţi a ţării o deosebită contribuţie a adus
Divizia 18 infanterie română, care, executînd o manevră pe la est de oraş,
a întors apărarea inamică de la marginea sudică a Clujului uşurînd pii
trunderea trupelor· sovietice în interiorul acestuia 137• Eliberarea
Clujului a fost primită cu o deosebită însufleţire de întreg poporul român
şi a fost adusă la cunoştinţa ţării printr-un comunicat al Marelui Stat
Major. Ziarul „Descătuşarea" din 14 octombrie 1 944 scria : „Cu inimile
tresărind de bucurie, cetăţenii ţării au primit vestea măreaţă că glorioasele
trupe sovietice, împreună cu bravii vînători de munte români, au înfrînt
rezistenţa hitleriştilor şi horthyştilor, eliberînd oraşul Cluj [.„] . Şi dacă
astăzi sărbătorim dezrobirea Clujului, o datorăm, în primul rînd, actului
de la 23 August 1 944. [„.] O datorăm şi armatei române, noua armată care
înţelege să-şi facă datoria, pînă la nimicirea hitlerismului [.„]. O datorăm
1�r. Arh. M.Ap.N„ fond 341, dosar nr. 1 03, f. 137 ; Colonel Gheorghe Roma
nescu, colonel Leonida Loghin, op. cit„ p. 98.
rn

RRA, p.

253.
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muncitorimii, ţărănimii şi cetăţenilor conştienţi, care sprijină cu toată
puterea lor efortul puternic pentru distrugerea lui Hitler şi a aliaţilor
săi" 138• Remarcabilul succes a stîrnit un larg ecou şi în presa din străină
tate. Cotidianul englez „Daily Telegraph" din 1 3 octombrie 1 944 relata :
„Bucureştiul este pavoazat cu drapele în cinstea eliberării Clujului de că
tre trupele ruso-române. Recent, comandamentul sovietic a publicat un or
din de zi special, lăudind curajul şi iscusinţa comandamentului român" 139.
Din pleiada faptelor de bravură săvîrşite de trupele române în bă
tălia pentru eliberarea Clujului trebuie menţionată curajoasa acţiune a
grupului de cercetare al Diviziei 1 8 infanterie, care a reuşit să pună stă
pinire pe singurul pod de trecere peste Someş din fişia de ofensivă a marii
unităţi, cel de la Sinnicoară. Acest pod, apărat cu foc de mitraliere şi minat
de inamic, era un obiectiv militar de o valoare deosebită. Cercetarea itine
rarului şi a podului a fost încredinţată plutonului comandat de subloco
tenentul Vasile Zaharescu. Profitînd de timpul ploios şi de negura deasă
din dimineaţa zilei de 1 1 octombrie; subunitatea română s-a strecurat
neobservată spre pod, după care a scos din funcţiune instalaţia de minare,
asigurînd trecerea peste rîu a Regimentului 90 infanterie, urmat de cele
lalte unităţi ale diviziei. Pentru modul cum a luptat Divizia 18 infan
terie în zona Cluj, generalul S. I. Petrusevski, comandantul Corpului 104
138

„Descătuşarea" din 14 octombrie 1944.
Apud General-maior (r.) dr. Ion Cupşa, Bătălia Clu;ului (octombrie 1944),
Bucureşti, 1979, p. 58.
1:19
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armată din Armata 27 sovietică, cu ale cărui mari unităţi a cooperat ma
rea unitate română, a adus „viile sale mulţumiri pentru felul cum s-a
comportat această divizie în luptele din 1 1 octombrie 1944 cînd a fost eli
berat Clujul", exprimîndu-şi încrederea că „şi în viitor divizia se va com
porta în mod tot atît de strălucit" 140 .
Prima etapă a acţiunilor ofensive desfăşurate de Armata 4 română
în partea de nord a Transilvaniei se încheiase cu deplin succes. După cinel
zile de lupte grele, inamicul a fost înfrînt iar forţele principale ale ar
matei, după o înaintare de 45-70 km, au trecut la vest de Someşul Mic,
creîndu-se astfel condiţii favorabile pentru dezvoltarea ofensivei în nord
vestul României.
Ziua de 12 octombrie 1 944, cînd Clujul respira aerul libertăţii, iar
diviziile Armatei 4 române erau gata să se avînte din capul de pod de
peste Someş spre frontiera de vest a ţării, a fost marcată de o nouă şi
strălucită izbîndă : eliberarea frumosului oraş de pe Crişul Repede - Ora
dea - de către infanteriştii Diviziei „Tudor Vladimirescu", care au luptat
într-o strînsă cooperare cu vînătorii Diviziei 3 munte şi cu unităţile Divi
ziei 337 infanterie sovietice.
Acţiunile ofensive pentru zdrobirea forţelor inamice din „Poarta
Someşului". La 14 octombrie, Armata 4 română a declanşat acţiunile în

cea de-a doua etapă a ofensivei generale de eliberare. Ca urmare a înfrîn
gerilor şi a pierderii aliniamentului defensiv de pe Someşul Mic, pre
cum şi datorită pătrunderii forţelor principale ale Frontului 2 ucrainean
pe direcţia Debreţin, comandamentul german a hotărît să treacă la apă
rare pe o poziţie amenajată pe bariera naturală formată din munţii Lăpuş,
Meseş şi Făget. Cursurile de apă ale Almaşului şi Agrişului, afluenţi ai
Someşului, ofereau posibilitatea constituirii unor aliniamente de blocare
a ofensivei. Pentru a nu permite inamicului să organizeze o puternică re
zistenţă în această zonă, comandantul Armatei 4 a ordonat marilor uni
tăţi din subordine să înainteze rapid pe direcţia Bonţida - Jibou - Carei
şi să iasă în Cîmpia Tisei. Trupele hitleriste şi horthyste au încercat să
oprească înaintarea diviziilor române prin lupte îndîrjite şi contraatacuri,
dar fără succes.
In această etapă a ofensivei, comandamentul Armatei 4 române a
decis să înfrîngă rezistenţa forţelor hitleristo-horthyste prin combinarea
atacurilor de front cu cele de flanc, prin învăluirea dispozitivelor adverse.
Corpul de munte (diviziile 1 munte, 6 infanterie, 8 cavalerie) a primit
misiunea de a înainta la flancul drept al armatei pe direcţia Iclod (în va
lea Someşului Mic) - Osoi-Surduc (în Valea Someşului Mare). Corpul 2
armată (diviziile 3, 1 1 , 21 infanterie) trebuia să acţioneze în centrul dispo
zitivului ofensiv, pe direcţia Bonţida-Gîrlău (în valea Almaşului) - Jibou.
Corpul 6 armată (diviziile 7 infanterie - instrucţie, 9 şi 18 infanterie),
urma să acţioneze pe direcţia Vultureni-Gîlpaia-Romiţa (în valea
Agrişului).
Ofensiva a progresat în ritm vertiginos în ciuda rezistenţei hitle
risto-horthyste şi a distrugerilor de lucrări de artă (poduri) practicate de
140 Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 3/45, f. 250 ; Istoria infanteriei române,
vol. II, Bucureşti, 1985, p. 329.
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inamic. Corpul 6 armată a depăşit spre izvoare cursurile Almaşului şi
Agrişului, a ieşit cu parte din unităţi pe înălţimile de la est de Zalău şi a
ameninţat cu încercuirea gruparea hitleristo-horthystă din zona munţilor
Meseş. Manevra de întoarcere a Corpului 6 armată s-a corelat cu acţiu
nile de front ale Corpului 2 armată pe direcţia Cluj-Jibou, care a ieşit în
depresiunea Jibou la 16 octombrie. Aceeaşi manevră a Corpului 6 armată
ameninţa şi trupele ce opuneau încă rezistenţă Armatei 7 de gardă sovie
tice de la dreapta Armatei 4 române. Situaţia forţelor inamice s-a agravat
însă rapid sub loviturile Armatei 4 române şi marilor unităţi aliate ce
avansau pe mai multe direcţii spre Maramureş *.
In zilele de 16 şi 17 octombrie s-a procedat la o restructurare a dis
pozitivului Armatei 4 române : comandamentul Corpului de munte, divi
ziile 1 munte, 7 şi 20 infanterie-instrucţie au trecut la dispoziţia Marelui
Stat Major 1 4 1 • Prin această reorganizare forţa combativă a Armatei 4 nu
a scăzut, întrucît trupele şi mijloacele de luptă ale marilor unităţi scoase
din dispozitiv au fost repartizate diviziilor rămase în compunerea ei.
După 17 octombrie ofensiva a continuat cu corpurile 2 şi 6 armată.
Şi cu acest prilej comandamentul român a adoptat un plan axat pe combi
narea atacurilor de front şi flanc. In timp ce diviziile 1 1 infanterie şi 8
cavalerie au dezvoltat ofensiva de front în Munţii Făget, diviziile 1 cava
lerie şi 21 infanterie au atacat de la nord şi sud pe văile Someşului şi
Crasnei. De altfel, Divizia 1 cavalerie se remarcase şi anterior intercep
tînd o comunicaţie importantă în valea Someşului Mic şi obligînd pe
inamic să-şi modifice calea de retragere spre Baia Mare.
Acţiunile diviziilor 1 1 infanterie şi 1 cavalerie au conturat pentru
inamic pericolul unei iminente încercuiri în Munţii Făget. In acelaşi timp
Divizia 1 cavalerie a contribuit la deschiderea comunicaţiei spre Satu Mare.
Atacînd cu vigoare poziţiile organizate de adversar trupele române
au străbătut prin lupte grele masivul Făget şi la 20 octombrie au ajuns
în zona de cîmpie pe aliniamentul Gerăuşa - Şandra - Stîna - Babţa Bogdand - Chieşd, pregătindu-se pentru ultimul asalt pe teritoriul naţio
nal. In acest timp, trupele Armatei 40 sovietice, înaintînd dinspre est, s-au
apropiat de Baia Mare, fapt ce a determinat pe comandantul Frontului 2
ucrainean să scoată din dispozitiv Armata 7 de gardă şi s-o deplaseze spre
cursul mijlociu al Tisei.
In zilele următoare, pînă la 24 octombrie, diviziile române au con
tinuat să înainteze, ieşind în faţa ultimului aliniament organizat de inamic
în partea de nord-vest a ţării.
Desfăşurarea luptelor eliberatoare în zona Satu Mare - Carei.
Analizînd temeinic situaţia creată în urma luptelor desfăşurate, coman
dantul Armatei 4 a hotărît să-şi îndrepte cu prioritate efortul la stînga
fîşiei de ofensivă, să elibereze oraşul Carei şi să participe cu o parte din
forţe la eliberarea localităţii Satu Mare. Misiunea marilor unităţi române
* Trecînd Carpaţii, Armata 7 de gardă a atins în a doua parte a lunii octom
brie Someşul Mare, iar Armata 40 a înaintat cu o parte din forţe în direcţia Si
ghetului.
m Arh. M.Ap.N., fond 4, dosar nr. 224., f. 214.
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nu era uşoară întrucît forţele inamice, în valoare de pînă la 4 divizii,
dispuneau de poziţii amenajate din timp, osatura acestora constituind-o
punctele de sprijin şi nodurile de apărare organizate în special pe locali
tăţi. In plus, terenul plat şi descoperit permitea trupelor hitleriste şi hort
hyste să folosească la maximum eficacitatea focului armamentului auto
mat al tunurilor antitanc şi aruncătoarelor.
Pentru eliberarea oraşului Carei în timp scurt şi cu pierderi minime
comandantul Armatei 4 a ordonat Corpului 6 armată să execute o amplă
manevră dublu învăluitoare cu forţele a 4 divizii, pentru a încercui şi
nimici trupele duşmane din zona oraşului, Corpului 2 armată, de la
dreapta, revenindu-i misiunea de a învălui pe la sud, cu forţele Diviziei
1 1 infanterie, rezistenţele inamicului din Satu Mare. Atacul a început în
seara zilei de 24 octombrie şi, la căderea nopţii, militarii Diviziei 9 infan
terie au pătruns în Carei unde au angajat lupte de stradă. Ostaşii
români înaintau pe străzile slab luminate, prin curţi şi parcuri, toate în
cercările hitleriştilor şi horthyştilor de a le stăvili înaintarea, de a-şi eva
cua armamentul, muniţiile şi depozitele de alimente şi echipament din
oraş fiind zădărnicite. O dată cu ivirea zorilor zilei de 25 octombrie, ora
şul Carei, ultima localitate mai importantă de la frontiera de vest a ţării,
îşi recăpătase liniştea, trăia cu intensitate bucuria eliberării. „Casele erau
împodobite cu steaguri româneşti şi cu covoare - îşi aminteşte fostul co-
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Carei - 25 octombrie 1944
„Bine aţi venit fraţilor "

mandant al Regimentului 34 infanterie. Peste tot auzeam strigătele :
Bine aţi venit fraţilor ! " 1"2 (vezi planşa nr. 9).
Nedînd inamicului înfrînt la Carei şi Satu Mare nici o clipă de răgaz,
trupele române au continuat înaintarea şi, în dimineaţa aceleiaşi zile, la
ora 9,30 au atins în cîteva puncte frontiera româno-ungară, pe care, de
păşind-o, au început şi pe această direcţie luptele pe teritoriul Ungariei.
A fost astfel desăvîrşită, prin forţa armelor, eliberarea părţii de nord-vest
a României de sub ocupaţia horthysto-hitleristă. Cu acest prilej, coman
dantul Armatei 4 române a adresat trupelor de sub comanda sa ordinul de
zi nr. 302 bis din 29 octombrie 1944, în care, printre altele, arăta : „La
chemarea ţării pentru1 eliberarea Ardealului, răpit prin Dictatul de la
Viena, aţi răspuns cu însufleţire şi cu credinţă în izbînda poporului nostru.
Tineri şi bătrîni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu piepturile
voastre aţi făcut zăgaz neînfricat duşmanului care voia să ajungă la Car„
paţi [ ... ] . Zdrobit de focul năpraznic al artileriei şi de necontenitele voastre
asalturi, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump [ ... ] . Pe cei care au
căzut la datorie îi vor preamări urmaşii şi numele lor va fi înscris în car
tea de aur a poporului român. Luînd pildă de la cei care au pus patria
mai presus decît viaţa, continuăm lupta" 1 43• La rîndul său, ministrul de
Război, generalul de corp de armată Mihail Racoviţă, a dat la 26 oc
tombrie ordinul general nr. 77, în care se spunea : „Ardealul sfînt,
leagăn scump. al românismului, furat printr-un odios dictat, of2rit cu
generozitate de dictatorii Europei magnaţilor unguri pentru întregirea
m General-maior în rezervă Ion Botea, Spre piscul victoriei, Bucureşti, 1973,
p. 94-95.
H3 Arh. M.Ap.N. , fond 4, dosar nr. 201 , f. 2 1 1 .
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Comunicatul Marelui Stat Major român
privind eliberarea întregului teritoriu
naţional de sub ocupaţia horthysto-hitleristă

Monumentul ostaşului român din Carei

latifundiilor lor, a revenit astăzi, prin lupta dreaptă şi jertfa vrednică, la
Patria din care a fost rupt. O graniţă blestemată, trasată din ură şi răzbu
nare, a despărţit timp de patru ani părinţii de copii şi fraţii de fraţi. Lan
ţurile robiei au fost rupte ; graniţa fictivă şi odioasă a fost trecută într-un
iureş de nebiruita Armată Roşie şi de vitezele noastre batalioane [ ... ] . Re
culeşi după izbînda atît de dorită şi de aşteptată, trecem cu încredere şi
bărbăţie la luptă, pentru zdrobirea definitivă a duşmanului" 144•
H-i

Ibidem, fond 948, dosar nr. 3/384, f. 211.
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La Carei, tricolorul românesc flutură
biruitor

Vestea desăvîrşirii eliberării teritoriului naţional de sub ocupaţia
fascistă a fost primită cu imensă bucurie şi cu satisfacţie, sentimente ce se
oglindeau pregnant şi în presa vremii. De pildă, ziarul „Libertatea" în
editorialul său din 27 octombrie 1944 evidenţia : „Ardealul este astăzi din
nou unul şi indivizibil, aşa cum trebuie să fie. Nici o linie demarcaţională
nu mai împarte în chip arbitrar pămîntul pentru libertatea cărui.a au pă
timit Horea, Cloşca şi Crişan şi au luptat Avram Iancu, Şaguna, Simion
Bărnuţiu şi memorandiştii" 145.
Ziua de 25 octombrie, în care a fost desăvîrşită eliberarea terito
riului naţional vremelnic cotropit în urma dictatului de la Viena, a devenit
zi de sărbătoare pentru poporul român - Ziua Armatei Republicii Socia
liste România. Ea va aminti întotdeauna generaţiilor viitoare eroismul şi
spiritul de sacrificiu cu care au luptat ostaşii români pe frontul antihitle
rist, sîngele vărsat pe cîmpul de luptă pentru libertatea, independenţa
şi integritatea teritorială a patriei.

In luptele desfăşurate pentru elibe�
rarea părţii de nord-vest a teritoriu
lui României au participat toate ca
tegoriile de forţe armate şi genuri de
armă din compunerea organismului
militar românesc. Contribuţia fiecărui gen de armă în încleştările din pe
rioada 1 septembrie-25 octombrie 1 944, pentru alungarea trupelor hort-

Contribuţia diferitelor categorii
de forţe armate şi genuri de armă
Ia eliberarea teritoriului
naţional

l-15

„Libertatea" , an I, nr. 61 din 27 octombrie 1944.
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Servanţii unei piese de artilerie anti
aeriană
octombrie 1944
-

hysto-hitleriste peste frontiera de vest a ţării a evidenţiat numeroase tră
sături generale, proprii tuturor acestora, precum şi unele caracteristici
specifice fiecăruia în parte. Elementele de generalitate au constat în spi
ritul de sacrificiu manifestat în lupta cu inamicul, îndeplinirea exemplară
a misiunilor primite, strînsa legătură dintre combatanţi şi masele popu
lare, dezvoltarea cooperării de luptă între diferitele categorii de forţe
armate române şi trupele sovietice.
Artileria - terestră şi antiaeriană - a participat cu întreaga sa
forţă combativă la acoperirea strategică realizată de comandamentul ro
mân în Podişul Transilvaniei şi la luptele din partea de vest a ţării 146• Ar
tileriştii români au dat dovadă de înalte calităţi morale şi combative. Ei au
executat marşuri grele, ziua şi noaptea, pentru îndeplinirea misiunilor
primite (lupte în munţi, în localităţi, în păduri, forţarea unor cursuri ele
apă etc.), dovedind pricepere în rezolvarea unor situaţii neprevăzute. In
desfăşurările militare pentru eliberarea unor localităţi transilvane, arti
leriei i-au revenit atît misiuni în sprijinul infanteriei, pe timpul acţiunilor
pe căile de acces, concretizate prin trageri cu foc pentru neutralizarea
concentrărilor de forţe duşmane, cît şi misiuni executate pe timpul lupte
lor, pentru eliberarea propriu-zisă a localităţii, materializate prin scurte
pregătiri de artilerie executate în scopul neutralizării mijloacelor de foc
şi a forţei vii inamice.
Unităţile brigăzilor 1 şi 2 artilerie antiaeriană - cu 62 baterii 147 şi
429 guri de foc 148
acţionînd cu măiestrie, au asigurat apărarea anti
aeriană a depozitelor armatelor române şi sovietice şi a obiectivelor im-,

1 46

Istoria artileriei române, Bucureşti, 1 977, p. 29î-330.
Colonel dr. Constantin Toderaşcu, Categorii de forţe armate şi genuri de
armă ale armatei române participante la războiul antihitlerist, în FIMPR, vol. 16,
Bucureşti, 1 985, p . 191.
W! PEP, p, 500.
m
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Subunitate de tancuri română în apropiere de Carei - octombrie 1944

portante din Transilvania şi Banat. Concomitent, unele unităţi au luat
parte la lupte terestre, de pildă Regimentul 4 artilerie antiaeriană în sud
estul Transilvaniei şi Divizionul 23 artilerie antiaeriană lîngă Arad. între
1 septembrie şi 25 octombrie, împreună cu formaţiunile de aviaţie, arti
leriştii antiaerieni au doborît 40 avioane, au scos din luptă 50 de tancuri
şi alte maşini blindate, au atacat şi împrăştiat coloane inamice 149•
Unităţile motomecanizate şi de tancuri care au participat la elibe
rarea părţii de nord-vest a ţării au fost : Corpul motomecanizat şi Detaşa
mentul blindat 150. Primul a participat, în cadrul operaţiei de acoperire,
la stăvilirea ofensivei forţelor hitleristo-horthyste din Podişul Transilva
niei, apoi la respingerea inamicului dincolo de Mureş. Detaşamentul blin
dat, după eroice acţiuni desfăşurate în zona trecătorii Ghimeş-Făget din
Munţii Ciucului, a continuat să acţioneze în podişul transilvan, fiind
subordonat, la 29 septembrie, Armatei 4 române, angajată în lupte grele
pe Mureş şi Arieş cu puternice forţe duşmane. O caracteristică a luptelm·
desfăşurate de aceste mari unităţi în lunile septembrie-octombrie 1944
a constat în sprijinirea infanteriei pentru ruperea frontului adversaru
lui. Tancurile au fost întrebuinţate pe direcţia loviturii principale în sec
toarele de rupere cele mai importante, participînd cu succes la luptele
pentru menţinerea, consolidarea, şi dezvoltarea capetelor de pod. Tan
chiştii români au executat numeroase manevre de învăluire şi întoarcere,
care şi-au dovedit din plin eficacitatea în condiţiile terenului muntos�
împădurit.
Trupele de grăniceri au participat, între 1-20 septembrie 1944, la
operaţia de acoperire, la respingerea ofensivei inamice în Podişul Tran
silvaniei, în Crişana şi Banat. De asemenea, au luat parte la acţiunile
H9 Arh. M.Ap.N., fond 686, dosar nr. 82, f. 20, 26 ; Ibidem, dosar nr. 183, f. 676677 ; Ibidem, fond 948, dosar nr. 234, f. 16-17.
100 Colonel dr. Constantin Toderaşcu, op. cit., p. 193.
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militare desfăşurate pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării. Uni
tăţile şi subunităţile de grăniceri, acţionînd atît în interiorul ţării cît şi la
frontieră, în acoperire, au efectuat misiuni de cercetare în dispozitivele
duşmane, stabilind tăria acestora. Sînt de semnalat în acest sens acţ.iu
nile batalionului de instrucţie al Regimentului 7 grăniceri pe direcţia
Silivaşu de Cîmpie - Urmeniş - Crăieşti. Informaţiile obţinute au de
terminat constituirea „Detaşamentului locotenent-colonel V. Simionescu",
avînd în compunere batalioanele de instrucţie ale regimentelor 6 şi 7 gră
niceri şi Compania de pază Luduş din Regimentul 7 grăniceri, cu misiu
nea de a interzice înaintarea inamicului pe direcţiile Budeşti - Luduş, Or
meniş - Miheşu de Cîmpie, Band - Luduş şi Band - Iernut 151• Opunîn
du-se cu înverşunare Diviziei 2 blindată horthystă, care dispunea de o su
perioritate numerică evidentă, grănicerii detaşamentului s-au repliat prin
lupte pe aliniamente succesive, întîrziind înaintarea forţelor duşmane.
In perioada de referinţă, grănicerii, împreună cu infanteriştii, artile
riştii şi vînătorii de munte, au luat parte la apărarea şi eliberarea unor
localităţi din sectoarele frontierelor de nord-vest şi de vest ale ţării. Astfel,
Regimentul 9 grăniceri, împreună cu compania Jimbolia, care s-a regrupat
de pe frontieră, a organizat apărarea periferiilor de nord ale Timişoarei
şi a participat, în ziua de 16 septembrie, la oprirea trupelor hitleriste m,
care făceau eforturi pentru a pătrunde pe văile Mureşului, Crişului Alb
şi Crişului Repede. După cum s-a arătat, în partea nordică a Carpaţilor
Orientali a luptat cu străşnicie împotriva unor forţe inamice superioare
numericeşte Detaşamentul de grăniceri a cărui osatură o constituia Regi
mentul 3 grăniceri. Regimentul 8 grăniceri şi batalionul 2 din Regi
mentul 6 grăniceri, luptînd în subordinea Diviziei 103 munte, în coope
rare cu o subunitate din Regimentul 17 infanterie şi cu trupe sovietice,
a deschis comunicaţia Ghimeş - Frumoasa, nimicind rezistenţele ina
micului din terenul muntos, ieşind apoi pe pantele de vest ale Munţilor
Harghita. Misiuni importante pe timpul luptelor din Transilvania au în
deplinit şi grănicerii artilerişti. De pildă Divizionul 1 artilerie antitanc,
organizat pe trei secţii, a luat parte la luptele de pe văile Mureşului, Tîr
navei, Nirajului, în zonele Săcueni, Bodogaia, precum şi la forţarea
Mureşului 153 •
Trupele de căi ferate - 3 regimente de căi ferate, 7 batalioane de
pază, 22 detaşamente de lucru şi pază - au fost amplu solicitate, îndeo
sebi în perioada 20 septembrie
10 octombrie 1 944. Ele au executat lu
crări de deminare, refacere sau reconstrucţie şi de întreţinere a reţelei
feroviare în scopul asigurării continuităţii transporturilor militare nece
sare trupelor române şi sovietice îndeosebi pe rutele Braşov - Sfîntu
Gheorghe - Ciceu şi Războieni - Cîmpia Turzii. In acest interval uni
tăţile de căi ferate au refăcut şi întreţinut peste 140 km de cale ferată
din care 62 km în gări şi triaje, 100 km de linii de telecomunicaţii fero
viare, 430 m liniari de poduri şi au lărgit 28 km la ecartamentul sovietic.
S-au efectuat, de asemenea, 52 180 zile/oameni exploatare şi 140 043 zile/
oameni pază lucrări de căi ferate 1 54.
-

151 DIMPR. 1-3 septembrie 1944, p. 166 ; PEP, p. 544.
152

153

1 54

Istoria trupelor române de grăniceri, Bucureşti, 1987, p. 318.
Ibidem, p. 326.
Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 1 464, f. 7.
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Patrulă de avioane româneşti în misiune de luptă

Aviaţia. In primele zile ale lunii septembrie 1944, potrivit ordinului
nr. 02428 al Statului-Major al Aerului, s-a constituit, ca mare unitate
de aviaţie destinată să participe în continuare la războiul antihitlerist,
Corpul aerian (comandant-generalul aviator Emanoil Ionescu). în
cepînd cu ziua de 9 septembrie zburătorii români au acţionat în cadrul
Armatei 5 aeriene a Frontului 2 ucrainean. In timpul luptelor din Podişul
Transilvaniei, Crişana şi Banat, Corpul aerian (20 de escadrile cu 210 avi
oane de luptă) a procurat informaţii comandamentelor române şi sovie
tice asupra activităţii inamicului, a identificat, lovit şi dezorganizat, prin
bombardamente şi atacuri cu armamentul de bord, transporturile, depla
sările de trupe şi a produs pierderi însemnate armatelor germane şi un
gare. Numai între 1-20 septembrie Corpul aerian a executat 463 de
misiuni, 1 220 ieşiri-avion cu 1 541 ore de zbor, a lansat 177 t bombe.
Pierderile produse inamicului s-au ridicat la 34 avioane şi 2 planoare
doborîte, 33 tancuri şi autoblindate şi numeroase automobile, 25 trenuri
cu trupe, materiale, muniţie şi carburanţi distruse 155.
!n intervalul 21 septembrie - 25 octombrie, aviatorii români au
sprijinit trupele sovietice şi române pe direcţia Turda - Cluj - Carei,
executînd 527 misiuni, în cursul cărora s-au efectuat 1 200 ieşiri-avion şi
1 745 ore de zbor. S-au lansat la inamic 164 t bombe t56. In timpul luptelor
purtate alături de celelalte arme, forţele aeriene au înregistrat pierderi
1 :>5 Ibidem, fond 359, dosar nr. 18, f. 63-64.
iw
Dr. Ilie Ceauşescu, dr. Florin Constantiniu, dr. Mihail E. Ionescu, 200 de

zile mai devreme. Rolul României în scurtarea. celui de-al doilea război mondial,

Bucureşti, 1985, p. 216.
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care s-au cifrat la 33 aparate de zbor, 39 personal navigant şi 80 de mili
tari din personalul nenavigant 157.
Marina. In luna septembrie 1944, forţele marinei române (Coman
damentul Litoralului Maritim) au cooperat cu unităţile sovietice sosite
la Constanţa - furnizîndu-le informaţii asupra trupelor germane, schiţele
cu barajele de mine, situaţia dragajelor - iar Flotila de siguranţă a asi
gurat protecţia antisubmarin a portului Constanţa. Totodată, Detaşamen
tul „Dunărea de Sus " a dragat minele din zona Ostrovul Corbului (km 910)
şi a sprijinit trupele sovietice care executau forţarea fluviului în punct�l2
Kladovo (Iugoslavia) şi Gura Văii 1 58• După 28 septembrie, detaşamentul
a efectuat transporturi în folosul trupelor Frontului 3 ucrainean, care de
clanşaseră operaţia „Belgrad". La dragajul Dunării în sectoarele Giur
giu - Calafat şi Turnu Severin - Belgrad şi la asigurarea navigaţiei şi
transporturilor pe fluviu au luat parte, în lunile septembrie-octombrie
1 944, 3 remorchere româneşti aflate sub comandament aliat.
In timpul îndeplinirii misiunilor de acest gen, marina militară a în
registrat pierderi de nave şi echipaje, datorită focului inamic sau explo
ziilor de mine pe Dunăre. Ca urmare, au fost scufundate remorcherele
dragoare „Gherdap", „Amurg", remorcherele „Ardealul" şi „Dîmboviţa"
etc. De asemenea, s-au înregistrat numeroase jertfe umane : căpitanul flu
vial Nicolae Iovaneli, comandantul navei „Gherdap", Eremia Balaban, co
mandantul navei „ Dîmboviţa", Aurel Gurghianu, comandantul navei
„Ardealul".
Trupele de geniu. Batalioanele şi companiile de pionieri din organica
marilor unităţi operative şi tactice române au adus o contribuţie de seamă
la obţinerea succeselor în luptele eliberatoare din Transilvania. Dovedind
curaj şi o bună pregătire militară, pionierii au plantat sau deplantat
cîmpuri de mine, au executat culoare prin cîmpurile de mine şi reţelele de
sîrmă ghimpată, au pregătit mijloace de trecere peste cursurile de apă,
au construit, reparat şi consolidat zeci de poduri, au amenajat zeci şi sute
de kilometri de drumuri şi şos�le. Numai între 20 septembrie şi 25 octom
brie 1944 ei au construit 39 poduri, au reparat alte 25, au plantat sau
deplantat 10 cîmpuri de mine 159.
De asemenea, prin acţiunile specifice întreprinse în toamna anului
1 944 pontonierii au sprijinit activ forţele române şi sovietice. La începutul
lunii septembrie, Regimentul de pontonieri, cu cele două batalioane po
duri-fluvii, şi-a concentrat mijloacele pe braţul Borcea, între Modelu şi
Făcăieni. Pontonierii români au cooperat cu unităţile de profil ale Ar
matei 46 sovietice pentru trecerea peste Dunăre a trupelor Frontului 3
ucrainean, misiune executată la 3 septembrie de Batalionul 1 poduri-fluvii,
la nord de vărsarea rîului Bala. Podul a fost apoi mutat la Silistra, Ol
teniţa, Calafat-Vidin 160 pentru a satisface nevoile operative ale trupe
lor sovietice. Batalionul 2 poduri-fluvii a primit misiunea de a construi
un pod pe Dunăre, între Giurgeni şi Vadu Oii 161, lucrare executată, după
opt ore de muncă susţinută, la 5 septembrie. La 19 septembrie podul a
1 57

158
159
1 00

1G1

PEP, p. 567-568.
DIMPR. 1-3 septembrie 1944, p. 15, 102, 103.
Arh. M.Ap.N„ fond 4, dosar nr. 202, f. 104 ; vezi şi PEP, p. 512.
Ibidem, fond 1 189, dosar nr. 3, f. 27-31.
Ibid em, f. 72-73.
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fost mutat în punctul Chiciu. Podurile de la Chiciu-Silistra şi Calafat
Vidin au fost folosite de trupele sovietice pînă la începutul lui decembrie
1 944, cînd au fost strînse şi transportate spre Ungaria. Pentru activita
tea desfăşurată fără întrerupere, zi şi noapte, pontonierii români au fost
felicitaţi de comandantul trupelor de geniu ale Armatei 46 sovietice 162•
Companiile de poduri-rîuri aflate la dispoziţia armatelor 1 şi 4 au
deservit trupele române la forţarea sau trecerea rîurilor Mureş, Arieş,
Someş etc. ln afara misiunilor caracteristice specialităţii lor, geniştii au
luat parte deseori la acţiuni militare alături de infanterişti, vînători de
munte, cavalerişti etc., pentru apărarea sau cucerirea unor obiective, să
vîrşind numeroase fapte de vitejie. Contribuţia acestora la eliberarea în
tregului teritoriu al ţării a fost evidenţiată de comandantul Armatei 4,
care în ordinul de zi emis la 20 noiembrie 1944 spunea : „Unităţi]e de
pionieri şi pontonieri [.„] , pe lingă numeroase misiuni de luptă au concu
rat la înlesnirea mişcărilor de urmărire prin construirea şi repararea zi şi
noapte a podurilor şi .podeţelor de pe comunicaţii, deminarea cîmpurilor
de mine şi amenajarea şoselelor de pătrundere" 163 .
ln intervalul 1 septembrie--2 5 octombrie 1944 trupele de geniu au
întins cu companiile 1 2 şi 18 poduri-rîuri două poduri de vase peste
Someşul Mic, la Apahida şi Bonţida, şi un pod de vase la Jibou peste rîul
Agriş, asigurînd trecerea unităţilor luptătoare şi în special a celor de ar
tilerie şi tancuri.
Unităţile de transmisiuni au participat la asigurarea legăturilor din
tre comandamente, mari unităţi, unităţi şi subunităţi. Batalioanele de
transmisiuni ale Marelui Stat Major (batalioanele 20 şi 50) au asigurat
legăturile telegrafice, telefonice şi radio cu Armatele 1 şi 4 şi cu Corpul
4 armată. Pe lîngă fiecare din aceste două batalioane, Marele Stat Major
dispunea de un batalion radiogonio care a executat misiuni ordonate de
Serviciul radio ; de asemenea, s-a efectuat controlul reţelelor radio proprii,
ascultarea posturilor inamice din apropierea frontului, misiuni de bruiaj,
întocmirea de buletine radio zilnice, identificarea şi anihilarea posturilor
subversive 164. In cadrul celor două armate existau subunităţi de trans
misiuni dotate cu tehnică modernă, care asigurau legăturile între marile
unităţi şi unităţile române, ale acestora cu cele sovietice, precum şi înde
plinirea misiunilor pe timpul pregătirii şi desfăşurării acţiunilor militare.
Pentru realizarea obiectivelor de pe front, subunităţile de transmi
siuni au colaborat cu „Societatea Anonimă Română de Telefoane"
(S.A.R.T.) şi cu „Administraţia P.T.T.", care le-au pus la dispoziţie „peste
70% din întreaga reţea telefonică şi telegrafică a ţării" 165.
Nevoile de conducere ale Armatei 1 au fost asigurate de Batalionul
51 transmisiuni -, constituit de Regimentul 3 transmisiuni - organizat
pe patru companii (Compania 1 exploatare, companiile 2 şi 3 construcţii
linii şi Compania 4 radio). Acesta a construit, pînă la 25 septembrie, 40
km trasee linii permanente cu 80 km circuit, 60 km linii de campanie cu
162 Ibidem.

163
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Ibidem, fond 948, dosar nr. 1 259, f. 168.
General-locotenent Gheorghe Enciu, Poşta şi telecomunicaţiile în România.

TTansmisiunile militaTe, expTesie a dezvoltăTii mijloaceloT de comunicaTe la dis
tanţă, Bucureşti, 1984, p. 353.
165 Ibidem.
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180 km cablu şi 60 km cablu linii interioare, a instalat şase centrale de
transmisiuni şi patru posturi de radio, transmiţînd şi recepţionînd 1 530
de telegrame şi fonograme şi 1 901 de radiograme. La realizarea legături
lor Armatei 4 pe timpul luptelor din Transilvania, o importantă contri
buţie şi-a adus Batalionul 202 construcţii linii permanente. In perioada
20 septembrie-25 octombrie 1 944, trupele de transmisiuni, în totalitatea
lor, au refăcut şi întreţinut circa 5 644 km circuite permanente, 24 292
km circuite de campanie, au transmis şi recepţionat 20 020 telegrame şi
6 753 radiograme 166.
Pentru eforturile deosebite depuse şi sacrificiile date, unităţile şi
subunităţile de transmisiuni au fost citate prin numeroase ordine de zi.
Comandantul Armatei 4, generalul de corp de armată Gheorghe Avra
mescu, arăta în acest sens : „In operaţiunile [...] pentru eliberarea Ardealului de Nord [...] unităţile de transmisiuni ale marilor unităţi de sub
ordinele Armatei, [ ...] în condiţiuni grele din cauza distrugerilor masive
ale inamicului au reuşit să realizeze reţele telefonice, telegrafice şi radio,
care au contribuit în foarte largă măsură la conducerea operaţiilor" 167.
In timpul luptelor pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei,
militarii din diferitele categorii de forţe armate şi genuri de armă au dat
dovadă de alese virtuţi ostăşeşti, săvîrşind numeroase acte de eroism in
dividual şi de masă, evidenţiind capacitate organizatorică şi de comandă
la înălţimea cerinţelor cîmpului de luptă modern.
Caracterul drept, antifascist şi anti
imperialist al luptelor purtate de ar
mata română pentru eliberarea între
gului teritoriu al patriei de sub ocu
paţia horthysto-hitleristă a constituit
factorul hotăritor care a determinat
acţiunea unită, permanentă şi eficientă a întregului popor în sprijinul ar
matei. Aceasta a conferit luptelor purtate specificul de război al întregu
lui popor pentru eliberarea patriei. Decisive pentru participarea maselor
la lupta împotriva ocupanţilor fascişti au fost înaltul patriotism, dorinţa
fierbinte a muncitorilor, ţăranilor, intelectualităţii, a întregului popor de
a elibera pămîntul românesc smuls brutal din trupul ţării la 30 august
1940. O direcţie importantă a efortului militar popular în lupta pentru
alungarea duşmanului şi refacerea integrităţii teritoriale a României a con
stituit-o orgalnizarea de grupuri înarmate de patrioţi.
La 5 septembrie 1944, locuitorii satelor lara şi Băişoara, organizaţi
de locotenentul în rezervă Vasile Nistor şi sergentul T.R. Dumitru Tăuţan,
învăţător, au apărat valea Surduc, respingînd trupele horthyste de pe dea
lul Vlaha. Pentru spiritul de sacrificiu şi abnegaţia dovedite în apriga con
fruntare cu inamicul cei doi au fost citaţi prin ordin de zi de ministrul de
Război 168. In acelaşi timp valea Arieşului era apărată de compania fixă
regională „Lupşa" formată din locuitori ai satelor Vidolm, Sălciua, Padina
şi Poşaga, comandaţi de locotenentul de rezervă Ludovic Enea Todea, în-

Eliberarea părţii de nord-vest a
României de sub ocupaţia
horthysto-hitleristă - rezultat
al luptei eroice a întregului
popor

tG:;
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PEP, p. 513.

Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 1 259, f. 167.

Mesajul patriotic al unor ordine de :zi, p. 191-192.
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Ordin de zi prin care sînt citaţi com
batanţi din Batalionul fix regional
„Cluj "

văţător. Luptători ca minerul Ioan Gheorghiu, mecanicul Ştefan Dejeu,
fraţii Chirilă - Vasile, Cornel şi Simion - au apărat cu vitejie munţii şi
i:recătoarea. Mulţi din ei au fost răniţi, iar Vasile Chirilă s-a jertfit în
lupta cu agresorii horthyşti 1w. Alături de aceşti luptători şi-au dovedit
abnegaţia şi spiritul de sacrificiu Ana Bologa şi Eleonora Gheţie, surori
medicale şi Ana Praja Gheorghiu, îngrijitoare, toate de la dispensarul din
Sălciua, care, sfidînd moartea, au evacuat răniţii de pe cîmpul de luptă,
dindu-le îngrijirile necesare 110.
Remarcabilă a fost intervenţia companiei fixe regionale „Măgura",
comandată de sublocotenentul de rezervă Gheorghe Drînda, destinată să
apere uzina electrică „Someşul Rece". Atacată la 14 şi 15 septembrie de
horthyşti, ea a fost apărată de bravii luptători, cărora li se alăturase şi
personalul uzinei, trupele duşmane fiind respinse cu hotărîre. In această
luptă a căzut la datorie mecanicul uzinei, Dumitru Cadiş, împreună cu cei
doi fii ai săi. Pentru cinstirea faptei sale vitejeşti, guvernul român l-a de
corat „post-mortem" cu ordinul „Apărarea Patriei" clasa a III-a, iar pe
alţi luptători cu medalia „Virtutea ostăşească" 171.
Fapte de arme asemănătoare au înscris şi companiile fixe reg_ionale
'
angajate în luptă la vest de munţii Bihorului, pe valea Crişului Negru
sau în obcinele Bucovinei.
O importantă formă de participare a maselor populare la lupta cu
arma în mînă împotriva cotropitorilor a constituit-o sprijinirea directă a
1 69 PEP, p. 189-192.
t70 Ibidem, p. 190.

m

Ibidem, p. 178.

108
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Refacerea unui pod peste
un curs de apă cu spriji
nul locuitorilor - septembrie 1944

ostaşilor din prima linie, modalitate care, ca şi pe timpul revoluţiei din au
gust, a cuprins întreaga zonă operaţională - de la obcinele Bucovinei şi
pînă la Orşova - şi s-a concretizat printr-o diversitate de procedee. Pe
valea Moldovei, muncitorii ceferişti Gheorghe Tanu şi Traian Jalbă s-au
oferit voluntar să transporte cu o locomotivă forestieră un detaşament de
recunoaştere condus de căpitanul Cezar Pintilie 172, sub focul inamicului ;
pe valea Mureşului mecanicul de locomotivă Teodor Pavica, de la staţia
Radna, a transportat muniţie eroilor de la Păuliş, pînă în linia de bătaie 1 73.
Tot atunci, alţi muncitori ceferişti - printre care mecanicul de locomotivă
Ioan Lazăr - au lucrat sub focul inamic pentru a repara rezervoarele
depoului Teiuş, iar Nicolae Predeş a salvat un tren cu muniţie, stingînd
focul ce se declanşase la cutia de ulei a unui vagon m.
Accelerarea înaintării armatelor eliberatoare a fost facilitată de par
ticiparea activă a locuitorilor din zonă la efectuarea transporturilor de mu
niţii, la aprovizionarea, evacuarea şi îngrijirea răniţilor. De multe ori, lo
cuitorii unor comune au asigurat transporturile de muniţie, alimente şi ar
mament ale unităţilor române pînă la aşezarea învecinată, de unde erau
preluate de localnicii de acolo creîndu-se un flux continuu aprovizionării175.
Efortul civililor a fost adesea de durată, în funcţie de evoluţia frontului.
Intreaga populaţie din Şumugiu (Bihor), timp de trei săptămîni cit a durat
bătălia pentru Oradea, a transportat cu atelajele muniţii şi alimente pe
linia frontului. La fel au procedat şi locuitorii altor comune din j urul
aceluiaşi oraş care au ajutat la aprovizionarea trupelor şi îngrijirea răni
ţilor 176. Pe lingă faptul că populaţia oferea informaţii asupra căilor de
transport cele mai favorabile deplasării, locuitorii satelor şi oraşelor din
nord-estul Transilvaniei, diferitele grupări ale rezistenţei, au contribuit la
asigurarea unor artere sau amenajări necesare comunicaţiilor. Multe po172

Colonel în rezervă Nistor Teodorescu, op. cit., p. 84.
General-maior în rezervă Alexandru Petrescu, op. cit., p. 142-143.
m RRA, p. 183-184.
.
.
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listice, în AMP, X (1986), p. 433-434 ; ;.adislau
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de
;udeţul Bihor in sprijinul luptei de eliberare a partu d � nord : vest .a României
1,
sub jugul fescist, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai", senes h1storia, tase.

1969, p. 101.
11a Ladislau Fodor, op. cit., p. 101.
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duri au fost deminate de localnici, iar în alte cazuri (Sighet, Beiuş, Tinca,
Uileac de Criş, Bratca, Sînnicoară) asemenea obiective au fost salvate de
la distrugere de locuitorii din acele aşezări. In alte situaţii, pentru a fa
cilita înaintarea unităţilor române şi sovietice, localnicii au reclădit rapid
podurile distruse (Ronişoara, Dobăeşti, Iapa etc.)177• Detaşamente de vo
luntari formate din muncitori şi ţărani din Cluj, Oradea şi alte oraşe eli
berate s-au oferit spontan pentru refacerea unităţilor economice şi a căilor
de comunicaţie 118, în diferite puncte feroviare şi rutiere circulaţia fiind
restabilită în timp record.
Jurnalele de operaţii ale diviziilor 6 şi 20 infanterie consemnează con
tribuţia localnicilor la procurarea unor cantităţi de pîine necesare milita
rilor. Mii de bovine, ovine, porcine, păsări, apreciabile cantităţi de lapte,
pîine au fost donate armatelor eliberatoare de locuitorii din diferite aşezări
transilvane, fiind organizate, de diferite asociaţii civile, echipe de colec
tare care au procurat şi transportat zilnic spre linia frontului, cu atela
jele proprii, mîncare gătită de femeile din sate 179• Populaţia localităţilor
transilvane a ajutat şi la repararea, întreţinerea şi funcţionarea mijloa
celor de transport ale unităţilor române şi sovietice, la amenajarea genis
tică a poziţiilor de apărare, la confecţionarea unor unelte şi instrumente
necesare acţiunilor militare în împrejurări speciale, la transmiterea unor
informaţii telefonice chiar din localităţile ocupate încă de inamic 180, după
cum remarcabile au fost acţiunile civililor pentru salvarea şi îngrijirea
răniţilor 18 1 . Imediat după eliberare, în unele localităţi au apărut asociaţii,
de exemplu „Apărarea Patriotică" din Beiuş 182, care au patronat cantine
şi spitale puse în serviciul militarilor răniţi şi al refugiaţilor.
Semnificative au fost şi intervenţiile multor cetăţeni din zonele în
care trupele române împreună cu cele sovietice au trecut la ofensivă. Ast
fel, la luptele pentru nimicirea inamicului din Apahida a participat şi un
grup de localnici, printre care şi tînărul Irimie Peşteanu. Acesta, dirijînd
o patrulă a Regimentului 35 infanterie, a participat la acţiuni cu arma în
mînă, dîndu-şi viaţa pentru eliberarea comunei 11!3. De asemenea, după ce
localitatea Urmeniş a fost eliberată, întreaga populaţie românească a fost
înarmată 184, iar aşezarea şi poziţia „Dealul Vii 520" a fost apărată cu
contribuţia substanţială a locuitorilor 185• Intr-o acţiune individuală, ţăra
nul Ion Deac, din Tăureni (lîngă Luduş), a sprijinit, la 5 septembrie 1944,
m Ştefan Pâslaru, Date privind sprijinirea armatei de către masele populare în
lupta pentru desăvîrşirea eliberării teritoriului naţional (septembrie - octombrie
1 944), în FIMPR, voi. 1, Bucureşti, 1973, p. 251.
1 1s Ibidem, p. 259-260.
f79 Ladislau Fodor, op. cit., p. 101.
1 so Cf. Viorel Faur, Ioan Marinescu, Valeriu A. Giuran, Documente şi memorii
privind luptele pentru eliberarea Banatului şi Crişanei (august - octombrie 1944),

în „Crisia ", IX (1979), p. 667, 684, 693, 700-701 ; vezi şi Viorel Faur, Valeriu A.
Giuran, Documente şi memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului şi Crişanei
(august - octombrie 1944) - (II)
în „Crisia", Xl/1980, p. 295.
181 Ştefan Pâslaru, op. cit., p. 255.
182 La dislau Fodor, op. cit„ p. 99.
u1J Colonel (r.) dr. Leonida Loghin, colonel (r.) Aurel Lupăşteanu,
colonel
Constantin Ucrain, op. cit., p. 327.
184 DIMPR. 1-3 septembrie 1944, p. 16.
185 Simion Lupşan, Ion Rusu-Sărăţeanu, Aspecte privind contribuţia maselor
populare din judeţul Bistriţa-Năsăud la lupta pentru alungarea trupelor fasciste şi
spri;inirea războiului antihitlerist, în „File de istorie", Bistriţa, III (1974), p. 366.
-

110
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

o subunitate română să iasă din încercuire, călăuzind-o spre dispozitivul
forţelor proprii 186• De asemenea, în primele zile ale lunii septembrie, s-au
remarcat sătenii din Damiş (Bihor), care au scos din încercuire o subuni
tate românească, iar apoi, înarmîndu-se, bărbaţii au luptat alături de sol
daţi, iar femeile şi copiii au acordat primul ajutor răniţilor, au transportat
alimente, muniţii, au efectuat misiuni de cercetare 187. Ţăranii din Hususăul
de Tinca, după ce au imobilizat soldaţii inamici, au informat unităţile
şi subunităţile române, împreună cu care au întreprins urmărirea
inamicului spre localitatea Ianoşda 188. Sute de muncitori şi ţărani au par
ticipat la luptele din 12 octombrie 1944 pentru stăpînirea arterei Cluj-Dej,
iar localnicii din împrejurimile acesteia au silit inamicul să abandoneze
armament şi tehnică de luptă, luînd în prizonierat un însemnat număr de
militari inamici 189. Apreciabil s-a dovedit sprijinul locuitorilor din satele
învecinate Oradei, care s-au organizat şi infiltrat în oraş înapoia unităţi
lor inamice ; prinse sub un foc concentric, acestea n-au mai putut să se
retragă, fiind complet nimicite 190• Sînt de remarcat şi acţiunile foştilor
soldaţi de origine română dezertaţi din armata horthystă care, ascunşi în
păduri, au furnizat informaţii unităţilQr române, s-au oferit călăuze ori
s-au ataşat trupelor eliberatoare în misiuni de luptă (zona Prislop, Dorni
şoara, Borsec, Maramureş etc.) 19 1 numeroşi dintre ei jertfindu-se în în
cleştarea cu duşmanul 192 • Participarea localnicilor la eliberarea propriilor
aşezări a avut o importanţă militară aparte pentru că în această zonă a
ţării existau un număr mare de localităţi cu case de piatră ce puteau con
stitui puternice puncte de sprijin pentru inamic 193.
La apărarea oraşelor Timişoara şi Arad au contribuit, alături de uni
tăţile militare, numeroşi cetăţeni, printre ei remarcîndu-se muncitorii
Iosif Drăghici, Gheorghe Crişan, Mirko Jivkovic şi alţii 194 ; la Arad, Ion
Dehelean a fost răpus de gloanţele duşmane, iar Aron Opun, Ion Măciuţ,
Aron Argint, Nicolae Gozan, ce participaseră la acţiuni împreună cu mi
litarii români, au fost luaţi prizonieri 195.
Un element caracteristic al participării maselor la lupta comună îm
potriva inamicului l-a constituit apărarea efectivă a întreprinderilor şi in
stituţiilor. Elocvente au fost acţiunile muncitorilor de la Reşiţa şi Anina
care şi-au apărat instalaţiile şi minele. Pentru faptele lor de eroism au
fost citaţi prin ordin de zi de ministrul de război 193• Relevantă este şi
contribuţia a numeroase femei care, cu riscul vieţii, au dat sprijinul nece
sar comandamentelor militare româneşti sau unor subunităţi pentru înde
plinirea misiunilor de luptă. In calitate de funcţionară la oficiul telefonic
din Deta, Elena Ghenescu a rămas la post după ocuparea localităţii de tru
pele germane, comunicînd informaţii comandamentului român din Timi186

RRA, p. 183.
Ladislau Fodor, op. cit., p. 98 ; vezi şi RRA, p. 188.
1BB Ibidem, p. 100.
1 89 General-maior (r.) dr. Ion Cupşa, op. cit., p. 70.
190 Ladislau Fodor, op. cit., p. 105.
191 PEP, p. 167-169.
192 RRA, p. 188 ; cf. General-maior (r.) dr. Ion Cupşa, op. cit., p. 137.
193 General-maior (r.) Ion Cupşa, op. cit., p. 78.
19" General-locotenent în rezervă Dumitru Popescu, op. cit., p. 93.
195 Colonel Leonida Loghin, colonel Alexandru Petriceanu, Gărzile patriotice
din România, Bucureşti, 1974, p. 81.
196 Mesajul patriotic al unor ordine de zi, p. 25.
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Inscriere de voluntari în armata română - Braşov, septembrie 1944

şoara asupra afluirii inamicului. Pentru faptele sale de vitejie a fost deco
rată şi citată prin ordin de zi de ministrul de război197. La fel au procedat
telefonista Ana Burcă din Peciu Nou, care a transmis importante date des
pre trupele inamice, precum şi soţii Maria şi Traian Sturdza - funcţio
nari la Oficiul telefonic din Sălciua de Jos 198, care au lucrat zi şi noapte
la oficiul respectiv sub un puternic foc inamic, asigurînd legături pentru
unităţile militare române.
O altă formă de participare a populaţiei la lupta pentru eliberarea
teritoriului naţional de sub ocupaţia horthysto-hitleristă a constituit-o în
rolarea voluntară a mii de patrioţi - muncitori, ţărani, meseriaşi, funcţio
nari, intelectuali. Comandantul Armatei 4 române raporta Marelui Stat
Major, la puţin timp după începerea luptelor eliberatoare : „Pe teritoriul
Ardealului de sud se prezintă o mulţime de tineri ca voluntari, dintre
refugiaţi, pentru a lupta la dezrobirea Ardealului de nord. Este de dorit
de a se da o dezlegare cit mai repede unităţilor de a-i primi, echipa, în
arma şi încadra în unităţile luptătoare. Acest tineret �oluntar, prin elanul
lui, va menţine în mijlocul unităţilor un moral foarte bun" 1!l9. Din docu
mentele vremii rezultă că numai în perioada 6 septembrie-8 octombrie
1 944 s-au înscris aproximativ 6 OOO de voluntari, organizaţi în 7 bata
lioane, care au fost trimise pe front" 200.
Numeroşi locuitori refugiaţi din Transilvania de nord-est, din aşe
zările care se aflau pe direcţia de ofensivă a trupelor române şi sovietice
din sudul Transilvaniei, ca şi din alte regiuni ale ţării au solicitat să parti197

19l

199

200

PEP, p. 444-445.
Arh. M.Ap.N., fond Decoraţii, dosar nr. 1 1 1, f. 69.
Apud Ştefan Pâslaru, op. cit., p. 256.
Apud General-maior (r) dr. Ion Cupşa, op. cit., p. 139.
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cipe ca voluntari la bătălia eliberării 201. Tineretul a fost cel mai puternic
implicat în susţinerea fenomenului voluntariatului, răspunzînd chemărilor
diferitelor organizaţii politice, ale Uniunii Tineretului Comunist 202. Tine
rii s-au înrolat în grupuri sau individual în unităţile militare eliberatoare
care treceau prin localităţile lor. Fete şi femei au intrat în serviciul sani
tar ca infirmiere voluntare 203, contribuind la îngrijirea răniţilor şi do
vedind mult spirit de sacrificiu.
Amploarea fenomenului voluntariatului se datora, aşa cum men
ţiona ziarul „Ardealul", dorinţei populaţiei de „a grăbi eliberarea Ardea
lului şi a arăta lumii cît este de populară lupta de eliberare în Ardeal" 20".
Solicitările numeroase de participare voluntară la lupta pentru izgonirea
ocupantului au pus în faţa Marelui Stat Major român problema organi
zării formaţiunilor voluntare şi a legalizării celor constituite spontan. Răs
punzînd acestei necesităţi, au fost elaborate instrucţiunile M.St.M.,
nr. 67 610, din 5 octombrie 1944, care au trasat normele organizării unită
ţilor de voluntari 205• Pe durata de timp cît făceau parte din asemenea uni
tăţi, voluntarii aveau obligaţia să poarte o brasardă tricoloră cu inscripţia
„Voluntar pentru Ardeal".
Un mare număr de voluntari au participat- la acţiunile batalioanelor
fixe regionale din Transilvania, astfel încît, cu toate pierderile de vieţi
omeneşti, efectivul acestora a fost în continuă creştere 200, ele avînd o
contribuţie marcantă la zdrobirea duşmanului 207• Diferite formaţiuni pa
triotice de voluntari au atacat coloanele inamice, menţinînd poziţii avan
tajoase pînă la sosirea armatelor româno-sovietice 2os. Incepînd din 1 sep
tembrie 1 944, în Transilvania şi Banat au fost înfiinţate gărzi naţionale
orăşeneşti şi săteşti care aveau menirea de a „sprijini armata română în
acţiunea ei de apărare a teritoriului naţional şi de dezrobire a Ardea
lului" 209• Ele se aflau sub directa conducere a Blocului Naţional-Democra
tic. Participarea spontană şi masivă a civililor la luptele de eliberare a teri
toriului naţional s-a făcut şi prin intermediul gărzilor muncitoreşti, orga
nizate pe întreprinderi, grupuri de uzine, fabrici şi chiar la nivel de oraş,
201 Paul Abrudan, op. cit., p. 434.

202

DIMPR. 7 septembrie-25 octombrie 1944, p. 60 ; PEP, p. 132 ; vezi şi
Ladislau Fodor, op. cit., p. 100-101.
203 Viorel Faur, Ioan Marinescu, Valeriu A. Giuran, op. cit., p. 680 ;
Paul
Abrudan, op. cit., p. 434.
2M „Ardealul", an IV, nr. 40 din 25 septembrie 1944.
205 Vezi, pe larg, DIMPR. 7 septembrie - 25 octombrie 1944, p. 200-202 ;
23 August 1944. Documente, vol. II, 1944, Bucureşti, 1984, p. 790-792.
206 RRA, p. 182 ; PEP, p. 182.
201 Colonel dr. Leonida Loghin, Măsuri
politico-militare luate de organele

de decizie ale ţării · pe timpul luptelor _ll!!_ ntru eliberarea deplină a teritoriului na
ţional (1 septembrie - 25 octombrie 1944) , în FIMPR, voi. 9, Bucureşti, 1981, p. 40.
208 DIMPR.
7 septembrie - 25 octombrie 1 944, p. 78 ; 23 August 1944.
Documente, voi. II, p. 731 ; PEP, p. 183-184 ; Colonel în rezervă Alexandru Ma
nolache, Turda, în Luptele pentru desăvîrşirea eliberării României de sub ocupaţia,
fascistă, în Al, nr. 5/1964, p. 97-98.
209

„Vestul" (Timişoara) , nr. 3 105 din 8 septembrie 1944.
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şi gărzile ţărăneşti, ca iniţiativă a Frontului Plugarilor 210. Comunitatea
profesorilor şi studenţilor Universităţii din Cluj-Sibiu a fost angajată şi
ea în efortul eliberării nord-estului Transilvaniei 2 11, inclusiv prin înca
drarea în acelaşi larg curent al voluntariatului. Astfel, profesorul Alexan
dru Pop, directorul Clinicii de chirurgie a Facultăţii de Medicină, împreună
cu alţi trei medici şi un laborant s-au constituit într-o echipă şi s-au pus
la dispoziţia unor spitale şi ambulanţe (Armata 1 română), cu instrumen
tarul şi materiale proprii, pe care, în octombrie 1944, la plecare, le-au donat
spitalului de zonă interioară nr. 251 din Beiuş 212 . Numeroşi studenţi s-au
înrolat voluntari în unităţile armatei române, avînd o comportare eroică213.
Proporţia de masă pe care a luat-o fenomenul voluntariatului în Tran
silvania în septembrie-octombrie 1944, ca şi celelalte forme de partici
pare a civililor la lupte, reprezintă o trăsătură esenţială, definitorie a
acelei perioade, exprimînd caracterul popular al efortului pentru eliberarea
nord-vestului ţării de sub ocupaţia horthysto-hitleristă.
O componentă importantă a forţelor
angajate împotriva ocupanţilor hor
thysto-hitlerişti a fost, pe întreaga
durată a desfăşurării acţiunilor mili
tare, rezistenţa populaţiei din nord
vestul României, sprijinul acordat unităţilor eliberatoare. Apelurile mobili
zatoare ale Partidului Comunist Român au stimulat hotărirea maselor de
cetăţeni din spatele frontului de a folosi o diversitate de procedee pentru
a provoca inamicului pierderi şi greutăţi pe timpul retragerii şi a sprijini
armatele române şi sovietice aflate în ofensivă.
Atitudinea autorităţilor horthyste din partea de nord-vest a Româ
niei răpită prin dictatul de la Viena faţă de mişcarea de rezistenţă a fost
determinată, în această etapă, într-o măsură importantă de schimbările
decisive în evoluţia politico-militară a României. Guvernul horthyst a fost
obligat să ia în considerare noua situaţie creată, dovadă discutarea aces
teia în şedinţa extraordinară a cabinetului ungar din 8 septembrie 1944 214•
Pe lîngă faptul că revoluţia română a impulsionat manifestările antigerRezistenţa antihorthystă
şi antihitleristă în
partea de nord-vest a
ţării - componentă a luptei
generale de eliberare a patriei

210 RRA, p. 263-264 ; General-maior (r.) dr. Ion Cupşa, op. cit., p. 135 ; Pe
drumurile biruinţei. 23 August 1944 - 12 mai 1945, p. 134 ; Colonel dr. Leonida
Loghin, op. cit., p. 42 ; F. Pîrcălab, Gh. Timofi, Din lupta muncitorilor din Clu; şi
împrejurimi, sub conducerea comuniştilor, pentru apărarea de distrugere şi eva
cuare de către fascişti a întreprinderilor şi instituţiilor în perioada 23 august 12 octombrie 1944, în AI, nr. 4/1959, p. 93-94.
2 11 V. Puşcaş, Universitatea Daciei Superioare în anii celui de-al doilea război
mondial, în Al doilea război mondial în documente şi literatură, Cluj-Napoca, 1985,
p. 123-128, 139 ; V. Ciubăncan, Rezistenţa antihorthystă în nord-vestul României.
Contribuţia Asociaţiei „ASTRA" şi a Universităţii clu;ene, în AMN, XXII (1985),

p. 369-387.
2 12 Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 475, f. 60-62.
2 13
Colonel în rezervă Alexandru Manolache, op. cit., în loc. cit., p. 100.
21� Magda Adam, Gyula Juhâsz, Lajos Kerekes, Allianz Hitler-Horthy-Mussolini, Budapest, 1966, p. 392, 397 : V. Puşcaş, Efectele evenimentelor din România
în Europa centrală, în Actul de la 23 August 1944 în contextul internaţional, Bucu
reşti, 1984, p. 357-358.
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mane, actul de la 23 August 1944 a stimulat şi presiunea opiniei publice
ungare în favoarea ieşirii ţării din alianţa hitleristă 215• De aceea, teza gu
vernamentală ungară a „luptei pentru Transilvania", lansată la începutul
lunii septembrie 1944, a fost interpretată de tot mai numeroşi unguri
ca o luptă a Ungariei pentru menţinerea Germaniei în zonă 216 de unde
evidenta îngrijorare faţă de efectele ofensivei pornită la 5 septembrie şi.
uneori, chiar condamnarea deschisă a respectivelor iniţiative politico
militare horthyste. De la începutul lunii septembrie J944 s-au înregistrat
dezertări frecvente ale soldaţilor unguri, mulţi preferînd să se predea ar
matelor aliate şi tot în acea perioadă s-a semnalat refuzul unor unităţi
ungare de a mai lupta alături de germani 211.
Din a doua decadă a lunii septembrie 1944, opinia publică ungară
era convinsă că războiul dus de horthyşti alături de Germania hitleristă
era pierdut. Pe de altă parte, generalul Hans Friessner nota că, în faţa
puternicei ofensive româno-sovietice, într-un interval scurt de timp 700 de
militari din „Corpul secuiesc" au dezertat deoarece „nu voiau să-şi aban
doneze casele şi gospodăriile" 2 1s . Maghiarii şi secuii erau neliniştiţi 2 19
de posibilitatea j efuirii de către trupele germane aflate în retragere. Spe
ranţele întreţinute de propaganda horthystă şi măsurile autoritare ale
comandamentelor militare ungare au generat, însă, şi atitudini iraţionale,
cum a fost cazul civililor din localitatea Chichiş, care au participat la
lupte alături de trupele horthyste 220• Iar în unele cazuri aşa-zisele „gărzi
maghiare", în realitate grupări extremiste de dreapta, au relansat meto
dele teroriste, îndeosebi contra românilor 221.
Incă din perioada de după 23 august 1944 autorităţile horthyste au
ordonat evacuarea spre apus a utilajelor şi instalaţiilor marilor întreprin
deri din nord-vestul României. S-a preconizat ca, o dată cu transportarea
acestora, pe măsură ce frontul se apropia, să fie evacuat şi personalul
care deservea acele întreprinderi. Respectivul ordin a fost transmis în
toate localităţile vizate, operaţia fiind urgentată în septembrie şi supra
vegheată de numeroase delegaţii de ofiţeri horthyşti care s-au deplasat
special pentru această misiune în Transilvania 222. Pentru deservirea fron
tului, autorităţile ungare au atentat la proprietăţile populaţiei româneşti,
ridicînd lucruri de valoare, alimente, grîu, vite 223, iar reaprovizionările
trupelor de pe front s-au făcut, în general, cu mijloace hipo luate de la
români 224• Atît în teritoriul cucerit în primele zile ale ofensivei ungaro
germane, din septembrie 1944, cît şi în timpul retragerii armatelor ocu215 Csatâri Daniel, Forg6szelben Magyar-roman viszony (1940-1945),
Budapest.
1968, p. 411 şi urm.
2l6 Ibi dem, p. 414 .
2 17 DIMPR. 1-3 septembrie 1944, p. 77 ; General-maior (r) Ion Cupşa, op.
cit., p. 72.
2 1s Hans Friessner, op. cit., p. 1 14.
2 19 DIMPR. 7 septembrie - 25 octombrie 1944, p. 251.
220 Ibidem, 1-3 septembrie, p. 285.
221 Dr. Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, Moisei, Tîrgu
Mureş, 1985, p. 96, 1 17.
222 F . Pîrcălab, Gh. Timofi, op. cit., p. 92.
223 DIMPR. 4-6 septembrie 1944, p. 84.
22' Ibidem. 7 septembrie - 25 octombrie 1944, p. 251.
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Distrugeri provocate de trupele horthysto-hitleriste în retragere într-o localitate
din Sălaj

pante au fost comise acte de vandalism şi jefuire a bunurilor populaţiei
româneşti 22;; de numeroase bande militare şi unităţi hitleriste şi horthyste.
La începutul lunii septembrie 1944 s-a aplicat, în partea de nord
vest a României, ordinul de concentrare imediată a tuturor mobilizabili
lor, inclusiv cei aflaţi la vatră, care trebuiau să fie repartizaţi la unităţi
din centrul şi vestul Ungariei 226. Tot în primele zile ale aceleiaşi lurii,
autorităţile horthyste au continuat să aresteze intelectualii români care
se mai aflau în libertate, iar la 2 septembrie 1944 au fost arestaţi angajaţii
băncilor româneşti din Cluj, fiind luate, totodată, toate valorile din depo
zitele şi seifurile acelor instituţii 22i. Actelor de răzbunare, de expulzare
forţată şi repatriere silită, autorităţile horthyste le-au adăugat şi masa
crele în masă. Din acest punct de vedere, apropierea dintre Ungaria hor
thystă şi Germania nazistă se manifesta nu numai în direcţionarea poli
ticii interne şi externe, ci şi în metodele de realizare a acelei politici 228
Asc;mănări existau şi în maniera de a trata populaţiile din teritoriile ocu225 Ibidem. 4-6 septembrie 1944, p. 44, 95, 291 .
226 Ibidem. 1-3 septembrie 1944, p. 1 7 ; vezi şi G. Badea, Din acţiunile popu

laţiei regiunii Maramureş pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei şi zdro
birea fascismului (23 august - 25 octombrie 1944), în AMN, III (1966), p. 354.
rn DIMPR. 1-3 septembrie 1944, p. 367-368.
228 Randolph L. Braham, The Politics of Genocide, vol. 1, The Holocaust in
Hungary, New York, 1981 , p. 53-56.
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Vasile Mic

Orori comise de horthyşti - deshumarea victimelor masa
crului săvîrşit la 8 septembrie 1944, în comuna Sărmaş,
judeţul Cluj

pate 2w, ca ş1 m modul în care au efectuat retragerile din acele zone, la
sfirşitul războiului. Intensificîndu-şi rezistenţa, populaţia a fost apreciată
de trupele hitleriste şi horthyste care se retrăgeau drept cel mai primej
dios inamic. De aici a urmat o exacerbare deosebită a 'Violenţei şi te
rorii, autorităţile horthyste săvîrşind numeroase atrocităţi, pe toată întin
derea Transilvaniei de nord-est 230 împotriva „persoanelor indezirabile"
şi „duşmanilor statului horthyst" 23 1, după cum erau consideraţi civilii
care sprijineau trupele române şi sovietice sau făceau parte din dife
rite grupuri de partizani şi formaţiuni locale ale rezistenţei.
Actele teroriste şi masacrele au fost săvîrşite atît de unităţi ale ar
matei horthyste, cit şi de bande extremiste în dorinţa evidentă de a re
prima orice acţiune de rezistenţă a românilor 232• Din acest punct de ve
dere este simptomatic faptul că, ajunse în nord-estul Transilvaniei, tru
pele române au eliberat din închisori improvizate numeroşi cetăţeni
români 233, pe care horthyştii n-au mai avut timpul să-i execute sau să-i
trimită în Germania. Cu aceeaşi brutalitate au tratat horthyştii ,şi grupu
rile de evrei care se mai aflau pe teritoriul vremelnic ocupat, celor 126
229 Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României. Septembrie 1940octombrie 1944, Bucureşti, 1985. Se poate exemplifica şi prin cazul sîrbilor, fiind

bine cunoscute atrocităţile şi masacrele horthyste de la Novi Sad (ianuarie 1942) care
au zguduit opinia internaţională ; după război Iugoslavia a judecat şi condamnat
ofiţerii criminali unguri, solicitînd Aliaţilor şi extrădarea lui Miklos Horthy (vezi
Mario D. Fenyo, Hitler, Horthy and Hungary, German-Hungarian Relations, 19411944, New Haven - London, 1972, p. 70-72).
230 Vezi dr. Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 92, 100 ; vezi şi Ladislau
Fodor, op. cit., p. 98, 104-105 ; RRA, p. 268 ; DIMPR. 1-3 septembrie 1944, p. 367 ;
General-maior (r.) dr. Ion Cupşa, op. cit., p. 140-141.
231 D
r. Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 1 19 şi urm .
232 Ibidem, p. 1 1 7 ; RRA, p. 200.
233 DIMPR. 7 septembrie
25 octombrie 1 944, p. 19.
-
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de victime de la Sărmaş 234 adăugîndu-li-se şi românii ucişi de aşa-zisa
„gardă naţională" maghiară din aceeaşi localitate 2:i5. De asemenea, în
comuna Viile (Satu Mare) locuitorii Ion Iancu, Iosif Esik şi Vasile Mic au
fost ucişi de hitlerişti, întrucît comunicaseră militarilor români şi sovietici
informaţii privind poziţiile inamice, ca şi Floarea Bogza, Iuliu Nicoară
şi Dumitru Erdeuş, executaţi pentru că intenţionau să întîmpine forţele
aliate 236•
Masacre au fost executate mai ales în Maramureş, zonă în care re
zistenţa antihitleristă şi antihorthystă luase caracter de masă. Ţăranii
Vasile Onişa şi Gligor Codrea au fost arestaţi, schingiuiţi şi executaţi
lîngă Budapesta, pentru că sprijiniseră patrioţii români care acţionau în
munţi. Alţi 1 1 locuitori din diferite sate maramureşene au fost executaţi
la Novicior. De asemenea, în comuna Moisei 30 de ţărani români au fost
închişi în două case şi masacraţi cu automatele, cei răniţi fiind străpunşi
cu baionetele 237, Multe sate, printre care Moisei, Sabişa şi Lubei 2J8, au
fost incendiate.
lncepînd cu septembrie 1944 se constată o accentuare a dezertării
românilor mobilizaţi în armata horthystă, o amplificare a nesupunerii lor
la ordinele de mobilizare şi evadarea în masă a celor aflaţi în detaşa
mentele de muncă forţată. Dezertările românilor mobilizaţi au fost spri
j inite de localnicii din aşezările unde se aflau centrele militare :l:J9 sau
erau staţionate unităţi ale armatei ungare :.:�o. Cei dezertaţi, mulţi avînd
cu ei întregul armament şi echipament militar, s-au ascuns în munţi şi
păduri. Aşa cum au procedat locuitori din Bicsad, Trip, Cămărzana, Ne
greşti, care s-au retras în pădurile din preajma acelor aşezări pentru a
se sustrage plecării pe front sau în detaşamentele de lucru, în timp ce
sătenii din Remeţi, Repedea, Valea Chioarului, care primiseră ordine de
chemare, au refuzat să se prezinte la unităţi, ascunzîndu-se în munţi 24 1 •
Cînd, la începutul lui septembrie 1944, autorităţile horthyste au declanşat
o nouă şi masivă acţiune de ridicare a numeroşi români, bărbaţi între
1 6-60 de ani, pentru a-i înregimenta în detaşamentele de muncă for
ţată, mii de locuitori români din zonele Năsăudului, Oaşului, Maramure
şului, Chioarului s-au refugiat în codrii acelor regiuni. Lor şi celor dezer
taţi din armata horthystă li s-au adăugat şi sătenii care se sustrăgeau de
la corvezile şi rechiziţiile impuse de ocupanţi 242• Toate aceste categorii
de rezistenţi s-au organizat şi din zonele respective au desfăşurat nume
roase acţiuni de apărare a localităţilor de furia trupelor hitleriste şi hor
thyste în retragere, au apărat şi menţinut puncte strategice sau obiec
tive de comunicaţie, au atacat coloane inamice 243• Fenomenul de masă
pe care l-au atins dezertările din armata ungară, evadările din deta23' Randolph L. Braham, op. cit., p. 809.
235 Dr. Gh. Bodea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 96.
236 Arh. M.M.C., fond Decoraţii, dosar nr. 70, vol. VI, f. 132-136.
237 Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României, p. 284-294.
238 Ibidem, p. 294.
239 Ladislau Fodor, op. cit., p. 103.
21.0 Gh. I. Bodea, Din lupta de rezistenţă antifascistă a populaţiei judeţului
Satu Mare (1940-25 octombrie 1944), în „Satu Mare", I (1969), p. 16.
2'1 Dr. Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 94.
242 I bidem, p. 111 ; RRA, p. 2 66-267.
2"3 Ştefan Pâslaru, op. cit., p. 251-252.
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şamentele de muncă forţată, nesupunerea la ordinele de mobilizare şi
rechiziţii 244 au determinat comandamentele horthyste să improvizeze la
sfîrşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie 1944 lagăre de
muncă, precum cel de la Vişeul de Sus, în care erau grupaţi cei prinşi în
diferite zone militare 245.
O direcţie importantă în care s-a manifestat plenar rezistenţa popu
laţiei din teritoriul cotropit de horthyşti a constituit-o culegerea şi furni
zarea informaţiilor folositoare armatei române şi trupelor sovietice. Sînt
semnificative în acest sens datele furnizate unităţilor militare elibera
toare de localnicii din Ormeniş 246, Stîna şi Brebi, care au informat des
pre dispozitivul, efectivele şi capacitatea de luptă ale inamicului 247, sau a
<:elor din comuna Roit, care au străbătut liniile duşmane pentru a avertiza
Batalionul 1 1 rvînători de munte din Divizia 3 munte 24s asupra prezenţei
trupelor hitleriste şi horthyste. Practic, în toate localităţile din teritoriul
românesc aflat în curs de eliberare trupele române şi sovietice au bene
ficiat de valoroasele informaţii furnizate de localnici şi grupările mişcării
de rezistenţă :i-rn.
Locuitorii români din zona acţiunilor de luptă au oferit în mod vo
luntar, în numeroase situaţii, informaţii despre inamic, ieşind în întim
pinarea trupelor eliberatoare ; cetăţenii civili au fost încadraţi - la
solicitarea lor - în unităţile române în calitate de agenţi de legătură.
Mai mulţi locuitori din aşezările transilvane, după ce au furnizat infor
maţiile ce le deţineau despre inamic, s-au oferit drept călăuze tru
pelor române şi sovietice pentru a facilita lichidarea poziţiilor inamice.
1n felul acesta, în majoritatea sectoarelor frontului, populaţia şi grupurile
rezistenţei au ajutat ofensiva armatelor eliberatoare, prin crearea facto
rului surpriză şi sporirea derutei în rîndul armatelor horthysto-hitle
riste 2ă0. In alte situaţii, încadrîndu-se în luptă nemijlocit, cu arma în
mînă, călăuzele din rîndul civililor au sprijinit acţiunile armatei pentru
forţarea unor rîuri, stăpînirea unor trecători în munţi şi alungarea ina
micul ui din aşezările transilvane :.!5 1, precum şi capturarea de armament
şi muniţii, a sute de militari inamici 2:;2.
Un element semnificativ în lupta împotriva inamicului l-a constituit
participarea efectivă a personalului întreprinderilor şi instituţiilor la apă
rarea acestora, la evitarea evacuării sau distrugerii fabricilor, uzinelor
şi instituţiilor de către horthyşti 2:>3. Pe această cale au fost salvate hala
cazanelor şi turbinelor fabricii de zahăr şi uzina electrică din Tîrgu MurEş,
fabrica de cherestea din Bicsad, obiective economice din Cluj, Baia Mare,
Satu Mare, Oradea etc. Eficiente s-au dovedit şi acţiunile muncitorilor
de la căile ferate, din principalele noduri feroviare de pe teritoriul ncird
estului Transilvaniei, care au defectat şi imobilizat zeci de locomot1.ve de
la trenurile militare şi civile ale inamicului.
244
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Gh. I. Bodea, op. cit., p. 1 5-1 6 .
Dr. Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 117.
DIMPR. 1-3 septembrie 1944, p. 13.
Al. Duţu, op. cit., p. 478, 482--483.
Viorel Faur, Ioan Marinescu, Valeriu A. Giuran, op. cit., p. 642.
RRA, p. 267 ; Dr. Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 95.
Ibidem, p. 262-269.
RRA, p. 262, Paul Abrudan, op. cit., p. 434.
Ladislau Fodor, op. cit., p. 100.
Csatări Daniel, op. cit., p. 414.
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Deosebit de active şi eficiente au fost, în lunile septembrie-octom
brie 1 94·1 , diferite grupări înarmate ale mişcării de rezistenţă a românilor,
mult întărite numeric în acea perioadă ca urmare a dezertărilor şi eva
dărilor din unităţile horthyste şi detaşamentele de muncă forţată de pe·
teritoriul Transilvaniei de nord-est. Unităţile horthyste şi comandamen
tele germane au fost obligate să afecteze unităţi speciale pentru anihi
larea lor 254. Grupurile patriotice din zonele Baia Mare, Lăpuş şi Sighet
au controlat un vast teritoriu muntos, între Bistriţa, văile Someşului şi
Tisei, pînă în Munţii Oaşului, dînd un preţios sprijin trupelor eliberato.are
care au putut astfel să străbată rapid peste 1 00 de km în dispozitivul
inamic 235• Grupurile de rezistenţă ce acţionau în zonă au eliberat loca
lităţi şi au luat sub control artere de comunicaţie din Maramureş, uneori
trecînd 2-3 zile pînă la sosirea în acele aşezări a unităţilor armatei
române 236• Astfel, grupurile de rezistenţă lăpuşene, concomitent cu mo
bilizarea populaţiei locale pentru sprijinirea trupelor eliberatoare, au des
făşurat acţiuni· de luptă împotriva coloanelor germane şi ungare, pentru
a deschide drumul unităţilor române şi sovietice. Pentru a ţine sub con
trol întreaga regiune muntoasă a Lăpuşului, formaţiunile de rezistenţă.
au alungat primarii şi funcţionarii horthyşti care se mai aflau la posturi
în unele localităţi 237• Grupul patriotic din Valea Chioarului, condus de
învăţătorul Ioan Doneanu, angajat în lupta pentru eliberarea aşezărilor
din împrejurimi a întrerupt legăturile telefonice dintre comandamentele
inamice din Dej şi Baia Mare, a anihilat mai mult cuiburi de rezistenţă
ale horthyştilor şi hitleriştilor, a făcut importante capturi, iar atunci cînd
au sosit trupele eliberatoare s-a ataşat acestora , participînd la acţiunile
împotriva inamicului dispus în poziţiile întărite din zonă 238, Asemenea
grupuri de luptă s-au înmulţit o dată cu apropierea liniei frontului, această
formă de participare a populaţiei la efortul de eliberare a teritoriului
naţional extinzîndu-se pînă spre Bihor 239, realitate sesizată chiar de auto
rităţile de ocupaţie care constatau că populaţia românească opunea, peste
tot, o rezistenţă făţişă horthyştilor 260.
Din primele momente ale trecerii peste linia vremelnică de demar
caţie impusă prin dictatul de la Viena, armatele române au fost întîm
pinate deosebit de călduros de populaţia transilvăneană. Rapoartele mi
litare, jurnalele de operaţii ale unităţilor române, numeroase scrieri me
morialistice şi relatări din presa epocii prezintă „entuziastele manifestaţii
de simpatie" 26 1 care au însoţit trupele române pe tot parcursul străbaterii:
victorioase a teritoriului românesc care timp de patru ani fusese ocupat
25' DIMPR. 1-3 septembrie 1944, p. 95, Dr. Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu,
op. cit., p. 118.
255 Al. Vaida, Lupta de rezistenţă antifascistă în Maramureş, în perioada
ocupaţiei horthyste, în Lupta maselor populare maramureşene împotriva exploatării,
pentru edificarea, sub conducerea P.C.R., a societăţii socialiste, Baia Mare, 1972,
p. 180-181.
256 Ibidem, p. 179-180.
257 Ibidem, p. 177.
258 PEP, p. 170-174 ; Dr. Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 95 ; vezi
şi Al. Vaida, op. cit., p. 177.
259 General de armată Iacob Teclu, Oradea, în Luptele pentru desăvîrşirett
eliberării României de sub ocupaţia fascistă, în Zoe. cit., p. 145.
2Go Dr. Gh. I. Bodea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 1 1 7-1 18.
26 1 Pe drumurile biruinţei. 23 August 1944 - 12 mai 1945, p. 171
.
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Locuitori alungaţi de horthyşti se reîntorc în satele eliberate de armata română octombrie 1944

de Ungaria horthystă. Fostul comandant al Regimentului 93 infanterie,
<:olonelul Mircea Tomescu, îşi amintea cum locuitorii din satele şi oraşele
transilvane ieşeau în întîmpinarea soldaţilor români „cu flori şi cu urale
de bucurie". Acelaşi ofiţer a înregistrat şi gesturile care i-au impresionat
pe ostaşii armatei române eliberatoare : „Bătrîni şi femei, cu lacrimi în
ochi erau pătrunşi de emoţia revederii şi fluturau cu entuziasm tricolorul
românesc ţinut atîta vreme ascuns" 2G2 • Comandantul Batalionului 5 vînă
tori de munte din Divizia 3 munte remarca faptul că pe întreg traseul ur
mat, după trecerea nedreptei linii de demarcaţie, populaţia românească
a ieşit înaintea soldaţilor cu drapelul tricolor, urale, dăruindu-le ali
mente 263, în timp ce Jurnalul de operaţii al Regimentului 1 1 dorobanţi
consemna, la 14 octombrie 1 944 : „Peste tot, tăranii transilvăneni ies în
întimpinarea ostaşilor cu pîine, friptură, fructe, vin şi flori. Toţi spun
că aceasta este cea mai mare sărbătoare" 26" .
In întîmpinarea soldaţilor români eliberatori au ieşit vîrstnici, fe
mei, copii şi tineri, deci acele categorii de cetăţeni care nu fuseseră mo
bilizate de autorităţile horthyste în unităţile de luptă sau detaşamentele
de muncă sau nu erau cuprinse în diferite forme ale rezistenţei directe
(formaţiuni de partizani, detaşamente patriotice înarmate etc). Prezenta
262 Viorel Faur, I oan Marinescu, Valeriu A. Giuran, op. cit., p. 674.
2m Ibidem, p . 623.

m

23 August 1944. Documente, vol. II, p. 828.
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militarilor români însemna în fapt eliminarea autorităţii oprimante hor
thyste şi posibilitatea revenirii la viaţa naţional-statală firească, ceea ce
a constituit un imbold de maximă amploare pentru populaţie în vederea
susţinerii totale a luptei de eliberare naţională. Populaţia românească din
nord-vestul ţării a văzut permanent în armata română principalul
instrument de luptă pentru refacerea unităţii naţionale şi statale. Mili
tarii români au apreciat atitudinea populaţiei ca un sprijin moral, ca o
formă de susţinere a cauzei drepte pentru care luptau.
Războiul întregului popor român pentru alungarea trupelor hitle
riste, început o dată cu actul istoric de la 23 August 1944, a continuat pe
noi coordonate în perioada 1 septembrie - 25 octombrie 1944. Climatul
propice generat de caracterul drept al războiului antihitlerist a dat un
nou avînt angajării maselor populare împreună cu armata ţării în acţiu
nile pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării de sub ocupaţia trupelor
horthyste şi hitleriste. Formele sub care s-a manifestat ridicarea între
gului popor la luptă în acea etapă au fost - aşa cum s-a arătat - deo
sebit de variate, constînd îndeosebi din : constituirea şi acţiunea detaşa
mentelor de partizani în teritoriul aflat sub ocupaţie, înrolarea voluntară
a mii de cetăţeni, îndeosebi tineri, în unităţile armatei române, sprijin
logistic, furnizarea de informaţii comandamentelor române şi sovietice,
apărarea obiectivelor economice şi a localităţilor de la distrugerile sau
evacuările plănuite de trupele horthysto-hitleriste în retragere etc. In
acest cadru s-a reliefat din nou politica realistă a Partidului Comu
nist Român privind consensul naţional şi ridicarea la luptă a întregului
popor, chemările sale, pătrunse de un înalt spirit patriotic, găsind un
amplu ecou în rîndurile maselor şi ale armatei române.
Poporul român, angajat cu întregul
său potenţial material şi uman în
războiul drept, eliberator, antihitlerist, a obţinut la 25 octombrie 1944 o
strălucită victorie - eliberarea părţii de nord-vest a ţării de sub ocupa
ţia horthysto-hitleristă.
Pe timpul acţiunilor militare din septembrie-octombrie 1944 desfă
şurate în Transilvania, Crişana şi Banat, România a menţinut sub arme,
în medie, 600 OOO de militari 263• La operaţiile executate pentru izgonirea
horthyştilor şi hitleriştilor din nord-vestul ţării, armata română a parti
cipat cu 28 de divizii, 1 corp aerian, 2 brigăzi de artilerie antiaeriană, cu
alte unităţi şi formaţiuni, însumînd un efectiv de circa 275 OOO militari.
Pierderile suferite de trupele române între 1 septembrie
25 octombrie
1944 s-au ridicat la 49 744 oameni (morţi, răniţi şi dispăruţi), iar cele
provocate inamicului au fost de 21 434 militari. O sinteză a efectivelor
angajate în lupte de armata română pentru eliberarea nordului Transil
vaniei este înfăţişată în tabelul următor 266.
Bilanţ, concluzii, învăţăminte

-

265 General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior
dr. Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, op. cit., p. 75.
266 RRA, p. 271, 696-700, 705-706.
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Total efective
Categorii
d e forţe
angajate

Trupe terestre

la 1 septembrie
rnH

264 883

I

Pierderi
inregistrate
(1 septembrie 25 octombrie
1944)

la 21 septembrie
19H
'

252 707

49 504

Aeronautica

7 768

10 760

240

Marina

2 268

2 268

-

274 919

265 735

49 744

Total general

Armata română, înfruntînd un inamic dîrz, bine pregătit; şi dotat,
cu experienţă de război, a eliberat 872 de localităţi, dintre care 8 oraşe
(Sfintu Gheorghe, Odorhei, Tîrgu Mureş, Gherla, Zalău, Cehu Silvaniei,
Tuşnad şi Carei) şi, în cooperare cu trupele sovietice, a participat efectiv
la eliberarea oraşelor Cluj, Oradea, Satu Mare şi Salonta. De asemenea,
armata română a străbătut prin lupte 4 masive muntoase (Baraolt, Meseş,
Lăpuş şi Făget) şi a forţat 5 cursuri de apă, între care, cel mai important,
rîul Mureş (vezi planşele nr. 10 şi 1 1).
Subordonate scopului politico-strategic al eliberării părţii de nord
vest a României de sub ocupaţia horthysto-hitleristă, lupta armatei
române din perioada 1 septembrie
25 octombrie 1944 oferă numeroase
concluzii şi învăţăminte evidenţiindu-se drept o contribuţie de seamă la
dezvoltarea gîndirii şi artei militare româneşti.
ln organizarea acţiunilor ofensive împotriva grupărilor de forţe hi
tleriste şi horthyste din partea de nord-vest a ţării Comandamentul militar
naţional a ţinut seama de importanţa strategică a capului de pod trans
·Carpatic menţinut de armata română, avînd o dezvoltare frontală de
aproximativ 900 km şi o adîncime de pînă la 100 km, în centrul Transil
vaniei, şi între 60-180 � la vest de Carpaţii Occidentali, cu o suprafaţă
totală de circa 50 OOO km2, ceea ce a asigurat concentrarea de noi forţe ale
armatei române şi a trupelor sovietice 267.
Concepţia dispozitivului de acoperire realizată de comandameajul
român a dejucat planurile comandamentului german care, concentrînd noi
forţe, urmărea ca, prin trecerea la ofensivă, să respingă trupele române
din centrul Transilvaniei şi cele de la vest de Munţii Apuseni şi să atingă
în final aliniamentul Carpaţilor Meridionali şi Occidentali. Măsurile adop··
tate de comandamentul român au schimbat brusc situaţia operativ-stra
tegică, surprinzind comandamentul inamic care, nedispunînd de la început
de forţele necesare pentru atingerea scopului propus, a fost nevoit să
treacă la ofensivă succesiv : la 5 septembrie în Podişul Transilvaniei şi
la 13 septembrie în Crişana şi Banat.
Operaţia de apărare din Podişul Transilvaniei desfăşurată de Armata
4 română a avut ca rezultat zdrobirea ofensivei trupelor hitleriste şi hor
thyste în cursul a numai patru zile de lupte înverşunate (5-8 septembrie
1944). Această operaţie a evidenţiat elemente originale de gîndire şi artă
-

267 General de armată Ion Tutoveanu, lnsemnătatea creării capului de pod
strategic din podişul Transilvaniei şi cîmpia de vest a ţării, în Insurecţia din August
1944 şi semnificaţia ei istorică [Bucureşti, 1974), p. 191.
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militară. In vederea creării condiţiilor favorabile realizării dispozitivului
operativ şi desfăşurării forţelor principale, comandamentul Armatei 4 a
luat măsuri energice pentru sprijinirea în primul rînd a forţelor din con
tact cu inamicul, prin împingerea unităţilor de artilerie grea în spatele
trupelor din acoperire cu misiunea de a lovi grupările duşmane angajate
de-a lungul comunicaţiilor ; a întărit Corpul 6 armată cu forţe din Corpul
motomecanizat, care se găsea în curs de concentrare ; a aprobat cererea
comandantului Corpului 6 teritorial de a organiza apărarea pe un nou ali
niament faţă de cel iniţial ; aviaţia şi-a intensificat acţiunile, provocînd
inamicului pierderi însemnate şi impunîndu-i reducerea ritmului de îna
intare. Prin aceste măsuri Comandamentul român a reuşit să constituie un
front închegat, asigurînd stabilitate apărării. O particularitate a consti
tuirii dispozitivului operativ al Armatei 4 este dată de păstrarea de către
comandantul acesteia a unei rezerve relativ reduse. Această măsură a
fost justificată de prezenţa în adîncimea fîşiei de apărare a armatei a două
divizii pe care Marele Stat Major le ţinea la dispoziţia sa (diviziile 7 şi B
infanterie-instrucţie). In organizarea apărării a ieşit în evidenţă capaci
tatea comandamentului român de a angaja în lupte batalioanele fixe re
gionale formate din ţărani şi muncitori localnici. Batalionul fix regional
„Someş", care acţiona între Gilău şi rîul Arieş, deşi încercuit şi fără le
gături cu eşaloanele superioare, avînd sprijinul larg al populaţiei, care
i-a asigurat hrana şi asistenţa medicală, a luptat cu un deosebit elan şi,
completîndu-şi efectivele cu voluntari din satele vecine, a respins toate
atacurile inamicului. De asemenea, cu mult eroism a luptat pe Dealul
Feleacului Batalionul fix regional „Cluj" 268• In aceste lupte, marile uni
tăţi ale Armatei 4 române, întărite permanent cu trupe sosite din zona
de concentrare şi conduse cu pricepere şi energie de comandamentele lor,
apărîndu-şi dîrz şi eroic poziţiile de luptă, contraatacînd violent Şi acţio
nînd energic pentru amenajarea unor noi aliniamente de rezistenţă. au
izbutit pînă în seara zilei de 8 septembrie 1944 să oprească definitiv ofen•
siva inamicului în Podişul Transilvaniei.
Operaţia de apărare desfăşurată de Armata 4 română şi rezultatele
obţinute au permis traversarea nestingherită a Carpaţilor Meridional i de
trupele sovietice. Eforturile armatei române în menţinerea marelui cap
de pod strategic de la nord de Carpaţii Meridionali au fost apreciate şi de
istoricii militari sovietici, care consemnează : „In primele zile ale lunii
septembrie 1944 cînd trupele germano-ungare au încercat să treacă la
ofensivă, trupele române au organizat apărarea pe aliniamentu] Tîrgu
Mureş - Turda şi timp de cîteva zile au stăvilit atacurile duşmanului.
Aceasta a permis unităţilor Armatei Roşii să treacă in bune condiţii Car
paţii Meridionali" 269.
Comandamentul român a procedat la folosirea structurilor militare
afectate apărării nu ca elemente de defensivă strategică, ci ca veritabile
formaţiuni de avangardă ale marilor unităţi ce se concentrau înapoia lor
şi care urmau să preia din mers efortul major al acţiunilor ofensive.
Această concepţie a ieşit în evidenţă în cadrul luptelor ofensive din partea
sud-estică a Transilvaniei. Trăsătura fundamentală a operaţiei de apă2611 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 384, f. 205.

269

IVOVSS, tom 5, Moskva, 1963, p. 284.
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rare dusă de Armata 4 română evidenţiază caracterul ei activ, dinamic.
Combinînd rezistenţa dîrză cu dese şi puternice riposte ofensive, execu
tînd ample manevre de foc şi de forţe, îmbunătăţind continuu dispozitivul
operativ, Armata 4 a reuşit să stăvilească ofensiva forţelor horthysto-hit
leriste şi să creeze condiţii pentru trecerea la ofensivă. In faţa ofensivei
inamice dusă cu mijloace puternice, comandamentul român a organizat
dispozitivul pe o adîncime de 80-100 km ce a cuprins întregul spaţiu din
tre Mureş şi Carpaţii Meridionali. In această operaţie trupele române au
folosit la maximum avantajele oferite de teren, valorificînd pe un plan
superior experienţa războaielor purtate în trecut de poporul român pentru
apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale.
Desfăşurarea operaţiei de apărare a Armatei 4 române scoate în evi
denţă anumite învăţăminte de ordin tactic cum ar fi : cooperarea strînsă
dintre trupele de grăniceri şi elementele înaintate dispuse în acoperire ;
folosirea unor detaşamente înaintate, de regulă batalioane de infanterie
întărite, care au rezistat pe puncte tari din teren (localităţi, înălţimi domi
nante, cursuri de apă) sau de-a lungul unor comunicaţii principale pe unde
înaintau forţele duşmane în scopul întîrzierii şi desfăşurării lor la mare
distanţă ; asigurarea flancurilor şi intervalelor prin utilizarea unor deta
şamente mixte (infanterie, artilerie). Un exemplu îl constituie crearea de
către Corpul 6 teritorial a Detaşamentului „Spalnaca ", dispus în apărare
pe înălţimile dintre localităţile Farău şi Ocna Mureşului, la joncţiune cu
Corpul motomecanizat.
Organizarea dispozitivului de luptă şi angajarea în bătălie a forţelor
principale ale armatei, precum şi pierderile suferite de inamic au deter
minat schimbarea raportului de forţe în favoarea Armatei 4 române, ceea
ce a permis trecerea la ofensivă fără pauză operativă. Incepînd de la 9 sep
tembrie 1 944, Armata 4 a declanşat, practic, contraofensiva, lichidînd capul
de pod realizat de inamic la sud de Mureş şi Arieş, respingînd forţele
horthyste şi hitleriste la nord de aceste cursuri de apă şi cucerind im
portante capete de pod din care va porni la ofensivă, la 9 octombrie, pen
tru desăvîrşirea eliberării părţii de nord a Transilvaniei.
Ofensiva executată de Armata 4 română între 9 septembrie - 4 oc
tombrie 1944 pentru înfrîngerea grupării inamice pătrunse în Podişul
Transilvaniei s-a caracterizat prin trăsături specifice, care, în anumite pri
vinţe, o deosebesc de operaţiile ofensive executate ulterior de armata
română în războiul antihitlerist 270 • De pildă, lărgimea fîşiei de ofensivă
a fost egală cu cea din etapa operaţiei de apărare, iar dispozitivul ope
rativ al armatei s-a constituit pe un eşalon cu o rezervă. Ca o particulari
tate a constituirii dispozitivului, remarcăm faptul că el a rezultat din
măsurile stabilite anterior de comandamentul armatei pentru oprirea îna
intării inamicului. Principiul concentrării şi masării forţelor şi mijloacelor
pe direcţiile principale de acţiune a fost aplicat cu pricepere şi îndrăz
neală de către comandantul Armatei 4, ceea ce a permis realizarea unor
densităţi şi rapoarte de forţe corespunzătoare. Astfel, în vederea trecerii
la ofensivă armata a grupat într-un sector larg de 55 km, din cei 300 km
cit avea fîşia, aproape şase divizii şi un detaşament blindat, ceea ce re270 General-maior dr. Ion Cupşa, Armata română
Studiu operativ-tactic, Bucureşti, 1973, p. 365-376.

pe
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frontul

antihitlerist.

prezenta peste 500/o din forţa sa combativă concentrată în aproximativ
18% din lărgimea fîşiei în care urma să treacă la ofensivă. Adîncimea pe
care s-a desfăşurat operaţia ofensivă a fost de aproximativ 30 km, pen
tru forţele de la centrul dispozitivului şi de 130 km pentru cele de la
aripa dreaptă.
In cursul operaţiei manevra pe plan operativ a variat în raport cu
schimbările survenite. Iniţial, efortul principal al Armatei 4 s-a făcut cu
centrul, pentru nimicirea rezistenţelor inamicului şi forţarea Mureşului ;
ulterior, centrul de greutate al acţiunilor a fost mutat spre dreapta, fapt ce
demonstrează elasticitatea şi supleţea conducerii, capacitatea de a se
adapta situaţiilor create pe timpul ducerii operaţiei. Acţiunile ofensive
au îmbrăcat de la început un larg caracter manevrier.
Păstrînd identitatea organizatorică, de comandament şi operaţională,
ofensiva începută de forţele române a fost continuată în cooperare cu tru
pele sovietice, pe măsura sosirii lor în zona acţiunilor de luptă. Ofensiva
Armatei 4 a evidenţiat numeroase trăsături de ordin tactic. Fîşiile de ofen
sivă ale corpurilor de armată au fost, în general, largi, iar dispozitivele
de luptă, de regulă, pe două eşaloane. Diviziile şi-au constituit dispozi
tivul pe un eşalon, excepţie făcînd marile unităţi de pe direcţia loviturii
principale. Un element original al dispozitivului tactic, anticipînd viitoa
rele „detaşamente mobile de baraj ", l-au alcătuit grupele sau plutoanele
de pionieri, dotate cu mine antitanc, care urmau îndeaproape prima linie
a atacatorilor. Acestea, împreună cu artileria antitanc, ce era împinsă
în dispozitivul infanteriei, au contribuit la respingerea contraatacurilor
inamice cu infanterie şi tancuri.
Manevra în cîmpul tactic a îmbrăcat aspecte din cele mai variate.
Angajînd frontal rezistenţele hitleristo-horthyste cu forţe puţine, unită
ţile române le învăluiau pe la unul sau pe la ambele flancuri folosind, în
scopul ascunderii mişcărilor, terenul frămîntat şi acoperit. O bună expe
rienţă a acumulat armata română în utilizarea unor detaşamente de în
toarcere, constituite din trupe blindate, care au acţionat în teren muntos
peste Munţii Ciucului, deschizînd drumul unei divizii sovietice care fusese
oprită la intrarea dinspre est a defileului Ghimeş-Făget.
In aceste acţiuni ofensive au ieşit în evidenţă capacitatea organiza
torică şi concepţia comandamentului român în luptele pentru forţarea
cursurilor de apă. In timp ce unităţile sau detaşamentele care urmau să
execute misiunea se apropiau de cursul de apă, eşalonul superior împingea
mijloacele de trecere spre sectoarele de luptă, ceea ce a permis forţarea,
de cele mai multe ori, prin surprindere. La forţarea Mureşului şi Arie
şului au contribuit şi locuitorii din zonă, mai ales cei încadraţi în diferite
formaţiuni cu caracter militar, ca batalioanele fixe regionale, detaşamente
de premilitari, care au furnizat date preţioase cu privire la caracteris
ticile cursurilor de apă, mijloacele de trecere, dispozitivul inamic etc.
Concomitent cu acţiunile Armatei 4 s-au desfăşurat luptele Arma
tei 1 române care au oprit ofensiva inamicului la intrarea în defileurile
Crişurilor şi Mureşului, precum şi la vest de Timişoara, Reşiţa, Orşova.
Fîşia de apărare încredinţată Armatei 1, cuprinsă între Gilău şi
Dunăre, avea o dezvoltare de aproximativ 600 km. Ca urmare, o trăsătură
caracteristică a operaţiei desfăşurată de Armata 1 a constat în elastici
tatea apărării, marile unităţi din compunere avînd în competenţă fîşii
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largi de 40-50 km. In faţa unor grupări inamice puternice, trupele ar
matei au adoptat apărarea manevrieră, cu rezistenţe succesive de du
rată variabilă, pe aliniamente de teren favorabile. In acest mod au ac
ţionat diviziile române atît în Poarta Mureşului, cit şi pe direcţia defileu
lui Dunării. Justeţea soluţiilor adoptate a fost confirmată prin rezultatele
obţinute, inamicul fiind obligat la eforturi de durată, care i-au uzat poten
ţialul şi l-au făcut să piardă timp, forţele române consolidîndu-se şi reu
şind, în final, să zdrobească ofensiva trupelor hitleriste şi horthyste.
Terenul în care Armata 1 a organizat şi a dus apărarea era în mare
parte muntos, cu direcţii obligatorii de acţiune - cea din „Poarta Mureşu
lui" şi cea din sudul Banatului, care conducea spre zona industrială Re
şiţa, Anina, defileul Dunării din zona Porţilor de Fier şi văile Crişurilor -,
fapt ce şi-a pus amprenta asupra dispozitivului operativ, care a fost con
stituit pe un eşalon. Din modul de constituire a dispozitivului operativ al
Armatei 1 se desprind unele particularităţi : pe fiecare direcţie tactică era
dispusă cite o divizie pe front larg (50 km la Divizia 3 munte) ; nici Corpul
7 armată şi nici armata nu dispun€au de rezerve de arme întrunite ; con
ducerea era descentralizată, comandamentul armatei asigurînd coordo
narea - în plan operativ - a acţiunilor marilor unităţi subordonate ;
în cadrul dispozitivului s-au constituit „grupuri" („Bihor" şi „Crişuri"),
cărora li s-au încredinţat misiuni cu un pronunţat caracter de indepen
denţă ; acţiunile de luptă s-au purtat pe direcţii ; sistemul lucrărilor ge
nistice a cuprins mai multe poziţii cu caracter de discontinuitate eşalo
nate în adîncime.
In cadrul aceleiaşi operaţii s-a evidenţiat capacitatea comandanţilor
şi statelor-majore de la toate eşaloanele în pregătirea şi conducerea ac
ţiunilor de luptă, în organizarea manevrelor de forţe şi mijloace executate
în timp scurt şi pe distanţe mari, în respingerea numeroaselor riposte
ofensive executate de inamic în special pentru deschiderea unor direcţii
care să conducă spre crestele Munţilor Apuseni.
Rezultatul cel mai important realizat în fîşia de ofensivă a Armatei
1 l-a constituit alungarea trupelor hitleriste şi horthyste peste frontiera
româno-iugoslavă şi peste o porţiune din cea româno-ungară şi respin
gerea contraloviturii inamicului din zona Oradea. In aceste lupte, pe mă
sură ce trupele sovietice soseau pe frontul din Transilvania şi Banat s-au
pus bazele cooperării în luptă între marile unităţi ale Armatei 1 române
şi cele din compunerea armatelor 46 şi 53 sovietice.
In ansamblul luptelor duse de trupele române pentru eliberarea în
tregului teritoriu al patriei noastre de sub ocupaţia horthysto-hitleristă
un loc d20sebit de important îl ocupă operaţia ofensivă a Armatei 4
române, desfăşurată în luna octombrie 1944, pe direcţia operativă a „Porţii
Someşului", cit şi acţiunile din zona Oradea. Prin valenţele strategice, cit
şi prin dimensiunile ei operative, operaţia „Cluj " a Armatei 4 a constituit
una din cele mai ample operaţii d€sfăşurate de armata română în războiul
antihitlerist. Lărgimea fîşiei de ofensivă a fost iniţial de 75 km, în cursul
etapei a doua a operaţiei, în depresiunea Jibou, s-a îngustat pînă la 30 km,
iar după depăşirea Munţilor Făget s-a extins din nou, ajungînd la aproxi
mativ 80 km. Ţinînd seama că raportul de forţe operativ de 1,4/1 nu
asigura densitatea corespunzătoare în întreaga fîşie, comandantul armatei
a hotărît ca gruparea principală a trupelor noastre să rupă apărarea
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inamicului într-un sector cu o deschidere de 3 km, ceea ce reprezenta
4% din fîşia ofensivă, unde s-au realizat densităţi apte să asigure stră
pungerea sistemului defensiv realizat de trupele hitleriste şi horthyste
la nord de Mureş şi Arieş.
Adîncimea operaţiei a fost de aproximativ 180 km, relativ mare
pentru o operaţie de armată în perioada de referinţă, mai ales dacă se
ţine seama de organizarea şi înzestrarea unităţilor române, precum şi de
caracteristicile terenului, muntos şi împădurit pe o adîncime de circa
80 km.
Durata operaţiei a fost de 17 zile, cu un ritm mediu de ofensivă de
1 1 km pe zi, ritm corespunzător în condiţiile cînd trupele armatei n-au
beneficiat de sprijinul unor mari unităţi de tancuri, de concursul masiv al
aviaţiei, cînd terenul, în general greu accesibil, era desfundat de ploile
toamnei.
In raport cu condiţiile concrete ale situaţiei operative, comandantul
şi statul-major al Armatei 4 au dat dovadă de fermitate şi supleţe în
schimbarea oportună a direcţiei loviturii principale şi în executarea, în
timpul desfăşurării operaţiei, a trei forme ale manevrei operative ; ru
perea apărării inamice cu unul din flancuri şi dezvoltarea ofensivei spre
flancul opus (pe aliniamentul iniţial şi pe aliniamentul de pe Munţii Fă
get) ; ruperea cu centrul şi dezvoltarea ofensivei spre flancuri (alinia
mentul de pe Munţii Meseş) ; ulterior ruperea în două sectoare şi dez
voltarea ofensivei pe direcţii convergente.
Dispozitivul operativ al armatei s-a realizat pe un eşalon, cu o re
zervă, de regulă o divizie. Dispozitivul pe un eşalon a fost determinat
de lărgimea mare a fîşiei de ofensivă, de necesitatea de a asigura cît mai
multe forţe şi mijloace în contact cu inamicul şi îndeosebi de a asigura
densităţile necesare în sectorul de rupere. După ruperea apărării organi
zate a inamicului, armata a executat urmărirea cu deosebită vigoare, ne
dînd acestuia răgaz să organizeze rezistenţe puternice pe alte aliniamente
de teren.
In desfăşurarea luptelor, tactica trupelor noastre a fost suplă şi
variată, la înălţimea cerinţelor puse de situaţiile din desfăşurarea opera
ţiei. Comandanţii şi statele-majore ale marilor unităţi şi unităţilor au
aplicat cu iscusinţă principiile tactice în toate formele manevrei, precum
şi folosirea unei game variate de procedee de acţiune. Formele de manevră
aplicate în cîmpul tactic au fost variate, trupele noastre executînd uneori
lovituri frontale (ruperea apărării de pe aliniamentul iniţial şi de pe
Someşul Mic), dar şi manevre de învăluire sau de întoarcere. Forma de
manevră frecvent folosită în cîmpul tactic a fost învăluirea şi dubla în·
văluire. întoarcerea s-a executat mai rar, fiind folosită îndeosebi de ma
rile unităţi şi unităţile care pătrundeau adînc în dispozitivul inamicului,
pentru a deschide drum vecinilor (Divizia 18 infanterie în acţiunea de
eliberare a Clujului, trupele de la flancul stîng al Corpului 6 armată în
Munţii Meseş, cele de la flancul drept al Corpului 2 armată la Satu Mare).
Concluzii importante ne oferă şi modul în care au executat urmă
rirea marile unităţi. Potrivit hotărîril comandantului armatei, diviziile şi
corpurile de armată, în fîşiile cărora inamicul începea retragerea, urmau
să constituie detaşamente de urmărire, „iar grosurile să urmeze în coloană
pe drumuri fără pierdere de timp şi fără grijă de aliniere. Se va ţine le128
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gătura radio permanentă" 271• Pe timpul urmăririi unele divizii şi-au
constituit unul sau două detaşamente de urmărire de valoarea unui bata
lion întărit cu 1-2 baterii de artilerie, subunităţi de pionieri şi elemente
de cercetare.
Ritmul de înaintare a crescut treptat, pe măsura dezvoltării ofen
sivei. Astfel, dacă în prima zi a operaţiei marile unităţi din eşalonul întîi
al armatei au realizat progrese de 5-12 km, în zilele următoare, ca
urmare a faptului că inamicul a fost obligat să înceapă retragerea, ritmul
a crescut simţitor. Astfel, deşi inamicul executase numeroase distrugeri
pe comunicaţii iar condiţiile meteorologice erau nefavorabile, în numai
două zile de luptă trupele Corpului 2 armată au înaintat aproximativ 50
km, în timp ce Corpul de munte a pătruns în adîncimea dispozitivului
inamic pînă la 40 km. Un rol important în obţinerea succesului l-a avut
cooperarea organizată şi realizată între unităţile şi marile unităţi române,
precum şi între acestea şi diviziile sovietice vecine. De pildă, pentru nimi
cirea unor rezistenţe puternice ale trupelor inamice din zona localităţii
Gădălin au cooperat strîns 2 divizii de la flancurile interioare ale corpuri
lor 2 armată şi de munte, iar la Fărcaşa 2 divizii sovietice au cooperat cu
Divizia 1 cavalerie română. Organizarea şi menţinerea cooperării arme
lor în luptă au fost, de asemenea, o preocupare constantă a tuturor co
mandanţilor şi statelor-majore. De exemplu, unităţile de artilerie trimiteau
pe lingă unităţile de infanterie „detaşamente de legătură" special consti
tuite.
Cu multă eficienţă au fost executate acţiunile pe timp de noapte,
care realizau de obicei surprinderea inamicului şi-l puneau în imposibili
tate de a folosi cu maximum de eficienţă focul armamentului automat.
Prin operaţia ofensivă a Armatei 4 s-au îmbogăţit tradiţiile militare
ale armatei române şi în domeniul acţiunilor de luptă duse în teren mun
tos-împădurit (munţii Meseş şi Făget), cit şi în ducerea luptelor în încer
cuire. In astfel de situaţii, printre care cea de la 2 1 octombrie în zona
localităţii Gerăuşa, unde a fost încercuit batalionul 1 din Regimentul 3
dorobanţi (Divizia 1 1 infanterie), a ieşit în evidenţă încă o dată rezistenţa
eroică a ostaşilor noştri, măiestria comandanţilor care au despresurat
acest batalion prin acţiunea promptă a rezervei diviziei.
Operaţiile şi luptele desfăşurate de forţele române în perioada 1
septembrie-25 octombrie 1944 au reliefat capacitatea organizatorică şi
de comandament a cadrelor militare de la toate eşaloanele, iscusinţa şi
înaltele virtuţi morale şi de luptă ale ostaşilor. La nivel de comandament
s-au rezolvat în timp oportun şi cu competenţă problemele de bază de care
depindea succesul strategic al eliberării întregului teritoriu românesc de
sub ocupaţia horthysto-hitleristă şi anume : regruparea şi reorganizarea
forţelor în vederea trecerii lor la ofensivă ; conducerea neîntreruptă a ac·
ţiunilor armatei române ; atragerea în luptă împotriva ocupanţilor a
populaţiei ; cooperarea cu trupele sovietice ; completarea efectivelor ;
instruirea rezervelor ; organizarea transporturilor ; asigurarea materială,
tehnică şi medicală a trupelor. Experienţa acumulată în această perioadă
a fost valorificată ulterior în cursul acţiunilor militare desfăşurate, în
cooperare cu armata sovietică, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei
şi a unei părţi a Austriei de sub ocupaţia fascistă.
27 1 Arh. M.Ap.N. fond 4, dosar nr. 224, f. 127.
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O latură importantă a acţiunilor militare din perioada 1 septembrie
-25 octombrie 1944 o reprezintă organizarea relaţiilor de comandament
şi a cooperării cu trupele sovietice. Conducerea politică şi militară română
a abordat problemele raporturilor cu U.R.S.S. şi forţele sale armate de
pe poziţia unui aliat, considerînd că trebuia făcut totul ca ţara să participe
cu întregul său potenţial uman şi material la războiul împotriva Axei. In
acest scop, s-au luat măsuri spre a se asigura armatelor sovietice, aflate
în virtutea unor necesităţi operative pe teritoriul României, baza logistică
şi tratamentul cuvenit militarilor unui stat amic. La nivel strategic,
Marele Stat Major a dispus organizarea unui dispozitiv de acoperire de
1 400 km pentru a asigura implicit şi marşul forţelor aliate spre frontul
din nordul şi vestul României, spre Bulgaria şi Iugoslavia. Concomitent,
prin canalele diplomatice s-a intervenit, începînd cu 23 august, spre a se
reglementa relaţiile cu Naţiunile Unite, în special cu Uniunea Sovietică
şi a se pune de acord obiectivele comune de campanie.
Pînă la încheierea Convenţiei de armistiţiu din 12 septembrie, între
trupele române şi sovietice s-au realizat relaţii de cooperare care - fără
să fie încă bazate pe un document - s-au materializat în acţiuni corelate
împotriva Wehrmacht-ului, cu precădere în Moldova şi estul Munteniei.
Totuşi, lipsind o indicaţie oficială a guvernului sovietic asupra atitudinii
de adoptat faţă de trupele române, s-au efectuat confiscări de material
de război românesc şi s-a procedat la dezarmarea şi luarea în prizonierat
a unor mari unităţi române, ca şi la rechiziţionarea navelor de război.
Din punct de vedere juridic, comandamentul sovietic nu şi-a asumat nici
un angajament oficial faţă de armata română pînă la semnarea Conven
ţiei de armistiţiu.
Din punct de vedere operativ, partea sovietică a reclamat integrarea
forţelor române de campanie în dispozitivul Frontului 2 ucrainean, lăsîn
du-se Marelui Stat Major misiunea asigurării efectivelor lor, a necesită
ţilor logistice şi de instrucţie. In cursul discuţiilor legate de Convenţia de
armistiţiu, partea română a pledat pentru garantarea individualităţii or
ganizatorice a armatei române, rezervarea unor sectoare de front distincte,
evitarea fărîmiţării marilor unităţi şi a unor subordonări care să afecteze
unitatea şi demnitatea organismului militar românesc. Unele cereri ro
mâneşti aveau să fie satisfăcute în a doua jumătate a lunii septembrie,
cînd „grupurile de armate" create după 6-7 septembrie şi-au definitivat
organizarea. Grupurile de armată nu dispuneau însă de structurile unor
comandamente mixte, fiind conduse de statele majore şi comandanţii ar
matelor sovietice din compunerea lor.
In acţiunile militare propriu-zise, cooperarea a funcţionat sub sem
nul obiectivelor fundamentale vizate, al prieteniei arătate de poporul
român forţelor aliate.
Marele Stat Major român a trimis, în cursul lunii septembrie 1 944,
marilor unităţi operative directive referitoare la relaţiile de cooperare cu
trupele sovietice. Fixînd scopul colaborării operative, Marele Stat Major
sublinia că se urmăreşte o „deplină înţelegere şi ajutor reciproc, în vederea
celei mai bune conlucrări" 212. Din directive reiese că armatele aveau res
ponsabilitatea de a ţine evidenţa „capacităţii operative" pînă la batalion,
272

23 August 1944. Documente, voi. III, 1944-1945, Bucureşti, 1985, p. 1 13.
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precum şi a efectivelor zilnice . Se indica comandanţilor români să facă
schimb de informaţii cu cei sovietici, să trimită misiuni de legătură, să
colaboreze cu partea sovietică, inclusiv pe linie de propagandă. Totodată,
se insista ca în cadrul acţiunilor de cooperare armata să-şi menţină li
bertatea de alegere a direcţiilor de acţionat şi de constituire a dispozitive
lor proprii. Strîngerea legăturilor dintre armatele române şi sovietice să
se realizeze prin : „contact între comandanţii care conlucrează ; trimiterea
de ofiţeri de legătură ; ajutor material din partea aliatului mai puternic,
mai numeros şi mai bine dotat ; măsuri pentru strîngerea relaţiilor prin
evitarea conflictelor de orice natură, prin exteriorizarea respectului faţă
de egali şi superiori, prin salut şi atitudine ostăşească corectă şi discipli
nată, şi prin schimb de echipe de propagandă (teatru etc.)" 273.
In timpul luptelor de apărare şi a celor cu caracter ofensiv, trupele
sovietice au cooperat eficient cu mari unităţi şi unităţi de blindate şi ar
tilerie alături de trupele române. Totodată, mari unităţi române au acţionat
cu hotărîre în sprijinul celor sovietice, atît în zona Clujului sau a Munţi
lor Făget, cît şi în bătălia pentru eliberarea Oradei. Analiza istorică re
marcă însă că, în cîteva situaţii, ignorarea unor necesităţi ale cîmpului de
luptă - în sectorul Oarba de Mureş, de exemplu - şi stabilirea unor mi
siuni nerealiste unor unităţi şi mari unităţi române s-au soldat cu pierderi
grele, aducînd prejudicii cauzei comune. Constatînd că poziţiile inamice
puternic fortificate de pe Dealul Sîngeorgiu, apărate de forţe terestre
importante susţinute de aviaţia tactică, nu favorizau atacurile frontale ale
infanteriei - lipsită de un sprijin suficient de artilerie grea şi aviaţie -,
comandamentele Diviziei 9 infanterie şi Armatei 4 române au solicitat
efectuarea unei manevre de învăluire. Statul major al Grupului de ar
mat e „general Trofimenko " a decis însă continuarea asalturilor frontale,
soldate cu grele pierderi umane pînă la 5 octombrie 1 944. Asemenea
situaţii au fost raportate comandamentelor sovietice şi române superioare.
Bazîndu-se pe rapoartele şi informările primite de la armate, Marele
Stat Major român a înaintat Frontului 2 ucrainean, în luna octombrie,
un document privind reglementarea mai riguroasă a cooperării între for
ţele române şi cele sovietice. Partea română atrăgea atenţia ca : în între
buinţarea marilor unităţi române să se pornească de la situaţia reală a
tehnicii de luptă fil a efectivelor lor ; să nu se întrebuinţeze marile unităţi
(corpurile de armată) fragmentat şi să li se asigure „zone de exploatare"
pentru aprovizionare ; între marile unităţi române şi sovietice să se
facă schimb de detaşamente de legătură. Acestui demers nu i s-a dat curs.
In anumite cazuri comandamentul Frontului 2 ucrainean a fost receptiv
faţă de punctul de vedere românesc luînd măsuri împotriva unor ofiţeri
de legătură ataşaţi marilor unităţi române care îşi depăşiseră atribuţiile.
Numeroşi generali şi ofiţeri superiori sovietici, inclusiv !naltul comanda
ment al Armatei Roşii, şi-au exprimat preţuirea pentru calităţile comba
tive şi nivelul ridicat al pregătirii de luptă al trupelor române.
In esenţă, cooperarea româno-sovietică a fost un factor important
al efortului împotriva Axei, conducerea politică şi militară a României
depunînd eforturi consecvente pentru dezvoltarea şi cimentarea ei.
27J

Ibidem, p. 1 17.
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Luptele care au avut loc în lunile s eptembrie-octombrie 1944 pe
teritoriul naţional au confirmat, ca şi acţiunile antihitleriste din perioada
23-31 august 1 944, valabilitatea principiului fundamental al doctrinei şi
artei tradiţionale la români şi anume cooperarea strînsă a armatei cu
formaţiunile înarmate ale poporului. Caracterul popular al luptei de eli
berare a fost conferit de sprijinul neprecupeţit pe care masele largi
populare l-au acordat luptei eliberatoare. In zonele din care duşmanul
fusese izgonit, intensificarea efortului productiv a însemnat sprijin ne
mijlocit pentru front ; în teritoriul încă ocupat s-au constituit detaşamente
şi grupe de patrioţi care au lovit inamicul, cooperînd cu trupele române
şi sovietice. Iniţiatorul şi organizatorul acestui vast efort militar şi eco
nomic pentru eliberarea întregului teritoriu naţional de sub ocupaţia
horthysto-hitleristă a fost Partidul Comunist Român, care, printr-o sus
ţinută acţiune politică, a realizat concentrarea tuturor energiilor naţio
nale în scopul suprem al eliberării. Victoria obţinută la 25 octombrie 1944
a creat condiţiile necesare intensificării efortului militar şi economic,
concentrării tuturor resurselor materiale şi umane în scopul participării
armatei române, în cooperare cu armata sovietică, la războiul împotriva
Germaniei naziste şi Ungariei horthyste pînă la victoria finală.
Din primele zile ale lunii septembrie şi pînă la 25 octombrie 1 944,
cînd au fost eliberate ultimele brazde de pămînt românesc din partea de
vest şi nord-vest a ţării de sub ocupaţia horthysto-hitleristă, ostaşii
români, acţionînd umăr la umăr cu cei sovietici, au străbătut un drum
greu de luptă. Dind o înaltă apreciere acestui eveniment istoric, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu arată : „Ca urmare a bătăliilor eroice purtate de ostaşii
români şi sovietici, în numai două luni de la victoria insurecţiei, întregul
teritoriu al ţării a fost curăţat de armatele fasciste. Ziua de 25 octombrie
1 944, cînd a fost eliberată ultima localitate românească, a devenit simbolul
naşterii armatei noastre noi - Ziua Armatei Republicii Socialiste
România. Fie ca această zi să reamintească permanent armatei şi întregu
l"!-i popor că trebuie să facem totul ca niciodată nici un petic de pămîntl
să nu mai cadă sub dominaţie străină !" m.
Faptele de arme glorioase săvîrşite de marile unităţi şi unităţi ro
mâne în această etapă a campaniei antihitleriste s-au constituit într-un
nou şi eroic capitol al epopeii militare naţionale.

274 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, voi. 10, Editura Politică, Bucureşti, 1974, p. 900.
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CAPITOLUL AL III-LEA

SITUAŢIA POLITICĂ A ROMANIEI.
,NOIEMBRIE 1944
MAI 1945
-

In ultimele luni ale anului 1944 şi în prima parte a anului 1945 viaţa
social-politică a României a continuat să se desfăşoare pe coordonatele
procesului de transformări inaugurate de revoluţia de eliberare socială şi
naţională, antifascistă şi antiimperialistă. Susţinută de masele populare,
de întreaga naţiune, armata română a continuat lupta alături de Naţiunile
Unite, pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, avînd o însemnată
contribuţie la eliberarea acestor ţări, la victoria asupra Germaniei naziste.
Poporul român a contribuit astfel la realizarea aspiraţiilor de libertate şi
independenţă ale altor popoare.
Angaj area întregului potenţial militar şi economic al ţării în războiul
antihitlerist s-a realizat în condiţiile amplului proces d� democratizare a
vieţii publice, care a avut ca rezultat schimbarea conţinutului puterii de
stat la 6 martie 1945, marcată de instaurarea guvernului democratic mun
citoresc-ţărănesc. Instaurarea acestui guvern a constituit, aşa cum
apreciază tovarăşul Nicolae Ceauşescu, „un moment de importanţă istorică
în trecerea României pe cale a dezvoltării democratice, a lichidării depline
a dominaţiei imperialiste " 1 . Exprimînd, în esenţă, o nouă putere de stat
guvernul instaurat la 6 martie 1945, paralel cu susţinerea hotărîtă a răz
boiului antihitlerist, a trecut la înfăptuirea unor însemnate transformări
democratice, revoluţionare în ansamblul societăţii româneşti.
Mobilizarea plenară a potenţialului
economic şi militar al României pen
tru înfrîngerea Germaniei hitleriste
a continuat să fie, şi după eliberarea
întregului teritoriu naţional de sub
ocupaţia hitleristă şi horthystă, un
ţel fundamental al poporului român.
Mobilizarea tuturor resurselor ţării pentru participarea, în continuare, la
războiul antihitlerist a stat la baza colaborării între partidele politice re-

Consensul naţional privind
participarea, în continuare, cu
toate forţele umane şi materiale,
la războiul antihitlerist, la
eliberarea popoarelor de sub
ocupaţia fascistă

1 Nicolae Ceauşescu, Expunere la şedinţa comună a Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Rom4n, a organismelor democratice şi organizaţiilor
de masă şi obşteşti. 28 noiembrie 1988, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 22.
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Şedinţă a guvernului român

prezentate în guvern, direcţionînd efortul întregii naţiuni pentru izbînda
finală.
Consensul general naţional pentru sprijinirea fără rezerve a războiu
lui antihitlerist s-a reflectat în conduita ireproşabilă a armatei române pe
front şi în mărimea eforturilor umane şi materiale, cu adevărat uriaşe,
raportate la potenţialul militar şi economic al României. Armata română
s-a aflat în centrul atenţiei forţelor politice, soldaţii şi ofiţerii au fost
permanent sprijiniţi în lupta lor plină de elan şi j ertfe, de întreaga
naţiune.
Apelurile Partidului Comunist Român, ale celorlalte forţe politice
şi-au găsit o amplă concretizare în atitudinea clasei muncitoare, a altor
clase şi categorii s ociale, în eforturile maselor producătoare pentru im
primarea unui ritm viu activităţii economice. Conştientă că efortul de
război al întregului popor este în relaţie directă cu mărirea producţiei,
muncitorimea „şi-a pus ca scop principal rezolvarea acestei sarcini, mer
gînd pînă la renunţarea momentană la arma sa de luptă cea mai eficace greva -, dind astfel dovadă de un înalt spirit patriotic şi situîndu-se în
fruntea luptei poporului român pentru zdrobirea cît mai grabnică a hoar
delor hitlerist�" 2.
In acest sens trebuie interpretat şi acordul exprimat de secretarul
general al Frontului Naţional Democrat (F.N.D.) la 9 decembrie 1944 faţă
de poziţia primului ministru al guvernului, „care cere linişte şi ordine la
sate şi oraşe" ::. Clasa muncitoare a renunţat la greve - se arăta în
2

,.Scînteia", an II, nr.

109

din 15 ianuarie

1945.

3 Ibidem, an I, nr. 80 din 10 decembrie 1944.
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·
continuare - „tocmai spre a ajuta la mobilizarea întregului nostru po
tenţial de război." Comitetele de fabrică ţin disciplină în întreprinderi iar
timpul cheltuit cu demonstraţiile de stradă a fost recuperat 4•
De altfel, alături de sarcina lor permanentă aceea de a acţiona „pen
tru ca să repare nedreptăţile comise faţă de salariaţi în trecut şi sub re
gimul dictaturilor" şi pentru „reglementarea condiţiilor de muncă şi sala
rizare, ridicînd astfel standardul de viaţă al maselor salariate ", sindicatele
erau chemate - aşa cum se arăta în expunerea de motive care însoţea
legea din 20 ianuarie 1 945 pentru organizarea lor - „să colaboreze rodnic
la efortul general de organizare şi mărire a producţiei, pentru a ajuta [ . ]
la ducerea pînă la victorie a războiului antihitlerist, alături de Naţiunile
Unite" :i.
Hotărîrea muncitorimii române organizate de a se situa în fruntea
luptei de susţinere a frontului a fost exprimată cu claritate şi în rezoluţia
Congresului General al Sindicatelor Unite din 26-30 ianuarie 1 945 în
care se sublinia că „Sindicatele şi comitetele de fabrică trebuie să fie în
fruntea luptei pentru organizarea şi ridicarea producţiei de război, astfel
ca cerinţele frontului să fie împlinite şi armata să fie bine aprovizionată" u.
In fond, interesele vitale ale întregii naţiuni române cereau partici
parea în modul cel mai activ la lupta de nimicire a fascismului, dusă de
popoarele lumii. în programul de lucru al Ministerului Comunicaţiilor,
sector considerat în acel moment, „de cea mai mare importanţă pentru
contribuţia României la obţinerea victoriei finale asupra nazismului arăta Gh. Gheorghiu-Dej în cuvîntarea rostită cu prilejul instalării sale în
fruntea acestui departament - pe primul plan al preocupărilor se situează
continuarea cu toate puterile a războiului împotriva hitlerismului" 7•
Pentru realizarea acestui deziderat, se releva, la începutul anului 1945,
în Apelul Consiliului Naţional al F.N.D., trebuiau „înzecite sforţările
războiului pentru înfrîngerea rapidă a duşmanului " s.
Deşi aflate în dezacord cu forţele consecvent revoluţionare asupra
multor probleme social-politice interne, partidele naţional-liberal şi na
ţional-ţărănesc s-au pronunţat şi au acţionat pentru continuarea conlu
crării în guvern cu partidele muncitoreşti în vederea îndeplinirii
obligaţiilor stabilite de Convenţia de armistiţiu şi a ducerii războiu
lui, în condiţii optime, pînă la capăt. Comunicate ale Partidului Naţional
Liberal, alte documente cu caracter programatic, reluate în repeta.t e
rînduri şi cu diverse prilejuri în paginile oficiosului naţional-liberal
„Viitorul", situau şi ele, în continuare, pe primul plan, între problemele
de imediată actualitate, purtarea viguroasă a războiului. Inainte de orice,
arăta liderul P.N.L., C.I.C. Brătianu, trebuie asigurată „continuarea
războiului alături de armatele victorioase ale aliaţilor noştri fireşti" 9•
Comunicatul pregătit de Partidul Naţional-Ţărănesc în legătură cu publi
carea programului de guvernare al F.N.D. sublinia necesitatea ca „efortul
de război să se ducă pînă la limita maximă a puterilor ţării [ . . .] pentru ca
at>tfel să contribuim şi noi, activ, la o victorie cît mai grabnică a aliaţilor".
.

" Ibidem.
5 „Libertatea ", an II, nr. 134 din 22 ianuarie 1945.
6 „Scînteia" , an II, nr. 127 din 2 februarie 1945.
7 Ibidem, an I, nr. 53 din 12 noiembrie 1944.
8 Ibidem, an II, nr. 99 (număr de Anul Nou) din 1 ianuarie 1945.
D „Viitorul ", an XXXI, nr. 9 332 din 17 octombrie 1944.
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Chemarea Partidului Comunist Român
„Totul pentru front, totul pentru vic
torie ! "

Această precizare privind marirea efortului de război era, desigur, in
fluenţată şi se găsea în consens cu poziţia Partidului Comunist Român a
cărui chemare „Totul pentru front, totul pentru victorie ! " se bucura de
o mare adeziune din partea celor mai divers� categorii sociale.
Trebuie însă menţionat că situarea, de către partidele burgheze, pe
primul plan a satisfacerii necesităţilor războiului putea şi trebuia să con
ducă, potrivit tacticii lor, la frînarea ritmului transformărilor democratice,
reale şi profunde, cerute de largi mase populare, ale căror continuare şi
realizare ar fi afectat poziţiile economice şi politice preponderente pe care
le deţineau 10.
Eliberarea deplină a teritoriului patriei de sub ocupaţia hitleristă şi
horthystă s-a repercutat benefic asupra efortului de război al ţării.
Eroismului armatei române angaj ată în operaţiile de pe frontul antihitle
rist i s-au adăugat dăruirea poporului, munca fără preget pusă în slujba
cauzei eliberării altor popoare. La marile uzine „Malaxa" a fost adoptată, la
17 noiembrie 1944, o hotărîre în care se arăta : „Comitetul de fabrică şi cel
de întreprindere au luat principalele măsuri [ . . ] pentru ca dorinţa munci
torilor de a contribui cu toate forţele la mărirea efortului de război să
devină o realitate" 1 1• Intr-o moţiune adoptată la întrunirea din decembrie
1 944, minerii din Schitu-Goleşti se angajau să contribuie la satisfacerea
necesităţilor C.F.R. astfel ca în cursul lunii decembrie prin organizarea
muncii şi angajarea de noi lucrători să dubleze cantitatea producţiei 12.
Aceeaşi hotărîre âe sprijinire a războiului evidenţiază şi moţiunea adop
tată de adunarea generală a comitetelor de fabrică din industria textilă,
la 26 noiembrie 1 944, în care se arăta : „Intreaga muncitorime organizată
îşi dă seama că războiul pe care-l duce armata noastră, alături de glorioasa
Armată Roşie, pentru nimicirea completă a fascismului, este un război al
poporului român, un război absolut just p� care muncitorimea îl sprijină
cu toată energia, muncind pentru aprovizionarea armatelor cu toate pro
dusele" 13.
.

10 6 Martie 1945. Masele populare - forţa hotă.ritoare în instaurarea puterii
revoluţionar-democratice a muncitorilor şi ţăranilor, Bucureşti, 1982, p. 68.
1 1 , ,Scinteia", an I, nr. 63 din 23 noiembrie 1944.

12
13

Ibidem, nr. 86 din 16 decembrie 1944.
Ibidem, nr. 69 din 29 noiembrie 1 944.
1 36
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Secţie de armament a
uzinelor „Malaxa"

O ,preocupare constantă, tot mai susţinută, a guvernului, a autorită
ţilor române a constituit-o repunerea şi menţinerea în funcţiune a parcu
lui de vagoane şi locomotive, refacerea triajelor şi atelierelor de reparat
material rulant, reţeaua feroviară, mult solicitate pentru susţinerea fron
tului. Prin eforturile remarcabile a zeci de mii de muncitori şi ţărani au
fost restabilite sute de kilometri de linii ferate, poduri, podeţe şi tunele,
lărgirea sau readucerea la ecartament normal a zeci şi sute de kilometri
de căi ferate 14.
Muncitorii petrolişti, specialiştii în domeniul �xtragerii şi prelucrării
petrolului au desfăşurat o adevărată „bătălie" pentru depăşirea greută
ţilor şi creşterea producţiei. Au fost repuse în funcţiune rafinăriile ava
riate, instalaţiile pentru depozitarea şi transportul produselor petroliere
astfel incit cantitatea de ţiţei extras şi prelucrat a crescut substanţial lună
de lună 15•
Prin eforturile minerilor producţia de cărbune şi diverse minereuri
a crescut constant. La sfîrşitul lunii martie 1945 se realiza o producţie oe
cărbune de aproape două ori mai mare decît în septembrie 1944, iar me
dia primelor luni ale anului 1945 depăşea cu mult media producţiei din
ultimul trimestru al anului 1944, necesităţile de cărbune ale C.F.R. şi ale
industriei fiind satisfăcute astfel în proporţii crescî:1de rn.
Muncitorii din întreprinderile siderurgice şi metalurgice au partici
pat cu hotărîre la organizarea eficientă şi sporirea la maximum a pro
ducţiei destinate frontului. Ei au înfiinţat comitete pentru mărirea pro
ducţiei şi intensificarea sprijinirii frontului, pentru livrarea promptă a
produselor necesare fabricării diferitelor categorii de armament şi muniţii.
In frunte s-au situat fabricile şi uzinele „Reşiţa", „Astra"-Braşov, „Con
cordia"-Ploieşti,
Copşa
Mică-Cugir,
„Voina"-Bucureşti,
„Mărgi
neanca" etc.
Din activitatea conştientă a maselor pentru susţinerea frontului s-a
dezvoltat întrecerea patriotică pentru mărirea producţiei în întreprindep. 74.

14

România în anii revoluţiei democrat-populare. 1944-1947, Bucureşti, 1971,

1s
16

Ibidem, p. 75-76.

„Statistica industriei extractive
p. 130-131.

pe

anii

1940-1945" ,
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Bucureşti,

1949,

Farmacia unui spital de
zonă interioară

rile metalurgice, textile, de pielărie, în mine şi rafinării, în transporturi
la care au luat parte mii de muncitori. O mare extindere a cunoscut, sub
diferite forme, munca voluntară desfăşurată în cele mai diverse sec
toare de activitate.
Aprovizionarea armatei române cu subzistenţe s-a realizat în exclu
sivitate din resurse interne. Ţărănimea a purtat tot greul efortului de
război în acest domeniu. Cu toate dificultăţile datorate luptelor purtate
pe o parte a teritoriului naţional, evacuărilor, reducerii masive a şepte
lului şi diminuării inventarului agricol, colectărilor sau ridicării unor de
pozite de cereale, armata română şi numeroase trupe sovietice au avut
asigurate alimentele necesare. Sute de mii de tone de făină, carne, gra:.
simi, legume, precum şi grăunţe şi furaj e au luat drumul frontului prin
contribuţia fără preget a ţărănimii române. Acestora li s-au adăugat sute
de mii de cai rechiziţionaţi pentru armatele aliate. Ţăranii au participat,
totodată, cu însufleţire la repararea drumurilor, a căilor ferate şi a po
durilor, ef ectuînd numeroase transporturi de muniţii şi alimente pentru
armată.
Sub cele mai diverse forme, populaţia a sprijinit lupta armatei
române care acţiona cu bărbăţie, departe de frontierele patriei, pentru
înfrîngerea hitlerismului. Apelul lansat de Apărarea Patriotică pentru
sprijinirea ostaşilor români a găsit un larg ecou în rîndul tuturor categorii
lor de cetăţeni. Donarea salariului pe o zi, o oră sau alte perioade de
timp, în fiecare lună, efectuarea fără plată a unor reparaţii, ofrandele în
bani, alimente sau obiecte necesare ostaşilor de pe front au luat propor
ţiile unui adevărat fenomen de masă.
Indiferent de orientările ei politice, intelectualitatea română a fost
alături de popor în lupta pentru infrîngerea fascismului. Un număr mare
de intelectuali au luptat în primele linii pentru zdrobirea Germaniei na-
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ziste. Numeroşi medici s-au încadrat voluntar în formaţiunile sanitare ale
armatei. Cei mai mulţi intelectuali şi-au pus cunoştinţele în sprijinul ac
tivităţii de susţinere a armatei. Oameni de ştiinţă, profesori, ingineri,
scriitori şi artişti s-au solidarizat şi au participat la acţiunile pentru spri
j inirea frontului pînă la izbînda finală asupra Germaniei hitleriste.
Numeroşi actori au contribuit prin talentul lor la ridicarea mora
lului şi forţei combative a ostaşilor, în timp ce multe ansambluri teatrale
au donat fondurile strînse la spectacole. Scriitori ca Mihail Sadoveanu,
Eugen Jebeleanu, Cicerone Teodorescu ş.a. au contribuit, de asemenea,
la organizarea de festivaluri destinate strîngerii de fonduri pentru ostaşii
de pe front. Artişti printre care Petre Ştefănescu-Goangă, Arta Florescu,
Mircea Buciu, Dida Callimachi ş.a. au mers pe front în mijlocul soldaţilor
unde au susţinut spectacole. Faptele eroice de pe front le-au inspirat mul
tora dintre scriitori, muzicieni, artişti plastici lucrări care au îmbogăţit
cultura şi arta românească cu o serie de valoroase opere literare, mu
zicale, plastice 1 7.
Contribuţia de mari proporţii a poporului român la lupta pentru în
frîngerea fascismului evidenţiază cu tărie dorinţa şi strădaniile sale de
a participa cu toate forţele la zdrobirea hitlerismului, condiţie esenţială
pentru înfăptuirea aspiraţiilor de progres şi prosperitate, de indepen
denţă ale naţiunii noastre.
Guvernul instalat la 4 noiembrie 1944
era o soluţie provizorie, corespunză
toare raportului de forţe existent
atunci şi concesiilor reciproce între
partidele politice constitutive. El se
deosebea esenţial de cabinetul anteri
or atît prin caracterul, cît şi prin
componenţa sa, fiind un guvern de colaborare al Frontului Naţional Demo
crat cu partidele burgheze conservatoare (P.N.Ţ. şi P.N.L). In pofida ma
j orităţii deţinute de reprezentanţii acestora din urmă, formarea noului gu
vern reprezenta un succes al liniei politice generale a Partidului Comunist
Român de antrenare la activitatea nemijlocită de guvernare şi a altor
partide politice şi organizaţii democratice. Existenţa acestui guvern va fi
însă de scurtă durată, deoarece programul de guvernare, precum şi re
partiţia portofoliilor ministeriale nemulţumeau atît forţele politice gru
pate în F.N.D., cit şi coaliţia burgheză.
Programul minimal adoptat · nu cuprindea, în formularea şi la locul
dorit, unele cerinţe, considerate esenţiale de partidele reprezentate în
guvern. Problema înfăptuirii reformei agrare şi-a găsit o formulare ce nu
corespundea punctulyj. de vedere al Partidului Comunist Român şi al for-

Intensificarea luptei maselor
populare, sub conducerea
Partidului Comunist Român,
pentru cucerirea puterii politice.
Instaurarea guvernului democratic
muncitoresc-ţărănesc

17 Conf. univ. dr. Ion Ardeleanu, Partidul Comunist Român - organizatorul
şt mobilizatorul luptei naţtunti române ln r4zootul antihitlerist, în FIMPR, vol. 16,
Bucureşti, 1985, p. 58.
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ţelor politice grupate în F.N.D. •, iar desfiinţarea gărzilor patriotice aflate
sub conducerea nemijlocită şi exclusivă a Partidului Comunist, care nu
figura printre prevederile programului, continua să fie cerută cu insistenţă
de partidele burgheze. Datorită acestor „neconcordanţe" între ţelurile di
feritelor partide politice şi programul minimal acceptat, în momentul in
staurării guvernului, fiecare partid politic făcea declaraţii care vădeau
o interpretare de pe poziţ,ii proprii a punctelor acestuia asupra cărora
se căzuse de acord.
Incă din primele zile ale activităţii noului guvern, programul care-i
definea misiunea a fost, astfel, părăsit în fapt. Desfăşurîndu-şi activitatea
în atare condiţii, guvernul era sortit la cădere. Practic, partidele politice
care îl compuneau au extins lupta asupra unor puncte programatice, cu
deosebire în presă şi în întruniri publice.
Chiar a doua zi după instalarea guvernului, la 5 noiembrie, s-a de
clarat în numele Frontului Naţional Democrat că „Partidul Comunîst
Român n-a renunţat la programul său" şi că F.N.D. va sprijini noul cabi
net numai în măsura în care va voi să înfăptuiască unele puncte progra
matice, la loc de frunte găsindu-se „îndeplinirea platformei F.N.D. pînă
la ultimul punct" . Se sublinia că Frontul Naţional Democrat „nu renunţă
nici o iotă din platforma sa" 18, insistîndu-se asupra necesităţii imperative
a împroprietăririi ţăranilor. Nerealizarea unui guvern politic unitar „ ie
şit din concentrarea tuturor forţelor democratice într-un singur front de
mocratic va avea drept urmare - scria organul central de presă al Parti
dului Comunist Român - greutăţi imense şi inutile, care vor împiedica,
fără îndoială, rapida democratizare a ţării" t9. Din primele zile de guver.:.
nare se exprima, în aceşti termeni, neîncrederea în eficienţa activităţii
cabinetului instalat.
Partidele burgheze apreciau, la rîndul lor, în alt mod sarcinile gu
vernului. Solicitînd „sprijinul necondiţionat al întregii ţări", ele insistau
asupra îndeplinirii unor puncte de program, altele decît cele reclamate
de F.N.D. Cele mai acute divergenţe priveau modul de rezolvare a pro
blemelor politice interne. Deşi în şedinţa guvernului din 20 noiembrie s-a
hotărît, „în deplină solidaritate", să fie numiţi alţi prefecţi în locul ace
lora „care au funcţionat pînă la formarea actualului guvern", precum şi
modul de desemnare a acestora 20, ministrul de interne naţional-ţărănist,
Nicolae Penescu, nu a respectat înţelegerea stabilită de comun acord, de
numire de către organizaţiile judeţene ale partidelor politice, a titularilor
acestor posturi. In atare împrej urări, instalarea peste capul autorităţii
Ministerului de Interne a unor prefecţi şi primari a continuat. Ministrul
de interne a dat curs, în schimb, hotărîrii sale unilaterale de a pregăti
alegerile comunale, fapt considerat de P.C.R. ca o imposibilitate, din mo
ment ce aparatul de stat nu era epurat de elementele vechiului regim şi
nu se putea garanta, în acele condiţii, o libertate deplină a alegerilor.
* Punctul 8 al programului minimal al guvernului instaurat la 4 noiem.,.
brie 1944 în redactarea : „Infăptuirea unei reforme agrare. Momentul înfăptuirii
acestei reforme va fi stabilit ulterior" , nu coincidea cu punctul de vedere al Parti
dului Comunist care preconiza înfăptuirea imediată a acesteia.
te „Scînteia", an I, nr. 51 din 10 noiembrie 1944.
19 Ibidem, nr. 54 din 13 noiembrie 1944.
20 „Viitorul ", an XXXI, nr. 9 362 din 22 noiembrie 1944 : „Dreptatea", an I ,
seria 2-a, nr. 7 5 din 2 2 noiembrie 1944.
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P.N.Ţ. şi P.N.L., care deţineau încă poziţii preponderente în guvern
şi în aparatul de stat, au renunţat, treptat, la poziţia de apărare a „res
pectului total al acordului care a stat la originea formării guvernului şi
care i-a definit misiunea" 21.
Refuzul majorităţii conservatoare burgheze din guvern de a colabora
constructiv cu reprezentanţii F.N.D., încercările repetate de a opune va
lului de revendicări ale maselor măsuri represive au provocat o stare de
tensiune permanentă, cu consecinţe negative asupra activităţii guvernu
lui. Organizaţiile locale ale Partidului Comunist, împreună cu celelalte
forţe democrat-revoluţionare, au reluat acţiunea de înlocuire a elemen
telor conservatoare din aparatul de stat fără avizul, şi, uneori, înfruntînd
chiar dispoziţiile ministrului de interne naţional-ţărănist. Au fost insta
laţi noi prefecţi şi primari la Arad, Brăila, Braşov, Tîrgovişte, Hunedoara,
Ploieşti, Timişoara, Lugoj, astfel încît în ultima parte a lunii noiembrie
1944 majoritatea prefecturilor se aflau sub controlul F.N.D. Noii prefecţi
au impulsionat procesul de democratizare a aparatului administrativ local
din judeţele respective.
Nemulţumiţi de incapacitatea guvernului, în care deţineau majo
ritatea, de a stăvili dezvoltarea luptei revoluţionare a maselor, miniştrii
naţional-ţărănişti şi naţional-liberali şi-au dat demisia la 2 decembrie
1944, forţînd, totodată, căderea întregului cabinet. Faţă de acest act cu
profunde consecinţe asupra vieţii politice româneşti, miniştrii F.N.D. au
refuzat să-şi dea încuviinţarea pentru demisia întregului guvern, apre
ciind că „în momentul cînd ţara trebuie să fie unitară pentru ducerea
războiului pînă la capăt, pentru redresarea ei economică şi pentru respec
tarea perfectă a condiţiunilor armistiţiului, nu era permisă o nouă criză
de guvern " 22•
In urma unei noi cereri a reprezentanţilor P.N.Ţ. şi P.N.L., genera
lul Constantin Sănătescu, neputînd soluţiona criza, a prezentat demisia
guvernului. Următorul guvern, condus de generalul Nicolae Rădescu , for
mat la 6 decembrie 1944, avea aproape aceeaşi componenţă şi repartizare
a portofoliilor ca şi cel anterior. Primul-ministru a preluat şi interimatul
la Interne, iar generalul de corp de armată Ion Negulescu, Ministerul de
Război. Celelalte ministere au păstrat în fruntea lor pe vechii titulari.
Soluţia găsită rezolva temporar conflictul atît de acut dintre partidele
participante la guvernare, Frontul Naţional Democrat nereuşind să-şi asi
gure reprezentanţii în fruntea celor două ministere amintite. Pe de altă
parte, partidele burgheze nu şi-au putut realiza intenţiile de a forma un
guvern burghez conservator omogen, cu care sperau să recîştige poziţiile
politice pierdute şi să reprime avîntul revoluţionar în creştere.
Noul guvern era expresia unui echilibru vremelnic între forţele po
litice aflate în luptă, cu un cîştig - ce e drept minim - pentru forţele de
stînga, care obţinuseră înlăturarea naţional-ţărănistului Nicolae Penescu
din fruntea Ministerului de Interne şi completarea vacanţei la Ministerul
de Război. Cercurile politice conservatoare nu mai puteau, în condiţiile
21 Gheorghe Zaharia, Ion Alexandrescu, Lupta maselor populare pentru cu
cerirea puterii politice. Instaurarea regimului revoluţionar-democratic la 6 mar
tie 1945, în AI, nr. 1 /1985, p. 54.
22

,.Scînteia", an I, nr. 74 din 4 decembrie 1944,
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raportului de forţe ce le era tot mai defavorabil, să recucerească poziţiile
politice pierdute. Aflate în ofensivă, forţele democratice revoluţionare se
găseau într-o situaţie care le permitea să-şi apere poziţiile cucerite, să
înlăture în perspectivă reprezentanţii burgheziei conservatoare din guvern_
Primul-ministru, generalul Nicolae Rădescu, considera guvernarea
sa ca o continuare a celei precedente, „în sensul că, în afară de două schim
bări, întreg guvernul trecut face parte şi din actualul cabinet" 23• In ce
priveşte programul de lucru al guvernului el era cel stabilit de cele patru
partide participante la guvernul anterior. Acestuia i-a adăugat cîteva
puncte fără de care - declara noul prim-ministru - „n-aş fi convenit să
accept Preşedinţia Consiliului " :llo şi care priveau : restabilirea ordinii şi
disciplinei în ţară, prin care înţelegea ca muncitorii să nu mai înlăture
din proprie iniţiativă conducerile întreprinderilor sau să instaleze noi.
prefecţi şi primari ; armistiţiul politic şi de presă în luptele partidelor
politice ; suprimarea gărzilor armate şi luarea imediată de măsuri în ve
derea pregătirii alegerilor comunale. Constituirea noului guvern, după o
criză relativ scurtă, a deschis, pentru moment, noi perspective în ceea ce
priveşte colaborarea partidelor. Lideri ai acestora şi-au manifestat acor
dul faţă de programul de guvernare şi faţă de completările făcute de pri
mul-ministru.
In fond, ceea ce despărţea cele două tabere erau problemele evo
luţiei social-politice şi economice a ţării, iar ceea ce le apropia erau co
mandamentele naţionale imediate - lupta pentru înfrîngerea fascismului.
Faţă de cererile forţelor de stînga, în frunte cu Partidul Comunist, care
priveau legătura dintre evoluţia frontului şi evenimentele politice interne
ca o relaţie menită să stimuleze şi să potenţeze continuu efortul de răz
boi, solicitînd deci adoptarea imediată a unor reforme radicale, fără a se
aştepta sfîrşitul războiului, partidele burgheze se pronunţau pentru con
centrarea tuturor forţelor naţiunii în vederea înfrîngerii hitlerismului, d�r
şi pentru amînarea adoptării reformelor sociale economice pentru perioada
postbelică.
Confruntările politice au căpătat o nouă intensitate în ultima parte
a lunii ianuarie 1945, o dată cu publicarea programului de guvernare al
Frontului Naţional Democrat 25, ale cărui prevederi constituiau rezultatul
analizei desfăşurării evenimentelor şi a raportului de forţe pe plan in
tern şi extern, al experienţei dobîndite de partidele şi organizaţiile gru
pate în această formaţiune politică. Realismul cu care erau abordate pro
blemele complexe ale dezvoltării democratice şi ale reconstrucţiei ţării,
supleţea cu care Partidul Comunist căuta să-şi adapteze programul situa
ţiei social-economice reale se concretizau într-o nouă formulare a obiecti�
velor fundamentale ce urmau să fie realizate de guvernul democratic după
preluarea puterii. Faţă de platforma din 26 septembrie a F.N.D., pro
gramul conţinea modificări în sensul cointeresării şi atragerii efective la
realizarea sa a unor grupări politice disidente din principalele partide
burgheze, a unor noi grupări politice şi personalităţi cu orientare demo
cratică.
23 Ibidem, an I, nr.
24

25

79 din 9 decembrie 1944.
Ibidem.
Ibidem, an II, nr. 123 din 29 ianuarie 1945.
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Programul de guvernare al Frontului
Naţional Democrat

Programul de guvernare exprima - aşa cum a evidenţiat şi discu
tarea proiectului său la 24 ianuarie 1945 în şedinţa Consiliului F.N.D. consensul tuturor forţelor politice grupate în jurul Partidului Comunist
Român pentru înfăptuirea neîntîrziată a reformei agrare. Punctul şase al
programului, consacrat problemei agrare, releva caracterul imperativ al
rezolvării imediate a acesteia prin confiscarea pămîntului şi stabilea, tot
odată, categoriile proprietarilor ale căror terenuri erau supuse confiscării.
Schimbarea termenului de „expropriere" cu acela de „confiscare" nu era
întîmplătoare 26, forţele democrat-revoluţionare exprimînd astfel hotărîrea
lor de a realiza exproprierea pămîntului fără despăgubirea proprietarilor.
Programul de guvernare cointeresa în realizarea sa pe toţi cei care
doreau refacerea economică a României, democratizarea vieţii sale politice
şi satisfacerea obligaţiilor internaţionale asumate, între care, pe primul
plan, se situau continuarea războiului cu toate forţele şi îndeplinirea pre
vederilor Convenţiei de armistiţiu. El a exercitat o deosebită putere de
atracţie asupra celor mai largi pături sociale româneşti, inclusiv a bur
gheziei. Pe lingă partidele şi organizaţiile politice componente ale F.N.D.,
au aderat la programul de guvernare multe alte grupări politice sau pro
fesionale, inclusiv organizaţii judeţene ale P.N.Ţ. şi P.N.L., precum şi di
sidenţa naţional-ţărănistă de sub conducerea lui Anton Alexandrescu. Va
colabora, de asemenea, cu forţele democrate de stînga, pentru realizarea
sa, gruparea tătărăsciană, desprinsă din P.N.L.
Partidele burgheze conservatoare au respins şi acest program. Ofi
ciosul P.N.Ţ., „Dreptatea", aprecia că „dacă scoatem din programul cel
16

Ibidem.
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Intrunire în spriJ1nul instaurării unui
guvern al Frontului
Naţional Democrat Bucureşti, februarie
1945

Moţiune a organiza
ţiei Frontului Pluga
rilor din Mediaş prin
care se cerea instau
rarea unui guvern al
Frontului
Naţional
Democrat

nou reforma agrară, toate celelalte deziderate nu sînt decît repetări in
utile ale unor cerinţe admise de toată lumea" 27, în timp ce în comunicatul,
din 5 februarie 1945, al delegaţiei permanente a P.N.L., deşi se exprima
sprij inul pentru guvernul de uniune naţională, şi acest partid se pronunţa
hotărît împotriva prevederii referitoare la confiscarea marii proprietăţi
agricole, considerată ca o „metodă revoluţionară" 28.
La sfîrşitul lunii ianuarie şi începutul lunii februarie 1945 au avut
loc în întreaga ţară mari mitinguri şi demonstraţii populare, de adeziune la
prevederile cuprinse în programul de guvernare al Frontului Naţional
27

28

„Dreptatea", an II, seria a 2-a, nr. 130 din 1 februarie
„Viitorul", an XXXI, nr. 9 415 din 2 februarie 1945.

1945.
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Democrat. In moţiunile adoptate se exprima, totodată, hotărîrea fermă a
celor mai largi categorii sociale de a înfăptui politica promovată de for
ţele revoluţionare şi democratice, în frunte cu Partidul Comunist Român.
Congresele uniunilor sindicale şi Congresul General al Sindicatelor
Unite din România, desfăşurate în ultima decadă a lunii ianuarie 1945, au
reprezentat un prilej de plenară afirmare a clasei muncitoare în viaţa
social-politică a ţării, a opţiunilor şi rolului ei de forţă socială revoluţio
nară, activă şi bine organizată. Dezbaterile, ca şi documentele adoptate
au relevat marea însemnătate a unităţii muncitoreşti, a colaborării strînse
dintre Partidul Comunist Român şi Partidul Social-Democrat în lupta
pentru reînnoirea democratică a ţării, înfăptuirea reformei agrare şi spri
jinirea frontului antihitlerist. „Sindicatele şi comitetele de fabrică - se
arăta în Rezoluţia Congresului General al Sindicatelor Unite - trebuie
să fie în fruntea luptei pentru organizarea şi ridicarea producţiei de război,
astfel ca cerinţele frontului să fie împlinite şi armata să fie bine aprovi
zionată " w.
Concomitent, au avut loc conferinţe judeţene ale Frontului Pluga
rilor care au pus în centrul activităţii mobilizarea ţărănimii pentru sus
ţinerea efortului de război, „în vederea terminării lui cit mai neîntîrziat",
organizarea comitetelor săteşti şi trecerea la „înfăptuirea imediată a re
formei agrare" 30• Toate acestea, ca şi întrunirile intelectualilor, femeilor,
tineretului, vădeau larga influenţă politică de care se bucurau forţele ra
liate, în jurul Partidului Comunist Român, în Frontul Naţional Democrat.
Adunările şi manifestaţiile populare au continuat, sporind, totodată, am
ploarea şi combativitatea lor.
Luînd cuvîntul la întrunirea reprezentanţilor tuturor organizaţiilor
de tineret, ţinută la 4 februarie 1945, în aula Academiei Comerciale din
Bucureşti, tovarăşul Nicolae Ceauşescu adresa un înflăcărat apel la con
centrarea, într-o deplină unitate, a eforturilor tinerei generaţii în scopul
grăbirii victoriei asupra Germaniei hitleriste : „Nu numai în vorbe, dar
şi în fapte trebuie să muncim în fabrici, ogoare, laboratoare, pretutindeni,
pentru armată, pentru front" 3 1• Numeroasele întruniri şi manifestaţii ce
au avut loc la Bucureşti, Arad, Ploieşti, Constanţa, Brăila, Craiova, Cluj,
Timişoara, Iaşi, Galaţi, Botoşani, Petroşani, Tîrgovişte, Tîrgu Jiu, Moreni,
Sibiu, Călăraşi, Roman, Tulcea şi în alte oraşe, precum şi la sate au pus
în lumină capacitatea partidelor şi organizaţiilor politice revoluţionare,
democratice de a mobiliza masele populare. Ele au reliefat, totodată, in
fluenţa crescîndă pe care o cîştigaseră acestea în rîndurile muncitorilor,
ţăranilor, intelectualilor, funcţionarilor, micilor meseriaşi şi comercianţi,
ale altor categorii sociale şi profesionale.
La 1 0 februarie 1945 Partidul Comunist Român, în strînsă colabo
rare cu Frontul Plugarilor, a hotărît să se treacă la înfăptuirea reformei
agrare în conformitate cu prevederile programului de guvernare al Fron
tului Naţional Democrat. „Reforma agrară - se arăta în manifestul Co
mitetului Central al Frontului Plugarilor - trebuie imediat înfăptuită !
Infaptuitorii ei trebuie să fiţi voi, plugarii, ajutaţi şi sprijiniţi de toţi acei
29 Dezbaterile primului Congres general liber al Sindicatelor Unite din Româ
nia. 26-30 ianuarie 1945 [Bucureşti] , 1945, p. 165.
30

31

„Timpul", an IX, nr. 2 761 din 3 februarie 1945.
„Scînteia ", an II, nr. 132 din 7 februarie 1945.
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care vor binele ţării" 32• Referitor la criteriile de împroprietărire se cerea
comitetelor ţărăneşti să manifeste „o grijă deosebită pentru ostaşii plecaţi
pe front, pentru invalizi, pentru familiile lor, pentru văduvele şi orfanii
ostaşilor căzuţi". In încheierea apelului se sublinia : „Laolaltă cu mun
citorii de la oraşe, cu ostaşii de pe front şi din cazărmi, cu învăţătorii,
preoţii, ofiţerii şi cărturarii democraţi luptaţi pentru un guvern al Fron
tului Naţional Democrat " 3:1• In focul acţiunilor revoluţionare pentru în
făptuirea reformei agrare şi cucerirea puterii politice s-a închegat alianţa
muncitorească-ţărănească, forţa social-politică hotărîtoare a înaintării
României pe calea democraţiei şi progresului social.
Concomitent cu realizarea de jos a reformei agrare, în strînsă coor
donare, s-a intensificat acţiunea revoluţionară de preluare a conducerii
unităţilor administrativ-teritoriale ; pînă la începutul lunii martie 1945
aproape în toate j udeţele au fost instalaţi prefecţi din rîndurile partidelor
şi organizaţiilor Frontului Naţional Democrat, iar comunele treceau şi ele,
rînd pe rînd, sub conducerea primarilor şi consilierilor comunali aleşi de
masele populare.
Avîntul luptelor revoluţionare şi intensificarea confruntărilor poli
tice pentru instaurarea unui guvern democratic, muncitoresc-ţărănesc, au
fost însoţite de orientarea spre Partidul Comunist a numeroşi oameni ai
muncii, dintre cei mai înaintaţi muncitori, ţărani, intelectuali, militari.
Numai într-o singură lună efectivul Partidului Comunist Român s-a du
blat, ajungînd, în martie 1945, împreună cu Uniunea Tineretului Comunist,
la aproape 100 OOO de membri, fără a lua în calcul simpatizanţii :ir,, In
acelaşi timp, şi-au sporit rîndurile toate organizaţiile democratice care
acţionau sub îndrumarea şi influenţa comuniştilor. Astfel, în primăvara
anului 1945, sindicatele muncitoreşti cuprindeau peste 750 OOO de mem
bri, Frontul Plugarilor aproape un milion, Apărarea Patriotică aproape
73 OOO, iar organizaţiile micilor meseriaşi peste 142 OOO de membri.
Sub influenţa directă a avîntului revoluţionar, în luna februarie
şi la începutul lunii martie 1945 Frontului Naţional Democrat i s-au ală
turat noi grupări politice şi profesionale - asociaţii ale meseriaşilor, in
ginerilor, agronomilor, medicilor, cadrelor didactice, precum şi organizaţii
reprezentînd oameni de ştiinţă, artişti, scriitori, funcţionari, preoţi, mici
comercianţi şi industriaşi.
Amploarea şi dinamismul luptelor revoluţionare, schimbarea rapor
tului de forţe în favoarea partidelor şi organizaţiilor unite în Frontul Na
ţional Democrat au accentuat disensiunile şi contradicţiile din interiorul
partidelor burgheze. Din cele două partide burgheze s-au desprins grupări
disidente, care, avînd o orientare democratică, s-au alăturat forţelor mun
citoreşti şi ţărăneşti. Astfel, pînă la sfîrşitul lunii februarie 1945 au aderat
la F.N.D. o treime din organizaţiile locale ale Partidului Naţional-Ţără
nesc şi unele organizaţii judeţene ale Partidului Naţional-Liberal, cum au
fost cele din Iaşi, Neamţ, Dîmboviţa, Satu Mare, Bistriţa ş.a. 35.
33 „România liberă ", an III, nr. 164 din 1 1 februarie 1945.
33 Ibidem.
:v. Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar nr. 3, f. 103.
35 Ibidem, dosar nr. 12, f. 4 ; Ibidem, fond 49, dosar nr. 8 844, f. 12 ; vezi şi
6 martie 1945, p. 222.
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O însemnătate deosebită pentru instaurarea guvernului democratic
muncitoresc-ţărănesc au avut-o legăturile dintre oştire şi masele populare.
Influenţa Partidului Comunist Român în armată, caracterul realist şi pa
triotic al politicii sale, în consens cu aspiraţiile majore, naţionale şi sociale,
ale poporului român, au avut un rol hotărîtor în integrarea organismului
militar în rîndurile forţelor progresiste. Comunitatea de interese şi aspi
raţii existentă între armată şi masele populare, necesitatea participării
şi adeziunii militarilor, inclusiv a ofiţerilor cu funcţii înalte de conducere,
la transformările înnoitoare ale vieţii social-politice a ţării erau tot mai
evidente. „Armata şi poporul - sublinia «Scînteia» - trebuie să formeze
un bloc puternic în interesul înalt al ţării, peste voinţa căruia nimeni să
nu mai îndrăznească a trece vreodată" 36. Printr-un manifest răspîndit
în rîndurile trupelor de pe front, în februarie 1945, Partidul Comunist
Român chema ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii să se alăture luptei desfăşurate
de Frontul Naţional Democrat, subliniind că de rezultatul acestei lupte
„depinde existenţa voastră demnă şi soarta întregului popor, pentru că
numai aceasta este calea care duce către libertatea, progresul şi prosperi
tatea naţiunii române" 37• Concomitent cu intensificarea propagandei re
voluţionare, comuniştii şi-au lărgit şi întărit tot mai mult legăturile directe
cu unităţile militare. Numai în Bucureşti, Partidul Comunist Român avea,
în februarie 1945, legături directe cu un număr însemnat de ofiţeri şi sol
daţi din 24 comandamente, mari unităţi, subunităţi şi formaţiuni mili
tare 38•
Partidul Comunist Român, în acţiunile politice desfăşurate pentru
instaurarea puterii revoluţionar-democratice, s-a bizuit şi pe gărzile pa�
triotice înarmate, care la începutul lunii martie 1945 aveau un efectiv
de peste 70 OOO de oameni în întreaga ţară şi erau pregătite să intre în
acţiune. Solidaritatea muncitorilor şi ţăranilor, adeziunea militarilor,
menţinerea şi întărirea formaţiunilor înarmate ale clasei muncitoare au
pus elementele conservatoare în situaţia de a nu putea să riposteze cu
forţa armelor, de a nu fi în măsură să declanşeze un război civil.
In faţa valului manifestaţiilor populare şi cererii exprese a Consiliu
lui Naţional al Frontului Naţional Democrat, la 28 februarie 1945, regele
Mihai I s-a văzut nevoit să-l revoce pe generalul Nicolae Rădescu din
funcţia de prim-ministru, dar a încredinţat mandatul de a forma un nou
guvern de coaliţie, cu o componenţă similară celor anterioare, lui Barbu
Ştirbei. Consiliul Naţional al F.N.D. a refuzat să poarte tratative pe o
asemenea bază şi a propus să se încredinţeze mandatul de constituire a
noului guvern vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, dr. Petru Groza.
In decizia luată regele miza pe sprijinul misiunilor diplomatice ale
S.U.A. şi Marii Britanii, ale delegaţilor acestor mari puteri în Comisia Ali·
ată de Control. Dar, după cîteva zile, în dimineaţa de 2 martie 1945 re�
prezentanţii celor două misiuni diplomatice i-au comunicat că „dacă nu
va primi nici un mesaj pînă în faptul serii, va trebui să-l numească pe
Groza [prim-ministru - n.n.] , dar va trebui să controleze ca acesta să
36 „Scinteia", an II, nr. 129 din 4 februarie 1945.
37

Arh. M.Ap.N., fond 230, dosar nr. 56, f. 421.

38 Vezi General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, Schimbări produse in orga..
nismul militar românesc pe calea. evoluţiei oştirii înt1'-o arma.tă de tip nou, 1'evolu·
ţiona.ră, în FIMPR, voi. 16, Bucureşti, 1985, p. 389-392.
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Manifestaţia populară din
Bucureşti, din 13 februarie
1945, pentru formarea unui
guvern al Frontului Naţional Democrat

alcătuiască o listă echilibrată a guvernului. Regele aşteaptă ore în şir,
dar nu sosi nici o veste. La ora 6 deveni limpede pentru consilierii săi in
timi că trebuia să se supună" 39.
Dînd curs mandatului încredinţat, premierul desemnat - se arăta
în Comunicatul Consiliului F.N.D. - a propus P.N.Ţ. şi P.N.L. să participe
în continuare la guvern, „oferind fiecăruia din ele cîte două-trei locuri
ministeriale" 40, însă liderii acestor partide au respins oferta de colaborare,
sperînd că regele nu va accepta constituirea unui guvern fără participarea
lor. In acelaşi timp, persoane din cercurile palatului şi cadre de conducere
ale celor două partide burgheze i-au sugerat regelui că era preferabil să
abdice decît să învestească un guvern al Frontului Naţional Democrat, iar
alţii îl îndemnau să cedeze, cît nu era prea tîrziu, pentru a salva monarhia.
Un comunicat al Partidului Naţional-Ţărănesc în legătură cu eve
nimentele care au precedat constituirea guvernului democratic muncito
resc-ţărănesc arăta că, în acele împrejurări, regele a avut în faţă „alter
nativa de a-l primi sau de a abdica" 1i1. Intr-un lung raport referitor la
aceleaşi evenimente reprezentantul S.U.A. în România, Burton T. Berry,
informa Departamentul de stat : „chiar observatorilor locali li se pare că
disocierea Partidului Ţărănesc de sfatul pe care, după cum s-a auzit, dom
nul Brătianu l-ar fi dat regelui, în numele său şi al domnului Maniu, să
39 Arthur Gould Lee, Crown Against Sickle. The Story of King Michael of
Rumania, London, 1950, p. l l O.

1,0 „România liberă" , an III, nr. 186 din 8 martie 1945.

�1 Arh. C.C. al P.C.R., fond 103, dosar nr. 8 199, f. 28-29.
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„Scînteia" despre consti
tuirea guvernului demo
cratic muncitoresc-ţărănesc

nu abdice şi să nu părăsească ţara în acest moment ar fi o manevră
politică" '12.
La 6 martie 1945 regele a semnat decretul de constituire a guver
nului în componenţa propusă de forţele revoluţionar-democrate. De
monstraţiile de masă pregătite pentru acea zi s-au transformat în mari
manifestaţii populare de susţinere şi apărare a noului guvern.
In acest guvern Frontul Naţional Democrat deţinea preşedinţia Con
siliului de Miniştri şi 12 departamente : Partidul Comunist Român ministerele Justiţiei, Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice şi Afacerilor In
terne ; Partidul Social Democrat - departamentele Minelor şi Petrolului,
Muncii şi F.ducaţiei Naţionale ; sindicatele - departamentul Asistenţei şi
u Arh. St. Buc., fond Microfilme S.U.A., rola 664, c. 1 130-1 133.
La 23 fe
bruarie 1 945, guvernul S.U.A. dăduse reprezentanţilor săi la Bucureşti instrucţiuni
să acţioneze îi:i conformitate cu prevederile „Declaraţiei asupra Europei eliberate"
adoptată la lalta, atrăgînd atenţia că forma de guvernămînt în România reprezenta
„o chestiune de directă preocupare pentru cele trei guverne aliate în cadrul actua
lului. sistem de control. Aceasta nu · ar prejudicia desfăşurarea proceselor democra
tice ulterioare dacă poporul român va dori atunci să ridice problema instituţiilor
sale guvernamentale". Pentru orientare în viitoarele convorbiri cu regele, guvernul
de la Washington, după ce preciza că nu se află în situaţia de a acţiona independent
în probleme de „competenţă trilaterală", a dat următoarele indicaţii lui Burton
Berry şi generalului C.V.R. Schuyler : „puteţi spune că guvernul nostru recunoaşte
importanţa rolului regelui în evenimentele de la 23 August 1944 şi sprijinul său loial
acordat cauzei aliate de atunci încoace ; şi că nu avem nici un motiv să credem
că aliaţii noştri nu ne împărtăşesc opinia că regele a jucat un rol important şi este
un factor stabilizator în politica românească. El trebuie să-şi aprecieze singur răs
punderea faţă de poporul său". (Ibidem, rola 664, c. 908-91 1 ) .
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Asigurărilor Sociale ; Frontul Plugarilor - departamentele Agricultură
Domenii şi Artelor ; Uniunea Patrioţilor - departamentele Propagandei
şi Sănătăţii, iar gruparea disidentă naţional-ţărănistă - departamentul
Cooperaţiei. La departamentul Cultelor era un reprezentant al Uniunii
Preoţilor Democraţi, iar la departamentul Războiului un reprezentant al
armatei. Gruparea liberală burgheză condusă de Gheorghe Tătărăscu de
ţinea postul de vicepreşedinte al guvernului şi 3 ministere - Finanţ e,
Industrie-Comerţ şi Afaceri Străine 4:3,
Clasa muncitoare, în frunte cu Partidul Comunist Român, avea ro
lul hotărîtor în guvern. Partidele Naţional-Ţărănesc şi Naţional-Liberal cu care partidele muncitoreşti conlucraseră la scoaterea României din răz
boiul dus împotriva Naţiunilor Unite, pentru sprijinirea războiului anti
hitlerist şi lichidarea legislaţiei dictatoriale şi care, decenii la rînd, gu
vernaseră alternativ ţara - se aflau în opoziţie.
Intr-un memoriu al preşedintelui Partidului Naţional-Liberal, C.I.C.
Brătianu, din 22 martie 1945, către primul-ministru, dr. Petru Groza, se
arăta că acest partid rămînea „în afară de noul guvern ca o rezervă ce a
constituit-o întotdeauna în serviciul coroanei şi al ţării. Această atitudine
nu înseamnă o opoziţie sterilă. Sînt puncte din programul actualului gu
vern care nu pot întîlni decît deplina sa aprobare, deoarece ele se găsesc
pe linia însăşi a acţiunii sale politice. Astfel, o strîngere a legăturilor de
sinceră prietenie cu Uniunea Sovietică în interesul luptei comune de eli
berare a ţinuturilor româneşti cotropite şi al înfrîngerii hitlerismului a
fost şi rămîne o preocupare permanentă a partidului nostru. Tot ce va
putea consolida sentimentele de încredere reciprocă între ţara noastră
şi marea noastră vecină de la răsărit, în spiritul declaraţiilor domnului
Molotov, ministrul afacerilor externe al U .R.S.S., ce ne-au fost de curînd
amintite, va avea întregul nostru sprijin. Pe acest drum, noi socotim că
România va putea să afle răsplata j ertfelor ei şi locul ce i se cuvine în
mijlocul Naţiunilor Unite" 44• In continuare, memoriul preciza că Parti
dul Naţional-Liberal era gata, de asemenea, „să examineze cu bunăvoinţă
şi să sprijine acţiunile viitoare ale guvernului care vor fi conforme cu
piincipiile ce-l călăuzesc", rămînînd credincios „regimului constituţional
şi democratic din România", şi aducînd unele observaţii „mai ales în
unele chestiuni, în special în ce priveşte reforma agrară " 45•
Guvernul de la 6 martie 1945 a reprezentat instaurarea puterii re
voluţionar-democratice a muncitorilor ş i ţăranilor. Participarea la gu
vern a reprezentanţilor grupării disidente naţional-liberale (tătărăsciene)
şi existenţa monarhiei nu schimbau caracterul noii puteri de stat în con�
diţiile în care raportul de forţe evolua continuu în favoarea maselor mun
citoare, accentuîndu-se preponderenţa forţelor revoluţionare şi democra
tice în conducerea ţării.
Victoria de la 6 martie 1945 pune cu tărie în evidenţă justeţea stra
tegiei şi tacticii Partidului Comunist Român, realismul politicii sale de cu
cerire a puterii. Ea reliefează capadtatea comuniştilor de a realiza alianţe
43 6 Martte 1945, p. 259-260.
Arh. St. Buc., fond Ministerul Pf'opagandei Naţionale, Studii şi documente.
dosar nr. 2/1944-1945, f. 2-4.
45 Ibidem.
«
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Demonstraţia

populară de la Bucureşti din 6 martie 1945

largi, coaliţii de forţe apte să acţioneze pe baza unor platforme comune,
adecvate ţelului propus, momentelor luptei revoluţionare, etapelor care
se succedau. Determinantă a fost, totodată, capacitatea Partidului Comunist
de a crea condiţii pentru participarea şi colaborarea tuturor forţelor inte
resate, fie în rezolvarea întregului complex de sarcini ale procesului re
voluţionar, fie numai în atingerea unora dintre obiectivele general-de
mocratice.
Guvernul democratic muncitoresc-ţărănesc instaurat la 6 martie 1945
a fost rodul luptei eroice a clasei muncitoare aliată cu ţărănimea, cu inte
lectualitatea şi cu celelalte categorii de oameni ai muncii, al creşterii
necontenite a rolului şi influenţei lor în viaţa politică a ţării. „Sub con
ducerea partidului comunist - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu -,
mase uriaşe ale populaţiei s-au angajat într-o luptă ascuţită împotriva
reacţiunii, au alungat prefecţii şi primarii reacţionari, au trecut Za orga
nizarea controlului muncitoresc în fabrici, Za exproprierea moşierilor şi
împărţirea pămîntului Za ţărani, realizînd astfel în fapt reforma agrară,
au participat Za lupta pentru democratizarea vieţii publice. In focul acestor
bătălii politice, economice şi sociale duse de masele populare împotriva
forţelor reacţiunii interne, sprijinite de cercurile imperialiste din afară,
este instaurat în martie 1 945 guvernul de largă concentrare democratică
condus de Dr. Petru Groza" 46.
Instaurarea guvernului democratic muncitoresc-ţărănesc de la
6 martie 1945 - primul guvern din istoria ţării în care clasa muncitoare
avea rolul conducător - a constituit o mare victorie a luptei revoluţionare
din România. Prin consecinţele şi implicaţiile sale, actul de la 6 martie
1945 a avut un profund caracter antiimperialist, punîndu-se bazele dezvol
tării libere a României, consolidării independenţei naţionale, manifestării
suverane a ţării pe plan intern şi internaţional. „Emanaţie a voinţei po
porului, noul regim a deschis - relevă tovarăşul Nicolae Ceauşescu 46 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste,
vol. 1, Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 383-384.
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Şedinţă a guvernului democratic muncitoresc-ţărănesc instaurat la 6 martie 1945

calea înfăptuirii unor vaste reforme economice şi sociale, dezvoltării pro
cesului revoluţionar, schimbării radicale a raportului de forţe în
societate, lichidării dependenţei ţării faţă de puterile imperialiste ; lupta
maselor conduse de partid a dus la izolarea şi înfrîngerea rezistenţei gru
părilor politice ale claselor exploatatoare, la cucerirea întregii puteri
politice de către clasa muncitoare în alianţă cu ţărănimea, cu celelalte cate
gorii de oameni ai muncii, creînd condiţii pentru trecerea la înfăptuirea
obiectivelor revoluţiei şi construcţiei socialiste" 47 •
De la 6 martie 1945, Partidul Comunist Român a devenit principa
lul factor de guvernămînt, avînd un rol precumpănitor în elaborarea şi
înfăptuirea politicii interne şi externe puse în slujba intereselor maselor
populare, ale întregii naţiuni ; împreună cu celelalte forţe revoluţionare şi
democratice, el a asigurat întregului mecanism al puterii şi administraţiei
d� stat un conţinut nou şi o orientare transformatoare, constructivă.
Frontul Unic Muncitoresc a chezăşuit unitatea şi colaborarea celorlalte
partide şi organizaţii din Frontul Naţional Democrat, ceea ce a dat operei
de guvernare o tot mai largă adeziune de masă, i-au asigurat un ritm
mereu ofensiv împotriva cercurilor burgheze conservatoare.
Guvernul de la 6 martie 1945 şi-a definit, cu claritate, de la început,
sarcinile prioritare, atît în domeniul politicii interne, cît şi în acela al rela
ţiilor internaţionale. „Noi - arăta primul-ministru - sîntem un guvern
de refacere a ţării ; sîntem un guvern de consolidare a ţării ; sîntem un
guvern care trebuie să construiască şi vom construi o adevărată Românie
democratică, liberă şi independentă" 48• Noul guvern a pus în prim-planul
preocupărilor sale problemele referitoare la susţinerea efortului de război,
la înzestrarea armatei corespunzător cerinţelor frontului. Totodată, în tele47 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, voi. 5, Editura Politică, Bucureşti, 1971, p. 802.
Texte alese, Bucureşti,
48 Dr. Petru Groza, Articole, cuvîntări, interviuri.

1973, p. 350.
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Titlul de proprietate
acordat ţăranilor îm
proprietăriţi în urma
reformei agrare din
martie 1945

Lucrări agr i col e pe
loturile date în pro
prietate ţăranilor
martie 1945

gramele adresate de noul prim-ministru conducătorilor marilor puteri
aliate - I.V. Stalin, F.D. Roosevelt şi W. Churchill - se exprima hotărîrea
României de a contribui „cu toate puterile ei la lupta de zdrobire a fascis·
mului" 49• In acest sens a fost orientată activitatea tuturor organismelor şi
instituţiilor statului, au fost adoptate legi şi alte măsuri menite să intensi..:
fice efortul de război, să ducă la normalizarea vieţii politico-administrative
pe întreg cuprinsul ţării, la continuarea procesului democratizării vieţii
publice, la ameliorarea . condiţiilor de muncă şi de viaţă ale maselor
populare.
La 23 martie 1945 a fost legiferată reforma agrară, la a cărei înfăp·
tuire se trecuse deja prin acţiuni de j os ale ţăranilor cu sprijinul muncito
rilor. Se realiza astfel un act de dreptate socială cu profunde urmări asupra
49 DIMPR. 16 ianv.arie-12 mai 1945, Bucureşti, 1985, p. 116, 117.
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vieţii economico-sociale şi politice româneşti, a refacerii economice, în ge
neral, şi a agriculturii în special.
Reflectînd împrejurările istorice în care a fost elaborată, cînd războiul
antihitlerist nu se terminase, iar în ţară se desfăşura intens acţiunea de
democratizare a vieţii publice, legea pentru înfăptuirea reformei agrare
prevedea totodată exproprierea integrală a pămînturilor şi proprietăţilor
agrare de orice fel ale cetăţenilor care colaboraseră cu Germania nazistă,
ale criminalilor de război şi ale celor vinovaţi de dezastrul ţării, a proprie
tăţilor agrare ale celor refugiaţi în ţările cu care România se afla în stare
de război. De asemenea, legea stipula că „la împroprietărire vor avea în
tîietate ostaşii care sînt concentraţi sau mobilizaţi şi toţi cei care au luptat
împotriva Germaniei hitleriste" 50.
Prin modul în care a fost concepută şi realizată, ca şi prin consecin
ţele ei asupra configuraţiei relaţiilor sociale şi a structurii de clasă, reforma
agrară din 1945 a marcat o etapă distinctă a evoluţiei social-economice a
României. Ea a lichidat marea proprietate funciară moşierească, ce con
stituia un obstacol în calea dezvoltării forţelor de producţie, a ridicat pe o
treaptă superioară participarea ţărănimii la viaţa social-politică. Infăp
tuită cu sprijinul direct al clasei muncitoare, sub conducerea Partidului
Comunist Român, reforma agrară a dus la izolarea considerabilă a partide
lor burgheze la sate, a cimentat alianţa muncitorească-ţărănească, temelia
regimului politic instaurat la 6 martie 1945. „Acest act revoluţionar
sub
liniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu -, consfinţit ulterior prin Legea refar
mei agrare, a dus la lichidarea uneia din cele mai conservatoare clase
exploatatoare - moşierimea. Zeci de mii de muncitori trimişi de partid
la sate au ajutat ţărănimea în lupta pentru cucerirea pămînturilor moşie
rilor, pentru organizarea vieţii satelor şi a producţiei agricole. 1n focul
acţiunilor revoluţionare pentru democratizarea ţării, reorganizarea apara
tului de stat şi înfăptuirea reformei agrare, s-a închegat şi consolidat alianţa
muncitorească-ţărănească - forţa motrice principală care a hotărit dezvol
tarea revoluţiei populare, soarta bătăliei pentru putere" 5 1 •
Concomitent cu legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare, guver
nul democratic muncitoresc-ţărănesc a iniţiat măsuri economico-sociale
menite să ducă la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale muncitorilor, ale
populaţiei orăşeneşti în general. Alte decrete-legi adoptate la 2 mai 1945
vizau redresarea vieţii economice, combaterea speculei şi aprovizionarea
oamenilor muncii de la oraşe. In acest sens, legea :pentru reglementarea
salariilor şi înfiinţarea economatelor preconiza aprovizionarea angajaţilor
şi a familiilor lor cu bunuri de consum de primă necesitate, la preţuri ofi
ciale stabile. In conformitate cu această lege, conducerile întreprinderilor
erau chemate să asigure organizarea şi funcţionarea economatelor, pre
văzîndu-se pentru controlul aplicării legii delegarea de către comitetul de
întreprindere a doi reprezentanţi ai muncitorilor. S-au stabilit, totodată,
în condiţiile aplicării unor sancţiuni severe, norme privitoare la forma
rea preţurilor, plafonarea beneficiilor „la nivele juste şi echitabile " şi cir-

r;o
51

MOf, nr. 68 bis din 23 martie 1945, p. 2 207.
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste
mu ltilateral dezvoltate, vol. 4, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 379.
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M iting la Cluj cu prilejul restabilirii autorităţii guvernului român în partea de
nord-vest a României
13 martie 1945
-

culaţia normală a mărfurilor şi produselor, astfel incit să se împiedice
devierea sau prelungirea circuitului lor economic în scop de speculă 52.
Pe această cale puterea de stat intervenea în procesul repartiţiei şi
circulaţiei materiilor prime şi mărfurilor, protejînd interesele muncitorilor,
deşi mijloacele de producţie se aflau în proprietate capitalistă. Aceste
măsuri erau favorabile - prin conţinutul lor - oamenilor muncii, însă
asigurau şi cadrul necesar pentru ca burghezia industrială şi îndeosebi cea
comercială să-şi desfăşoare activitatea economică în mod legal, liber, potri
vit reglementărilor adoptate de guvern 53.
Intre primele măsuri luate de guvern s-a situat restabilirea autorită
ţii administrative şi a legislaţiei româneşti în partea de nord-vest a ţării 54
53
53

MOf, nr. 101 din 3 mai 1945, p. 3 625-3 627.
Ion Alexandrescu, Economia României in primii ani postbelici (1945-1947),
Bucureşti, 1986, p. 1 15.
"" Pe măsura eliberării părţii de nord-vest a României de sub ocupaţia
horthysto-hitleristă, acţiune încheiată la 25 octombrie 1944, a avut loc instalarea
autorităţilor administrative româneşti. La 11 noiembrie 1944 însă ele au primit
ordin de la formaţiunile de etape sovietice - ordin confirmat apoi de mareşalul
R. Malinovski şi de prim-locţiitorul comisarului poporului pentru afacerile străine
al U .R.S.S., A. I. Vîşinski - să evacueze în termen de 48 de ore patru judeţe
(Ciuc, Mureş, Trei Scaune şi Odorhei) . Ordinul a fost explicat de personalităţi
sovietice aflate în România prin faptul că introducerea administraţiei româneşti în
aceste judeţe, în octombrie şi la începutul lui noiembrie 1944, nu s-a făcut cu
aprobarea comandamentului militar sovietic. a Comisiei Aliate de Control şi a
guvernului U.R.S.S., deşi art. 17 al Convenţi ei de armistiţiu prevedea că adminis
traţia civilă românească se restabilea pe întreg teritoriul României, afară de un sector
de 50-100 km de linia frontului. Evacuarea, declara în acele împrejurări A. I. Vî
şinski, nu însemna o contestare a drepturilor statului român asupra „nordului Tran
silvaniei" (Arh. C.C. al P.C.R., fond 1 03, dosarele nr. 8 478, 8 472 şi 8 919. Steno
gramele şedinţelor Consiliului de Miniştri din 13 şi 20 noiembrie 1944 şi din 7 mar
tie 1945) .
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răpită de Ungaria horthystă la 30 august 1940 prin dictatul de la Viena.
In şedinţa Consiliului de Miniştri din 7 martie 1945, ministrul comunica
ţiilor şi lucrărilor publice aprecia că „restabilirea autorităţii guvernului
român în partea de nord-vest a ţă,rii este un drept al nostru, care n-a
putut niciodată fi pus în discuţie, şi nici nu poate fi pus în discuţie. Vom
da satisfacţie - arăta în continuare ministrul comunist - şi populaţiei
de acolo şi întregii ţări. Să facem din această zi [a reintroducerii autori
tăţii centrale româneşti - n.n.] o zi de mare sărbătoare" 55•
Manifestaţiile populare desfăşurate cu acel prilej în întreaga ţară,
în oraşe şi sate, în întreprinderi şi instituţii, au constituit o puternică ex
presie a unităţii poporului român şi a sprijinului larg de care se bucura
guvernul instaurat la 6 martie 1945 din partea forţelor sociale şi politice
de bază ale naţiunii. In cadrul acestor manifestări, cit şi în telegrame
adresate conducătorilor marilor puteri aliate, s-a precizat totodată punctul
de vedere al guvernului, al forţelor politice care-l alcătuiau, în planul
relaţiilor externe, relevîndu-se că pe baza contribuţiei la războiul împo
triva Germaniei naziste, la înfrîngerea fascismului, România este îndrep
tăţită să i se recunoască statutul de cobeligeranţă 56, să participe activ şi
să-şi spună cuvîntul în soluţionarea problemelor organizării păcii, a rela
ţiilor internaţionale postbelice.
O preocupare majoră a factorilor
politici din România, la sfîrşitul anu
lui 1944 şi în primele luni ale lui
1945, a constituit-o aşezarea pe baze de drept internaţional şi dezvoltarea
relaţiilor externe ale ţării, în principal, extinderea raporturilor cu statele
din coaliţia Naţiunilor Unite. Conducerea română pornea în demersurile
sale de la necesitatea asigurării unui statut extern în măsură a consolida
poziţia României pe arena mondială, de a afirma voinţa sa de participare
susţinută la eforturile aliate pentru nimicirea fascismului. Aceste iniţia
tive constructive au fost direcţionate atît în sensul achitării cu
scrupulozitate a obligaţiilor asumate prin Convenţia de armistiţiu din 12
septembrie 1944, cit şi în scopul identificării unor noi posibilităţi de spri
jinire diplomatică, politică, economică şi militară a luptei popoarelor eu
ropene împotriva celui de-al treilea Reich, a imperialismului în general.
Pentru îndeplinirea ritmică şi integrală a obligaţiilor înscrise în
Convenţia de armistiţiu s-a organizat o adevărată suprastructură institu
ţională. Astfel, pe lingă Comisia Aliată de Control, a luat fiinţă, prin de
cretul-lege nr. 527 din 24 octombrie 1944, o Comisie pentru Aplicarea
Armistiţiului între România şi Naţiunile Unite, prezidată, pe rînd, de Ion

Acţiuni de politică externă
ale României

55

Arh. C.C. al P.C.R„ fond 103, dosar nr. 8 959, f. 22.
66 „Cabinetul român - se arăta într-un comunicat transmis de Agenţia
Reuter la 9 martie 1945 - continuă să ceară un statut de cobeligeranţă pentru
România şi se vorbeşte tot mai des de pactul de asistenţă mutuală pe care speră
să-l semneze cu Aliaţii". (Arh. St. Buc„ fond Ministerul Propagandei Naţtonale,
Buletine, dosar nr. 19/1945, f. 176) .
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Christu pînă la 20 noiembrie 1944, Savel Rădulescu pînă la 1 1 aprilie
1945 şi Mihai Ghelmegeanu *.
Intre problemele principale ce au stat în atenţia guvernului român, la
loc central s-a situat colaborarea militară şi respectarea angajamentelor
externe. Ţinînd cont de faptul că România îşi achita în totalitate angaja
mentele asumate prin Convenţia de armistiţiu, s-a intervenit, încă de
la 30 septembrie 1944, pe lingă marile puteri aliate pentru grabnica res
tituire a materialelor de război „reţinute în Moldova", a flotei şi prizo
nierilor, ca şi pentru reglementarea modului în care se efectuau rechizi
ţiile de către Armata Roşie, trecerea sub control românesc a operaţiilor de
ridicare a acestora şi a conducerii sistemului de transporturi navale, ru
tiere şi pe calea ferată 57• In nota guvernului român din 30 septembrie 1944
se arăta că : „România înţelege să-şi exercite întocmai toate obligaţiile,
dar în bună ordine şi după o concepţie clară" 58, aceasta şi pentru că pînă
la 28 septembrie, autorităţile militare sovietice preluaseră direct sau cu
acte administrative bunuri în valoare de 823 milioane lei, ce se cereau
incluse în contul datoriilor asumate de guvernul român prin Convenţia
de armistiţiu. In finalul notei se specifica : „Numai astfel, adică numai în
condiţiuni de ordine şi siguranţă exercitate de o singură autoritate şi
anume de autoritatea română, ca mandatară a Puterilor Aliate, se poate
asigura o funcţionare a ţării şi poate guvernul român să-şi respecte anga
jamentele luate prin Convenţie" 59.
In privinţa efectivelor militare, autorităţile române au insistat ca
să se garanteze menţinerea unui nivel strict necesar sprijinirii frontului
cu forţe proaspete şi asigurării cuantumului de forţe umane şi materiale
necesare satisfacerii cerinţelor apărării naţionale. Ca argumente juridice
se aduceau, în special, prevederi din cuprinsul Convenţiei de armistiţiu
din 12 septembrie 1944. Cu toate acestea, marile puteri aliate - prin
Comisia Aliată de Control - au continuat să reducă nejustificat şi într-o
manieră străină literei şi spiritului Convenţiei de armistiţiu efectivele mi
litare din ţară. In perioada noiembrie 1944 - februarie 1945 s-au des
fiinţat 12 divizii, 7 brigăzi independente de munte şi infanterie, 23 batali
oane independente, 12 divizioane independente de artilerie, 10 centre de
instrucţie, 32 şcoli militare (rămăseseră în interior doar diviziile 1 şi 4
munte şi 1 gardă) 60. In martie 1945, după ce aeronautica îşi redusese
efectivul cu 50 0/o , s-au scos din organică încă 4 grupuri de aviaţie şi 1 ba
talion aerostaţie printr-un ordin al Frontului 2 ucrainean. Intre 1-9 mar
tie 1945, toate unităţile din Bucureşti au fost dezarmate, ordin revocat de
Comisia Aliată de Control după protestul energic al autorităţilor mili
tare ca. La 16 martie 1945, Comisia Aliată de Control a pretins desfiin
ţarea părţilor sedentare ale marilor unităţi de pe front. Plafonul de
* La 8 august 1945 s-a organizat un Comisariat General al Executării Armis
tiţiului, iar la 22 ianuarie 1946 s-a creat Comisia Română de Legătură cu Comisia
Aliată de Control, concomitent cu încetarea activităţii celorlalte două organisme.
57 Valeriu Florin Dobrinescu,
România şi organizarea postbelică a lumii.
1 945-1947, Bucureşti, 1988, p. 64.
58 Arh. M.A.E., fond 71, România, dosar 162, f. 26.
s9 Apud Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit., p. 65.
60 Arh. M.Ap.N., fond 1 377, dosar nr. 16, f. 303, 424 ; Ibidem, fond 948, dosar
nr. 1 157, f. 10.
61 23 August 1944. Documente, vol. IV, 1944-1945, Bucureşti, 1985, p. 234-235.
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120 OOO oameni stabilit pentru forţele din interior era inferior celui pre

conizat de Marele Stat Major. Spre a nu se oferi pretexte de interpretare
răuvoitoare a politicii României în sfera apărării naţionale, măsurile au
fost aplicate.
Factorii români de conducere au pledat pe lîngă Aliaţi în vederea
recunoaşterii calităţii de cobeligeranţă. La 3 ianuarie 1945, la Bucureşti, mi
nistrul de externe C. Vişoianu a avut convorbiri separate cu reprezentanţii
politici american, B. Berry, şi britanic, Le Rougetel ; cu acest prilej , partea
română a solicitat celor doi diplomaţi să intervină pe lîngă guvernele de
la Washington şi Londra în favoarea acordării statutului de ţară cobelige
rantă. în a doua jumătate a lunii ianuarie 1945 la Londra se cunoştea fap ·
tul că, în timpul negocierilor dintre generalul V.P. Vinogradov şi pre
şedintele Consiliului de Miniştri, generalul N. Rădescu, partea română
aprobase cererea părţii sovietice de a pregăti 10 noi divizii pentru a fi
trimise pe front, dar că solicitase acordarea statutului de cobeligeranţă.
In aceste condiţii, periodicul „Sunday Express " aprecia, în numărul său
din 25 ianuarie 1945, că „Româp.ia este a patra naţiune ca potenţial econo
mic şi militar angajat în războiul antihitlerist" 62•
La sfîrşitul lunii ianuarie şi la începutul lunii februarie 1945, repre
zentantul politic al S.U.A„ B. Berry, îl informa pe C. Vişoianu că S.U.A.
erau gata să recunoască cobeligeranţa României şi că se aşteaptă adop
tarea unei poziţii oficiale la Moscova şi Londra. La 1 1 februarie 1945,
Edward Halifax, ambasadorul britanic la Washington, comunica ştirea că
Departamentul de Stat aproba ideea de a se recunoaşte cobeligeranţa
României, aşa cum de altfel se promisese la Moscova în septembrie 1944,
cu ocazia semnării Convenţiei de armistiţiu. Sondajul efectuat de diplo
maţii britanici în capitala Uniunii Sovietice s-a soldat însă cu o concluzie
ce nu încuraj a speranţele ministrului român de externe. La scurt timp,
la 19 martie 1945, a intervenit o modificare şi în atitudinea oficialităţilor
nord-americane, care apreciau ca neoportun demersul privind recunoaş
terea statutului de cobeligeranţă al României. Relaţiile României cu S.U.A.
şi Marea Britanie se vor încorda începînd cu luna martie, ca efect al refu
zului acestor puteri de a recunoaşte guvernul democratic muncitoresc-ţă
rănesc instaurat la 6 martie 1945. In schimb, se vor amplifica raporturile
cu U.R.S.S., guvernul sovietic pronunţîndu-se pentru grabnica restabilire
a legăturilor diplomatice fireşti între România şi marile puteri aliate.
Acţiuni repetate au fost întreprinse de autorităţile române pentru
luarea sub control şi reorganizarea transporturilor, ambele măsuri avînd
o legătură nemijlocită cu susţinerea ritmică a trupelor aflate pe front.
La 24 octombrie 1944, într-un memoriu înaintat Comisiei Aliate de Con
trol, se atrăgea atenţia că sistemul de transporturi fusese grav afectat
prin trimiterea a 7 800 vagoane româneşti în Bulgaria, Iugoslavia şi Un
garia. Totodată, se sublinia că rechiziţiile efectuate de comandamentele
aliate, fără nici o coordonare între ele şi între acestea şi autorităţile ro
mâne reduceau substanţial resursele de carburanţi şi provocau pertur
barea aprovizionării trupelor şi populaţiei cu alimente (800/o din resursele
locale fuseseră confiscate în Moldova şi Bucovina). In acelaşi timp, facto
rii politici din România interveneau pe lîngă Comisia Aliată de Control
6�

Public Record Office, Kew Gardens, Foreign Office, 371, 48610, f.p.
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pentru a se reglementa, de urgenţă, şi problemele financiare, existînd
pericolul unei adevărate crize provocate de plăţile forţate şi de prelevă
rile de monedă română de către comandamentele aliate 63 (în total
71 438 OOO OOO lei pînă la 20 noiembrie 1 944). Deşi, treptat, s-au înregis
trat progrese în negocierile de natură economică între partea română şi
Comisia Aliată de Control, costurile de război - destinate susţinerii forţe
lor aliate - au crescut pe mai departe. In intervalul 23 august 1944 23 august 1 945, România a plătit în contul „reparaţiilor de război" echi
valentul a 6 1 0 milioane dolari 6\ iar în 1 946 - 400 milioane dolari 65.
In politica externă a României s-au resimţit puternic influenţele evo
luţiilor înregistrate în raporturile dintre marile puteri din coaliţia Naţiu
nilor Unite, ca şi efectele unor tendinţe de instituire a unui nou „direc
torat mondial". Inrîuriri restrictive au avut, îndeosebi, persistenţa orien
tărilor de împărţire a lumii în sfere de dominaţie şi hegemonie, ca şi a
politicii de forţă şi dictat. Guvernul român, conştient de ponderea deo
sebită deţinută de marile puteri, mai ales de U.R.S.S„ S.U.A. şi Marea
Britanie, pe arena mondială a tratat cu toată atenţia problema reluării
relaţiilor oficiale cu acestea ; de asemenea, s-au depus eforturi consec
vente pentru lărgirea raporturilor cu Franţa, Polonia, Iugoslavia, Ceho
slovacia, Belgia, cu alte state din coaliţia Naţiunilor Unite şi din catego
ria celor neutre. Demersurile diplomatice româneşti urmăreau consoli
darea poziţiei ţării în viaţa externă şi afirmarea deplină a prerogativelor
sale de stat independent şi suveran.
Statele din coaliţia Naţiunilor Unite au privit cu un interes crescînd
evoluţia politicii externe româneşti. S-au dezvoltat necontenit raporturile
cu Cehoslovacia şi Franţ_a, pe temeiul vechilor alianţe şi a comunităţii
istorice de interese. Guvernul român a întreprins mai multe sondaje la
Paris, în tentativa de a obţine un cît mai larg sprijin internaţional pentru
recunoaşterea statutului de cobeligeranţă. In zilele de 3 februarie şi 1 9 mar
tie 1945, o delegaţie oficială a fost primită de G. Bidault, ministrul de
externe al Franţei, acesta exprimindu-şi punctul de vedere favorabil cau
zei române. Pe de altă parte, la Paris s-a afirmat că lipsa Franţei din ca
drul discuţiilor interaliate la „virf" se va solda cu o preeminenţă a opiniilor
marilor puteri învingătoare. Sprijin pentru apărarea intereselor legitime
româneşti promiteau şi Ed. Benes şi V. Clementis, preşedintele Republicii
Cehoslovacia şi, respectiv, secretar de stat la Externe.
Organizarea şi direcţionarea relaţiilor cu România au stat şi în aten··
ţia marilor puteri aliate - U.R.S.S„ S.U.A. şi Marea Britanie. In general,
nu s-au constatat, în intervalul noiembrie 1944 - martie 1 945, deosebiri
esenţiale faţă de poziţiile abordate de marile puteri în cursul negocierilor
de armistiţiu. Totuşi, s-au manifestat pe mai departe, inclusiv în timpul
conferinţei şefilor de state de la !alta (4-1 1 februarie 1945), diferende
intre modurile de abordare sovietice şi nord-americane a bazelor păcii inG3 Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit„ p. 74.
M

Box 8 .

H oover Institution, Palo Alto, California, S.U.A., A. Danielopol Papers,

GS In ultimele luni ale anului 1944 s-au pus la dispoziţia Comisiei Aliate de
Control, în numerar, suma de 275 113 OOO lei, iar în 1945, suma de 4 564 621 OOO lei ;
valoarea bunurilor rechiziţionate fără nici un document administrativ, între 10 oc
tombrie 1944 - 10 ianuarie 1945 s-a ridicat la 34 644 772 210 lei. (Vezi Valeriu Florin
Dobrinescu, op. cit., p. 76).

159
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

temaţionale şi a configuraţiei politice a Europei postbelice. La 20 ianuarie
1945, Departamentul de Stat considera că guvernul din Moscova încerca
să „stabilească controlul său asupra unor state tampon" din estul şi sud
estul Europei, aspiraţie apreciată a fi incompatibilă cu independenţa lor.
Deosebirile oficiale de opinii între negociatorii sovietici şi nord-americani
au devenit şi mai evidente la !alta, în februarie 1945. Totuşi, un raport
din epoca întăreşte ideea că, în finalul tratativelor, „cei trei mari" au
sfîrşit prin a se pronunţa în favoarea unei stricte delimitări între „drep
turile" largi ale puterilor din fruntea coaliţiei aliate şi cele restrînse ale
statelor mici şi mijlocii. Reconfirmarea acordurilor din anii 1943-1944
între U.R.S.S., S.U.A. şi Marea Britanie, materializate şi în textul Conven
ţiei de armistiţiu din 12 septembrie 1944, a constituit poziţia pe care s-au
situat guvernele din Moscova, Washington şi Londra în raporturile poli
tico-juridice cu România 66. Ziarul „Pravda" sublinia că !alta „a confir
mat din nou faptul că alianţa dintre cele trei Mari Puteri are nu numai
trecutul său istoric şi prezentul său victorios, dar şi marele ei viitor de
mîine" 67•
Sfîrşitul anului 1944 şi primele luni ale anului 1945 se caracterizează
prin hotărîrea întregului popor român de a participa cu toate forţele la
războiul dus de armata sa pentru zdrobirea definitivă a Germaniei naziste.
Pe plan politic intern constituirea, la 6 martie 1945, a unui nou gu
vern a reprezentat o schimbare a însuşi regimului politic din România :
instaurarea puterii revoluţionar-democratice a muncitorilor şi ţăranilor.
La baza activităţii guvernului a fost pus programul Frontului Naţional
Democrat, avînd ca obiective prioritare : asigurarea participării în con
tinuare a României la războiul antihitlerist, accelerarea procesului de
democratizare a ţării, reforma agrară, refacerea economiei naţionale şi
ameliorarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei.
Expresie a colaborării ample a forţelor ce se pronunţau pentru am
plificarea procesului de democratizare a vieţii politice şi sociale, instau
rarea guvernului democratic muncitoresc-ţărănesc a creat, totodată, ca
drul adecvat manifestării acţiunii de accelerare a prefacerilor înnoitoare a
armatei, ceea ce a permis să se obţină, în timp scurt, succese deosebite
în această direcţie.
ln ansamblul lor, iniţiativele diplomaţiei române în intervalul no
iembrie 1944 - martie 1945, s-au axat pe depunerea unui efort con
secvent de promovare a cauzei naţionale, într-un context extern foarte
complicat, specific, de altfel, perioadei finale a celui de-al doilea război
mondial. România s-a achitat de toate obligaţiile incluse în Convenţia de
a rmistiţiu şi, totodată, a susţinut, cu întregul său potenţial militar, economic
şi politic, lupta dreaptă a popoarelor împotriva fascismului.

66 Robert E. Sherwood,
Le Memorial de Roosevelt. D'apres Ies papiers de
Harry Hopkins, voi. 2. Roosevelt, chef de guerre (De Pearl-Harbour a sa mort),

Paris [1950], p. 393-414.
67 Apud Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit., p. 109.
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CA PITOLUL AL IV-LEA

:CONTRIBUŢIA ROMANIEI
LA ELIBERAREA UNGARIEI

Luptele desfăşurate de armata română - cu un efectiv de 210 OOO
de militari - pentru eliberarea Ungariei, începute la 24 septembrie 1 944,
cînd primele unităţi ale Corpului de cavalerie au depăşit frontiera româ
no-ungară 1, au durat pînă la 15 ianuarie 1 945, cînd Corpul 7 armată a
ajuns în centrul Budapestei, la aproximativ 2 km de fluviul Dunărea 2•
Privite şi analizate din punct de vedere strategic, operaţiile duse de
armata română pentru eliberarea Ungariei se înfăţişează sub forma unor
lovituri consecutive date trupelor hitleriste şi horthyste timp de peste
1 00 zile fără nici o pauză, în condiţii dintre cele mai complexe, cu nume
roase combinări şi schimbări de direcţii, adesea din mişcare, pentru a nu
oferi inamicului nici o clipă de răgaz, cu puternic impact asupra apro
pierii zilei victoriei asupra fascismului în cea de-a doua conflagraţie
mondială.
Acţiunile duse de armata română pentru eliberarea Ungariei s-au
înscris într-un context politico-strategic caracterizat prin ofensiva gene
rală a forţelor Naţiunilor Unite împotriva Germaniei naziste şi a Japo
niei militariste pe toate teatrele de acţiuni militare.
La flancul sudic, pe direcţia strategică deschisă pe valea Dunării, ca
ax general, spre Budapesta-Viena-sudul Germaniei, frontul se prezenta
sub forma unui ieşind menţinut de inamic, alcătuit din Ucraina Subcar�
patică, nord-vestul României şi teritoriul Ungariei de la est de Tisa, ceea
ce a imprimat o concepţie şi dinamică specifice organizării şi ducerii ope
raţiilor, cu deosebire în octombrie 1 944.
Asupra organizării şi ducerii acţiunilor de luptă din spaţiul de re
ferinţă şi-a pus puternic amprenta faptul că, rămasă singura aliată a
Germaniei paziste, Ungaria horthystă era hotărîtă să-şi păstreze acest sta
tut, fără a ţine seama de eforturi şi sacrificii. De altfel, ea ocupa un loc
t

Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 232, f . 50-52.
Colonel Gheorghe Tudor, Contribuţia armatei române la eliberarea Ungariei,
în 9 Mai 1945 - 9 Mai 1970, Bucureşti, 1970, p. 74-82.
2
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important în planurile Germaniei naziste, de prelungire a războiului, ofe
rind acesteia cantităţi însemnate de cereale, bauxită, iar Budapesta şi alte
oraşe mari centre industriale adăposteau o puternică industrie metalur
gică aflată în exclusivitate, în slujba Wehrmacht-ului 3 • In mod concret
„Diriguitorii Ungariei de atunci - scria un istoric ungur - n-au înţeles
că singura cale de evitare a catastrofei care ne ameninţa era să urmeze
pilda oferită de români, să încheie, neîntîrziat, armistiţiu cu Naţiunile
Unite şi să întoarcă armele împotriva germanilor" 4, cu toate că „Împre
jurările istorice dădeau astfel lui Horthy şi regimului său posibilitatea de
a acţiona împotriva germanilor" 5, Hotărîrea Ungariei de a continua cu
orice sacrificiu războiul alături de Germania, decizie care avea o însem
nătate deosebită pentru desfăşurarea operaţiilor trupelor române şi sovie
tice, a fost exprimată astfel de generalul-colonel Laszlo Dezso în acel
timp locţiitorul şefului Marelui Stat Major : „concepţia noastră era urmă
toarea : luptînd pînă la ultima picătură de sînge în răsărit, trebuia să îm
piedicăm înaintarea forţelor armate ruseşti. Era o concepţie fermă : să
luptăm pînă la capăt în răsărit, întîrziind înaintarea ruşilor, iar dincolo
de Dunăre să pregătim ocupaţia anglo-americană, fiind preferabilă o ocu
paţie anglo-saxonă uneia ruseşti" 6•
In plină desfăşurare a luptelor, nevoi de ordin politic, dar mai ales
strategic l-au determinat pe Hitler să impună schimbări fundamentale în
conducerea statului ungar, devenită nesigură, mai ales după evenimentele
din România. Astfel, la 16 octombrie 1 944, amiralul Mikl6s Horthy a fost
înlocuit de Ferenc Szălasi, conducătorul partidului fascist „Crucile cu
săgeţi". In acelaşi timp, organizaţiile fasciste au fost grupate sub con. ducerea lui Szalasi în „Partidul Naţional Socialist Maghiar", iar unităţile
armatei ungare subordonate marilor unităţi germane. Pentru continua
rea războiului şi creşterea efectivelor, guvernul szalasist a recurs la re
crutări de voluntari, îndeosebi din rîndurile tineretului.
Pentru a-şi îndeplini scopurile urmărite, comandamentul inamic a
valorificat toate avantajele oferite de teren, chiar dacă în partea de est
a Ungariei acesta nu prezenta obstacole naturale deosebite. In această
situ.aţie, inamicul şi-a bazat sistemul de apărare cu deosebire pe locali
tăţi, între care oraşul Debreţin juca rolul esenţial, pe puţinele canaluri şi
cursuri de apă. In adîncime, teritoriul Ungariei oferea mai multe avan
taje : rîul Tisa, curs de apă mijlociu, a cărui luncă joasă şi mlăştinoasă
îi amplifica valoarea ca obstacol natural ; inamicul era favorizat în or
ganizarea unui aliniament operativ-strategic de munţii Hegyalja, Bukk şi
Matra, cu înălţimi între 800-1 0 1 0 m şi de oraşul Budapesta şi Dunărea
Mijlocie, care formau segmentul sudic al acestuia, cunoscut sub denumi
rea de „Linia Margareta" . Intervalele dintre cele patru obstacole natu
rale constituiau tot atîtea direcţii de operaţii pentru dezvoltarea ofensivei
spre inima Europei centrale.
3

RRA, p. 280.

4 Locotenent-colonel dr. Ignâc Ci lvedi, Operaţia laşi-Chişinău şi efectul ieşirii

României din alianţa fascistă asupra situaţiei strategice a Ungariei şi asupra politicii
militare a cercurilor conducătoare ungare, în 9 Mai 1945 - 9 Mai 1970, p. 198.
s Ibidem, p. 197.
6 Hadtortenelmi Intezet Leveltâra, A bekeel6keszit5 bizottsag katonai iratai,
1 cutia VII/2, p. 03026, apud Locotenent-colonel dr. Jgnâc Olvedi, op. cit., p. 200.
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In vederea interzicerii direcţiei strategice Budapesta - Viena - su
dul Germanie� au fost destinate, în toamna anului 1 944, importante forţe
militare germane şi ungare : Grupul de armate � ,Sud", compus din 4 ar
mate (6 şi 8 germane, 2 şi 3 ungare), care totalizau 29 de divizii, dintre
care 8 de tancuri şi motorizate. La aripa stîngă a grupului de armate era
dispus Grupul „Wi::ihler", reconstituit la 3 oc.tombrie 1944 din armatele 8
germană şi 2 ungară, totalizînd 1 5 divizii (9 ungare şi 6 germane, din care
2 de tancuri şi una motorizată) şi 3 brigăzi. Comandantul Grupului de ar
mate „Sud", generalul-colonel Hans Friessner, a hotărît ca efortul apărării
să fie făcut la centru, în ca1·e scop a dispus forţele principale în triunghiul
Oradea-Salonta-Debreţin, încre.dinţînd Armatei 6 germane - care avea
în compunere un comandament de corp de armată german (57), 8 divizii
germane (1, 1 3, 23, 24 blindate, 76 infanterie şi Divizia de infanterie moto
„Feldherrnhalle"), precum şi 2 divizii ungare (4 şi 12 infanterie uşoară) direcţia principală de in.terzis. La dreapta a fost desfăşurată Armata 3
ungară, avînd în compunere 1 0 divizii. In faţa Frontului 3 ucrainean, care
avea numai o parte din forţe pe teritoriul Ungariei, comandamentul
inamic a concentrat Grupul de armate „F" (13 divizii).
Operaţiile armatei române duse pentru eliberarea Ungariei se gru
pează sub raportul concepţiei şi al rolului pe care l-au avut în două etape
distincte, dar cu o strînsă legătură între ele. Prima dintre ele însumează
ansamblul acţiunilor de luptă purtate pentru eliberarea părţii de est a
Ungariei, avînd ca limită vestică rîul Tisa, circumscrise în ceea ce isto
riografia numeşte operaţia „Debreţin", iar a doua cuprinde luptele des
făşurate în cadrul operaţiei „Budapesta".
Acţiunile armatei române, împreună
cu trupele sovietice din Frontul 2
ucrainean, pentru eliberarea terito
riului răsăritean al Ungariei s-au
polarizat în cîteva zone mai importante. Armata 4 română, avînd 8 di
vizii, a acţionat pe direcţia Carei, Nyiregyhâza, ieşind pe un front larg pe
rîul Tisa la sfîrşitul lunii octombrie 1 944. O grupare de 5 divizii româ
neşti - 2 şi 3 munte, Divizia de infanterie „Tudor Vladimirescu ", Corpul
de cavalerie, cu diviziile 1 cavalerie-instrucţie şi 1 infanterie-instrucţie a fost angajată la lovitura principală a Frontului 2 ucrainean, pe direc
ţia Arad-Debreţin-Nyiregyhâza ; Armata 1 română, cu 4 divizii - 1 9
infanterie ş i 9 cavalerie, î n compunerea Corpului 7 armată, respectiv 2 şi
4 infanterie, întrunite în Corpul 4 armată - a acţionat la flancul stîng pe
cursul mijlociu al Tisei.
Luptele armatei române pentru
eliberarea părţii de est
a Ungariei

Acţiunile ofensive din zona Debreţin. Cel mai important centru
economic, politic şi administrativ de pe teritoriul Ungariei de la est de
Tisa, Debreţinul devenise în toamna anului 1 944 bastionul principal al apă
rării Grupului de armate „Sud". Eliberarea acestui oraş a fost rezultatul
ofensivei declanşate în dimineaţa zilei tle 6 octombrie 1944, după o vio
lentă pregătire de artilerie şi aviaţie, cînd forţele de pe direcţia loviturii
principale a Frontului 2 ucrainean au rupt în timp scurt poziţiile arma
telor 6 germană şi 3 ungară pe o adîncime apreciabilă. Inaintînd cu vi1 63
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Infanterişti români străbătînd o localitate ungară eliberată - octombrie 1944

goare spre vest, nord-vest şi nord, diviziile sovietice şi române au creat
în numai cîteva zile o importantă breşă în dispozitivul inamicului, ceea ce
l-a determinat pe generalul Hans Friessner să recunoască faptul că tru
pele de sub comanda sa „se găseau într-.o situaţie critică" 7•
Corpul de cavalerie român şi gruparea mobilă hipomecanizată a ge
neralului Pliev au reuşit să realizeze o pătrundere adîncă în apărarea duş
manului şi să intercepteze calea ferată Debreţin-Budapesta, întrerupînd
astfel legătura dintre cele două importante oraşe, adevărate redute ale
sistemului de apărare în Cîmpia Pannonică. Faţă de situaţia creată, co
mandamentul Grupului de armate „Sud" a concentrat la sud de oraşul
Debreţin o grupare de forţe însumînd 5 divizii, cu care a executat o con
tralovitură dinspre est spre vest în flancul drept al grupării mobile men
ţionate mai sus cu scopul de a lichida breşa, a reface apărarea pe limita
dinainte şi a asigura culoarul de retragere a armatelor 8 germană şi 2 un
gară din partea de nord-vest a României, ameninţate cu încercuirea. Con·
comitent, inamicul a executat o contralovitură dinspre Oradea spre vest,
reuşind să intre în localităţile Biharnagybajom şi Nagyrâbe şi să intec
cepteze unele comunicaţii pe care le folosiseră anterior trupele sovietice
şi române 8• Scopurile inamicului erau însă invers proporţionale cu for
ţele de care dispunea. Cu toate acestea, ripostele ofensive au pus pro
bleme grele de comandament şi deosebit de dificile pentru trupele române,
rezolvate însă în numai cîteva zile cu deplin succes (vezi planşa nr. 13).
In cadrul măsurilor de ansamblu, Corpul de cavalerie român a pri
mit misiunea să nimicească inamicul din raionul Nagyrâbe şi, în cooperare
7 Hans Friessner, Verratene Schlachten. Die Tragodie der Deutschen Wehr
macht in Rumănien und Ungarn, Hamburg, 1956, p. 136.
8

RRA, p.

284.
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Piesă de artilerie din
Regimentul 11 călăraşi
în marş printr-o locali
tate din Ungaria - octombrie 1944

Soldaţi germani amena
jînd o poziţie de luptă
în pusta ungară

cu Divizia 8 cavalerie sovietică, să asigure dreapţa grupării principale a
Frontului 2 ucrainean, interzicînd, totodată, o pătrundere a inamicului la
vest de canalul Beretău (Beretty6). Comandantul Corpului de cavalerie
a deplasat Divizia 1 infanterie-instrucţie din raionul Szeghalom spre nord,
pentru a ataca şi a cuceri aliniamentul Biharnagybajom, Nagyrabe. De
plasarea s-a executat pe un singur itinerar. Divizia 1 cavalerie-instrucţie
a primit ordin să treacă la apărare pe canalul Beretău pentru a interzice
pătrunderea inamicului la vest de canal dinspre Uszaka şi, totodată, de
a fi în măsură să intervină în sprijinul Diviziei 1 infanterie-instrucţie.
Acţiunile Corpului de cavalerie în raionul Nagyrâbe, au început în ziua de
1 0 octombrie şi au fost de o maximă încrîncenare. Localitatea Nagyrâbe
era apărată de subunităţi în valoare de 2-3 batalioane din Divizia 1 blin
dată germână, dispunînd de 1 0-12 tancuri şi 2-3 divizioane de artilerie.
165
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Maiorul Va s ile Luchian

R�,portul de forţe realizat pe frontul Diviziei 1 infanterie-instrucţie era
u ;n fttorul :
Forţe şi mij!oace
Batalioane infanterie

Trupe
proprii

Inamic

6

4-6

Raport de
forţe

1-1,5/1

18-20

Tancuri
Divizioane artilerie

3-5

1

1/3-5

ln noaptea de 1 0/1 1 octombrie Divizia 1 infanterie-instrucţie a ata
cat, prin surprindere, cu regimentul 85 infanterie localitatea Biharnagy
bajom, iar cu Regimentul 5 vînători localitatea Nagyrâbe. După lupte
grele, în cadrul cărora s-a folosit pe scară largă grenada şi baioneta, in
fanteriştii români (din rîndurile acestora . j ertfindu-se eroic maiorul
Vasile Luchian) au pătruns în localitate, dar fiind respinşi de contraata
cul ex.ecutat de inamic s-au consolidat pe un aliniament la sud de Bihar
nagybajom, împreună cu o brigadă de artilerie antitanc sovietică, dată
ca întărfre diviziei române 9• !n zilele următoare au fost necesare eforturi
deosebite pentru a înfrînge rezistenţa disperată a jnamicului, încheiate
cu eliberarea, la 14 octombrie, a localităţii Biharnagybajom, şi a doua zi
a localităţii Nagyrâbe ; după eliberarea localităţii Bihart6rda, Corpul de
cavalerie a trecut la urmărirea inamicului pe direcţia Foldes-Hajduszo
boszl6, unde trupele române au ajuns în dimineaţa zilei de 1 9 octombrie.
Concomitent, Divizia 3 munte, înaintînd spre Debreţin, a eliberat
localităţile Gaborjân, Konyar şi Sarand, iar Divizia „Tudor Vladimirescu "
localităţile Biharkeresztes, Hencida (în cooperare cu Grupul 3 vînători
munte), Kismarja, Pocsaj, Monostorpalyi şi Hosszupâlyi. In acelaşi timp,
9 Arh. M.Ap. N., fond 506, dosar nr.

37, f. 245 şi 253.
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Atac al infanteriei
române în timpul
luptelor de la Debreţin

Ofiţe1i români şi so
vietici pe frontul din
Ungaria

Divizia 2 munte, în cooperare cu marile unităţi ale Corpului 35 armată
sovietic, dezvoltînd ofensiva în ritm relativ înalt spre Debreţin, participa
la manevra de învăluire a acestuia pe la est, ajungînd în ziua de 1 9 octom
brie la nord-est de oraş. „ Timp de trei zile trupele române şi sovietice
au dat lovituri continue diviziilor 76 infanterie, 1 şi 23 tancuri germane
şi diviziilor 4 şi 12 infanterie maghiare, provocîndu-le pierderi conside
rabile, care le-au slăbit treptat capacitatea de luptă" 10•
In timpul luptelor duse în zona Debreţin, inamicul, care mai de
ţinea încă un cap de pod pe malul stîng al Tisei, în raionul localităţii
Torokszentmikl6s (12 km est Szolnok), a executat în ziua de 14 octom
brie 1 944 o contralovitură cu o grupare compusă dintr-o divizie blindată
şi un regiment blindat în flancul stîng al forţelor de pe direcţia loviturii
10 General-locotenent în rezervă Leonard Mociulschi, Participarea trupelor
române la operaţia Debreţin pe teritoriul Ungariei, în Armata română în războiul
antihitlerist, Bucureşti, 1965, p. 265.
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Forţarea Tisei

Artilerişti români în
capul de pod de pe
malul vestic al Tisei

principale a Frontului 2 ucrainean. In vederea limitării pătrunderii
inamicului spre sud-est s-a hotărît ca diviziile 2 şi 4 infanterie române,
ce constituiau Corpul 4 armată, să se deplaseze din zona Mezotur şi Szar
vas spre nord-vest, pentru a participa la restabilirea situaţiei. După un
marş de 50 km, Divizia 4 infanterie a intrat, la 1 5 octombrie, în luptă,
forţînd Tisa la sud de Szolnok, în timp ce Divizia 2 infanterie a atacat
în flanc forţele inamicului din capul de pod de la est de localitate. După
două zile de lupte grele, marile unităţi române şi sovietice au reuşit să
zdrobească trupele hitleriste care au executat contralovitura 11.
fi

RRA, p. 301 .
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Infanterişti români în timpul luptelor din Ungaria - decembrie 1944

Răgazul s-a dovedit însă a fi de scurtă durată, deoarece în dimineaţa
zilei de 19 octombrie inamicul a executat o nouă contralovitură, tot din
spre Szoln6k cu efortul principal din bucla Tisei de la sud-est de oraş,
cu o divizie blindată şi cu trupe autotransportate, care au reuşij; să pă
trundă pe o adîncime de aproximativ 40 km, adică pînă la TU.rkeve, Ki
sujszâllâs, Mezătur, Tiszafăldvâr şi să încercuiască Divizia 4 română şi
Divizia 203 sovietică 1 2 • In cursul luptei împotriva blindatelor inamicului
infanteriştii şi artileriştii români au făcut dovada unui eroism fără sea
măn. Este edificator în acest sens conţinutul ordinului de zi nr. 1 1 dat de
comandantul Armatei 1 române, generalul Vasile Atanasiu, în care se
arăta că „Prin priceperea şi dibăcia ofiţerilor în pregătirea şi conducerea
focului, prin acţiunile îndrăzneţe ale observatorilor împinşi mereu înainte,
prin jertfele numeroase consimţite şi suferite în rîndurile ofiţerilor, sub
ofiţerilor şi trupei, Regimentul 1 artilerie grea şi Regimentul 7 artilerie
grea au produs inamicului pierderi din cele mai grele, ajutînd astfel
înaintarea infanteriei noastre. Acţiunea artileriei noastre grele a fost elo
giată tot timpul şi de comandamentele sovietice 13• Totodată, inamicul a
declanşat un atac puternic în flancul stîng al Diviziei 2 infanterie română
care se găsea în zona Tiszaug. Sub presiunea puternică a adversarului,
·
care a reuşit să realizeze un cap de pod la est de Tisa, trupele române
D

Arh. M.Ap.N„ fond 509, dosar nr. 14, f. 106-107 ; fond 507, dosar nr. 73,

f. 162-163. Din raportul Armatei 1 române şi din ancheta intreprinsă de Marele

St'3.t Major a reieşit că Divizia 4 infanterie (regimentele 5 dorobanţi, 21 infanterie,
20 infanterie, 3 divizioane tunuri), atacată de un inamic superior în tancuri (100120 tancuri) şi lipsită de sprijinul forţelor aliate a fost încercuită şi parţial nimicită
după o rezistenţă disperată şi izolată, desfăşurată timp de 3 zile. Comandantul di
viziei ceruse încă de la 19 octombrie rapida ei evacuare din !:apui de pod.
13 Mesajul patriotic al unor ordine de zi, Bucureşti, 1980, p. 197.
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Monumentul ridicat în localitatea
Tiszakecske în memoria militari
lor români

au fost obligate să se replieze pentru a se sustrage pericolului de a fi
încercuite.
Luptele duse de marile unităţi române în zona sud Szoln6k au fost
deosebit de violente şi extrem de dure, punînd însă din nou în evidenţă
alesele virtuţi ale ostaşilor noştri H. „Opunînd o rezistenţă îndîrjită ata
catorilor militarii unităţilor noastre au dat nenumărate pilde de eroism.
In condiţii inegale de forţe secţia de artilerie antiaeriană, comandată de
sublocotenentul Nicolae Vrînceanu, a dus lupte împotriva a 8 tancuri de
tip «Tigru„, reuşind să nimicească două. Viteazul sublocotenent şi alţi doi
tunari au căzut eroic în această luptă. Divizionul 2 din Regimentul 1 arti
lerie grea, rămas fără infanterie în faţă, a fost nevoit să acţioneze singur
contra tancurilor inamicului, reuşind să încetinească considerabil ritmul
ofensivei acestuia" 1 s .
Situaţia grupării principale a Frontului 2 ucrainean care înainta
spre Debreţin devenind critică, a fost nevoie să se ia o decizie de excep
ţie : scoaterea dintr-un cap de pod realizat şi menţinut cu mari eforturi
u
15

Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 1 377, f. 54.
General-locot�nent în rezervă Dumitru Popescu, Operaţiile militare desfă
şurate de unităţile române pe Tisa mijlocie, în Armata română în războiul antihi
tlerist, p. 271.
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Tanc ungar distrus
de trupele române în
luptele de la Szolnok

şi sacrificii a Corpului 7 armată român care, în noaptea de 20/21 octom
brie, a primit ordin să-şi retragă unităţile de la vest de Tisa pentru a se
deplasa spre Criş, în vederea trecerii la apărare cu faţa spre nord-vest
pentru a opri înaintarea inamicului : Divizia 1 9 infanterie, care s-a de
plasat pe itinerarul Mindszent - Szentes - 'Szarvas, la dreapta între
Melik tn. şi Dinnyes tn., cu un cap de pod în zona nord-vest Szarvas, iar
Divizia 9 cavalerie între Dinnyes tn. şi Gr6f Almasy major, avînd un cap
de pod în zona nord Ocsăd. Concomitent, Divizia 2 infanterie română a
trecut la ofensivă în cooperare cu Divizia 297 sovietică, către nord-est,
pentru a ieşi - în misiune imediată - pe aliniamentul nord Tiszafăldvar,
nord Ocsod. După lupte deosebit de grele, ea a reuşit să respingă for
ţele inamicului din fîşia sa de ofensivă şi, pînă în seara zilei de 20 octom
brie 1 944, a realizat dispozitivul de apărare ordonat între Tiszasas şi Ci
bakhaza, cu faţa către vest, şi între Tisa şi Criş, cu faţa spre nord 16•
Acţiunile de luptă desfăşurate pentru zdrobirea grupărilor de con
tralovitură germane şi ungare au creat condiţii în vederea dezvoltării
ofensivei spre Debreţin şi eliberarea acestuia. A fost astfel posibil ca în
ziua de 20 octombrie, prin eforturile comune ale diviziilor române li so
vietice, puternicul bastion al apărării inamicului de pe teritoriul Ungariei
de la est de Tisa să fie cucerit. Pentru contribuţia adusă la eliberarea De
breţinului, Diviziei „Tudor Vladimirescu" i-a fost conferit onorific nu
mele oraşului. In ordinul de zi nr. 374 din 20 noiembrie 1 944 dat de Co
mandamentul Suprem Sovietic se arăta, între altele : „Se conferă Diviziei
1 infanterie voluntari români «Tudor Vladimirescu„„ care s-a distins în
luptele pentru cucerirea oraşului Debreţin, denumirea de „Debreţin>>, ast1s DIMPR, 7 septembrie-25 octombrie 1944, Bucureşti, 1984, p. 287-288 ; Pe
drumurile biruinţei. 23 august 1944 - 12 mai 1945, Bucureşti, 1984, p. 261-262 ;
Cronica participării armatei române la războiul antihitlerist [Bucureşti), 1971, p. 1 1 2113 ; colonel dr. Gheorghe Tudor, Participarea armatei române la e liberarea Unga
riei, în Pagini eroice din marea epopee, Bucureşti, 1986, p. 161, 166.
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fel pe viitor ea se va_ denumi Divizia 1 infanterie voluntari români «Tudor
Vladimirescu-Debreţin»" 1 1 .

Dezvoltarea ofensivei în direcţia Nyiregyh<iza. După eliberarea De
breţinului, acţiunile trupelor române şi sovietice s-au circumscris unui
nou scenariu operativ-strategic şi s-au polarizat în zona oraşului Nyiregy
hâza, un?.� �rupul de armate ! , Sud" a organizat un aliniament de apă
rare, spriJimndu-se cu deosebire pe numeroasele păduri din zonă, pe
localităţile, canalele, terenurile mlăştinoase, viile pe sîrmă, care se consti
tuiau în adevărate şiruri de reţele, aducînd aici, printr-o largă manevră de
forţe şi mijloace, noi mari unităţi, cu prioritate blindate, care au întărit
considerabil Armata 6 germană. In faţa unităţilor diviziilor 3 munte şi
„Tudor Vladimirescu-Debreţin" şi a Corpului de cavalerie român au fost
identificate trupe din diviziile 46 infanterie şi 76 infanterie moto şi 1 blin
dată germane, iar în faţa Diviziei 2 munte unităţi din diviziile 23 blin
dată germană şi 4 infanterie ungară 113• In fîşiile de ofensivă ale diviziilor
române se aflau, de asemenea, cîteva localităţi importante, între care
Hajduhadhâz, Hajduboszormeny, Hajdunănas, care se constituiau în au
tentice noduri şi umeri ai. apărării inamicului în Cîmpia Tisei.
Reluînd ofen�iva în ziua de 21 octombrie 1 944, Divizia 2 munte
română - de la flancul drept al dispozitivului ofensiv - sprijinită de o
companie de tancuri sovietice, a reuşit să elibereze localitatea Hajduhad
haz printr-un atac frontal executat cu Grupul 4 vînători munte, combinat
cu o manevră pe la sud-vest cu Grupul 3 vînători munte. Comandantul
Brigăzii 63 infanterie moto sovietică, martor ocular al acţiunilor duse de
vînătorii de munte români, aprecia că „Batalionul 11 vînători de munte •
a acţionat cu vitej ie_ şi curaj în lupta cu fasciştii germani [ . . ] . Au acţionat
bine comandanţii de companii, soldaţii lor dînd dovadă de mult curaj şi
destoinicie ". Populaţia oraşului, trăind cu intensitate bucuria eliberării,
a ieşit cu flori îrr întîmpinarea trupelor române eliberatoare. In acest
timp, diviziile „Tudor Vladimirescu-Debreţin" şi 3 munte - din centrul
dispozitivului aliat - zdrobind forţele inamicului din fîşiile încredinţate,
au reuşit să pătrundă în zonele împădurite de la nord de Debreţin - Vâ
rosierdo şi Nagyerdo. La stînga, gruparea din care făcea parte şi Corpul
de cavalerie român a înfrînt rezistenţa înverşunată a inamicului şi, res
pingînd numeroase contraatacuri, a eliberat oraşul Balmazujvâros.
O dată cu desăvîrşirea eliberării, la 25 octombrie 1 944, a părţii de
nord-\rest a României, efortul românesc la zdrobirea trupelor horthyste şi
hitleriste pe teritoriul Ungariei s-a amplificat cu încă opt divizii şi alte
unităţi şi formaţiuni în compunerea Armatei 4 române. Privită în con
textul strategic dat situaţia creată după eliberarea oraşului Debreţin, in
trarea celor opt divizii şi a unei grupări blindate româneşti 19 pe terito
riul Ungariei în urmărirea impetuoasă a inamicului a fost deosebit de ·
oportună, deoarece, după pierderea celui mai important centru politico
administrativ şi nod de comunicaţii de la est de Tisa, adversarul şi-a re
făcut apărarea pe un aliniament în adîncime, care a fost însă rupt în timp
.

11 ln numele libertăţii şi prieteniei - Ungaria [Bucureşti], 1970, p. 44.
1s Arh. M.Ap.N., fond 543, dosar nr. 53, f. 95.
•
rn

Acest batalion a acţionat ca desant pe tancurile brigăzii.
Colonel dr. Gheorghe Tudor, Forţa de şoc, Bucureşti, 1982, p. 1 72.
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relativ scurt de către forţele române şi sovietice care au eliberat oraşul

Nyiregyhâza şi zona înconjurătoare. In acest moment, strîns într-un ade

vărat „cleşte operativ-strategic", comandamentul hitlerist a hotărît ca
forţele sale să reziste cu orice preţ în spaţiul dintre localităţile Tiszafilred,
aflată pe cursul superior al Tisei, şi Hajduhadhâz, situată la nord-vest de
Debreţin, iar cu trupele care se retrăgeau din nord-vestul României' sub
presiunea puternică a Armatei 1... române şi Armatei 40 sovietice, să-şi
deschidă drum prin spatele gru �rii hipomobile a generalului Pliev cu
scopul de a o încercui. Comandamentul hitlerist a executat, în ziua de 23
octombrie 1 944, o contralovitură cu mari unităţi de tancuri şi motorizate,
însumînd aproximativ şase divizii, care, după lupte deosebit de grele, a
reuşit să recucerească oraşul Nyiregyhâza şi să încercuiască gruparea
hipomobilă a Frontului 2 ucrainean la sud-est de localitate.
Iluziile inamicului au fost însă repede spulberate, deoarece coman
damentul Frontului 2 ucrainean a luat la rîndu-i măsurile de rigoare, am
plificînd continuu şi eficient loviturile date trupelor hitleriste şi hor
thyste. In zilele următoare, trupele sovietice încercuite au executat nume
roase atacuri pentru a face legătura cu marile unităţi sovietice şi române
care duceau lupte încununate de succes în scopul ruperii apărării inami
cului de pe aliniamentul Teglâs, Asotthalom, nord Hajduboszormeny şi
deschiderii drumului spre Nyiregyhâza. Astfel, gruparea principală a fron
tului, inclusiv cele cinci divizii române, care luptaseră în zona Debreţin,
a fost dirijată spre noua zonă de operaţii. Sincronizîndu-şi neîntrerupt
acţiunile cu cele ale marilor unităţi sovietice şi sprijinindu-se reciproc,
diviziile române, greu încercate în lupte, au făcut eforturi şi sacrificii
mari pentru a-şi aduce contribuţia la rezolvarea ecuaţiei operativ-strate
gice creată prin încercuirea grupării Pliev 20 •
Ofensiva Armatei 4 române pe teritoriul Ungariei s-a desfăşurat pe
mai multe direcţii, marile sale unităţi alternînd atacurile împotriva no
durilor de apărare şi punctelor de sprijin organizate îndeosebi pe locali
tăţile şi pădurile din zonă, cu urmărirea forţelor hitleristo-horthyste spre
rîul Tisa. Corpul 2 armată, pe direcţia Berveni-Mâteszalka-Karâsz-Dom20

RR A, p. 292-294.
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brad, iar Corpul 6 armată, împreună cu gruparea blindată a armatei, pe
direcţia Nyirbâtor-Szekely-Tiszakarâd, cu misiunea de a nimici inamicul
din fîşiile lor de ofensivă, de a contJ;ibui la despresurarea grupării mo
bile general Pliev din zona Nyiregyhâza, de a ieşi în timp cît mai scurt
pe rîul Tisa şi a realiza capete de pod pe malul său vestic 211 •
Indeplinind cu hotărîre neclintit.evederile ordinului de zi dat de
comandantul Armatei 4 cu prilejul desăvîrşirii eliberării părţii de nord
vest a României, nedînd trupelor hitleriste şi horthyste nici o clipă de
răgaz, marile unităţi din primul eşalon al armatei şi-au constituit deta
şamente de urmărire din trupe cu o mai ridicată mobilitate. In înaintarea
lor spre Tisa, diviziile 1 1 şi 21 infanterie, 1 şi 8 cavalerie din Corpul 2
armată au rupt din mişcare aliniamentele intermediare organizate pe
principiul nodurilor de apărare şi punctelor de sprijin, eliberînd un nu
măr important de localităţi, între care oraşul Mâteszalka, interceptînd
astfel, în ziua de 27 octombrie, comunicaţia de rocadă care leagă această
localitate de oraşul Nyirbâtor. In acest timp, diviziile 6, 1 8 şi 3 infan
terie - din compunerea Corpului 6 armată, care forma aripa stingă a
Armatei 4 română - au dezvoltat cu succes of�nsiva, străpungînd din
mişcare poziţiile trupelor hitleriste şi horthyste (vezi planşa nr. 1 4).
In îndeplinirea misiunilor ,ce au revenit Corpului 6 armată un rol
important l-a avut gruparea blindată a arrnatei, desfăşurînd acţiuni de
"'
luptă în strînsă cooperare cu avangărzile marilor unităţi din primul eşalon,
îndeosebi ale Diviziei 1 8 infanterie, care a primit misiunea de a trece la
urmărirea inamicului pe direcţia generală Carei-Nyirbâtor-Nyiregyhâza,
contribuind la înfrîngerea rezistenţelor inamicului din raionul localităţii
Merk. La 26 octombrie, pe timpul îndeplinirii unei misiuni de cercetare
în zona localităţii Nyirvasvâri a fost grav rănit sergentul T.R. Nicolae
Boeriu, decedat apoi în drum spre spitalul de campanie din Carei. In lup21

Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, Armata română

tn războiul antihitlerist. Album de scheme, Bucureşti, 1980, p. 101.
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Sergentul T.R. Nicolae Boeriu

tele duse de blindatele române pe teritoriul Ungariei de la est de Tisa
s-a evide?ţiat ln mud d :osebit sublocotenentul Valeriu Dobrescu, care,
pentru eliberarea oraşului Nyirbâtor, a atacat cu subunitatea sa o poziţie
inamică situată pe comunicaţia dintre Pustok şi Terek. Deşi maşina blin
dată în care se afla ofiţerul a fost imobilizată de o explotie ce a lovit o
şenilă, acesta nu s-a lăsat copleşit ; el a trecut imediat la tunul de pe tanc
şi, fără a ţine seama de focul intens al pieselor antitanc germane, a con 
tinuat să tragă prpiectil după proiectil în poziţiile duşmanului. Pin5 la
urmă, bravul ofiţer a căzut eroic la datorie ; patru proiectile lovisera î n
plin tancul său, iar o schijă i-a întrerupt firul vieţii. Pentru eroismul de
care a dat dovadă, sublocotenentul tanchist Valeriu Dobrescu a fost de
corat .post-mortem cu ordinul „Mihai Viteazul", clas:i a III-a.
Continuînd înaintarea, cele 7 divizii şi gruparea blindată ce con
stituiau primul eşalon (Divizia 9 infanterie aflîndu-se în rezerva armatei)
au ajuns la 28 octombrie în faţa unui nou aliniament de apărare organizat
de inamic, marcat de calea ferată Vâsârosnameny-Nyirmada-Vaja. Re
luînd ofensiva a doua zi, trupele române au reuşit să în ainteze doar cîţiva
kilometri, succesul cel mai important obţinîndu-1 Divizia 3 infanterie, care
printr-un violent atac de front, combinat cu o manevră de învăluire, a
elib�rat localitatea Ofehert6, interceptînd în acest fel calea ferată care
leagă Kisvârda cu Nyiregyhâza, chiar în bucla acesteia. Inaintarea divi
ziilor române şi sovietice dinspre Debreţin spre Nyiregyhâza şi acţiunile
duse de armatele 4 română şi 40 sovietică au . obligat comandamentul
hitleristo-horthyst să-şi retragă trupele în mod precipitat spre vest şi
nord-vest, astfel încît, încă în cursul nopţii de 29/30 octombrie, s-a trecut
la o urmărire generală spre rîul Tisa, pe care Armata 4 română l-a atins
în ziua de 1 noiembrie 1 944, încheindu-şi în mod glorios participarea la
acţiunile eliberatoare din zona Nyiregyhâza.

Acţiunile de pe cursul mijlociu al Tisei. Aporttil armatei române la
eliberarea Ungariei a fost marcat şi de participarea la bătălia pentru
stăpînirea Tisei, transformată de trupele hitleriste şi horthyste într-un
puternic aliniament de apărare. Prezenţa românească în această dură şi
deosebit de complexă bătălie a început încă de la 1 1 octombrie 1944, cînd
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Coloană de infanterişti români spre noi poziţii de luptă - octombrie 1944
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Regimentul 96 infanterie, din Divizia 19 infanterie, după un marş de
aproximativ 1 20 km, la solicitarea comandamentului Diviziei 243 sovie
tice, care era puternic presată de Divizia 23 ungară şi batalioanele 1 şi 4
tancuri SS, a trecut în timpul nopţii în capul de pod de la Mindszent *,
asociindu-se eforturilor ostaşilor sovietici pentru respingerea contraatacu
rilor inamicului. In zilele următoare, trupele Corpului 7 armată au reu
şit să forţeze Tisa; să lărgească capul de pod exl.stent şi să realizeze încă
unul în sectorul de la vest de Szentes. Sprijinul oportun şi contribuţia
Diviziei 1 9 infanterie române la aceste lupte sînt sugestiv ilustrgte în
aprecierile admirative ale comandantului Diviziei 243 sovietice : „In
timpul trecerii care s-a făcut în condiţiuni foarte grele, toţi ofiţerii, sub
ofiţerii şi trupa au arătat că posedă un curaj supraomenesc. Toţi sînt în
cadraţi cu. o disciplină şi o tactică militară exemplare. Deşi inamicul po
sedă un sistem de luptă foarte bine organizat şi avînd mulţi oameni şi
armament, unităţile Diviziei 1 9 infanterie, în frunte cu Regimentul 96
infanterie, au înfrînt dîrza rezistenţă a inamicului . (care a atacat în tot
cursul nopţii), curăţind malul de inamic şi înaintînd cîţiva km au ocupat
poziţii de luptă mai favorabile. In mod deosebit de activ şi de curajos a
luptat, în cursul întregii bătălii, Regimentul 96 infanterie din Divizia 1 9
infanterie. Merită a s e evidenţia, î n mod deosebit, acţiunile curajoase al e
ofiţerilor diviziei, care, prin exemplul personal, sfidînd pericolul, au însu
fleţit soldaţii la fapte de arme în lupta cu duşmanul, demonstrînd măies
trie în conducerea acţiunilor pentru străpungerea primelor linii ale
inamicului" 22.
In acelaşi timp, Divizia 9 cavalerie a reuşit să treacă Tisa în sectorul
Szentes-Csongrad, î.nlocuind Divizia 297 infanterie sovietică. In zilele
următoare, prin atacuri date pe direcţii divergente şi convergente, cele
două divizii române au reuşit să dezvolte şi să unifice capetele de pod
• La

Mindszent.

vest

de

Tisa se

creaseră
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pod la Szolnok,

Csongrâd,

22 23 August 1944. Documente, v ol . III, 1944, Bucureşti, 1985, doc. nr. 944.
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de la vest de Tisa, astfel încît în seara zilei de 14 octombrie Corpul 7 ar
mată român stăpînea la vest de rîu o fîşie de apărare largă de peste 30 km
şi adîncă de 7-8 kilometri. Corpul 4 armată a primit misiunea să înlo
cuiască cu Divizia 4 infanterie o mare unitate sovietică în capul de pod
de la sud de Szolnok (Divizia 409), care a trecut Tisa pe la Tiszafăldvar în
ziua de 15 octombrie 1 944, ducînd apoi lupte pentru consolidarea acestuia.
In spaţiul existent între capul de pod al Corpului 4 armată şi cel al Cor
pului 7 armată a fost dispusă Divizia 2 infanterie, pe malul de est al Tisei.
In cursul bătăliei pentru înfrîngerea inamicului de pe Tisa . mijlo
cie, diviziile române, în cooperare cu cele sovietice, au dus lupte grele atît
pentru menţinerea şi lărgirea capetelor de pod, cît şi pentru respingerea
contraloviturilor executate de adversar în flancul stîng al grupării prin
cipale a Frontului 2 ucrainean, în compunerea căreia se găseau şi cinci
mari unităţi române. Situaţia operativ-strategică a impus ca în ultima
decadă a lunii octombrie 1944 Armata 1 română să reia acţiunile de for
ţare a Tisei pentru a realiza noi capete de pod în vederea participării la
operaţia „Budapesta". In acest scop, comandantul armatei a hotărît să
forţeze Tisa în sectorul Tiszainoka, cu Divizia 2 infanterie, întărită cu
Batalionul 1000 C infanterie din Centrul de instrucţie Tirol şi cu un di
vizion de artilerie independent, iar cu Divizia 9 cavalerie în dreptul loca
lităţii Tiszaug, în timp ce Divizia 19 infanterie urma să treacă cursul de
apă pe un pod construit de pontonierii sovietici şi să intre în luptă în
Alpar, pentru a ataca în flancul şi spatele unităţilor Diviziei 1 cavalerie
ungară care se opuneau înaintării Diviziei 2 infanterie română.
După regrupările impuse de această concepţie, în noaptea de 22/23
octombrie 1944 Divizia 2 infanterie a forţat Tisa în sectorul ordonat,
folosind în acest scop atît mijloacele din dotare, cît şi cele improvizate şi,
în cooperare cu Divizia 53 infanterie sovietică, a înfrînt rezistenţa unită
ţilor horthyste şi pînă la 25 octombrie a eliberat localitatea Ujkecske. La
rîndul ei, Divizia 1 9. infanterie, după ce a executat un marş forţat de
aproape 70 km, a intrat în luptă din mişcare pentru a despresura un re
giment sovietic incerci.i.it în sectorul localităţii Alpar, iar în zilele urmă
toare a dezvoltat capul de pod prin atacuri pe direcţii divergente, cu toată
rezistenţa înverşunată opusă de trupele diviziilor 20 infanterie şi 1 cava
lerie ungare. In cooperare strînsă cu Divizia 108 infanterie de gardă sovie
tică, marea unitate română a reuşit să cucerească pînă la 25 octombrie
1 944 aliniamentul marcat de comunicaţia de rocadă Alpar-Ujkecske, iar
a doua zi să pună stăpînire pe pădurea de la est Kapolna.
Perseverînd în aplicarea concepţiei elaborate iniţial, comandamen
tul Armatei 1 române a forţat Tisa prin surprindere în cursul nopţii de
25/26 octombrie cu Divizia 9 cavalerie la vest de Tiszaug, într-un sector
situat între cele două capete de pod realizate de celelalte două divizii.
La scurt timp însă marea unitate de cavalerie română, sub presiunea din
ce în ce mai puternică a inamicului, care executa violente contraatacuri,
a fost obligată să-şi retragă forţele principale la est de rîu, menţinînd
însă un cap de pod de valoare mai mică. Apărat cu un eroism legendar
de către un escadron din Regimentul 9 călăraşi, acest cap de pod a permis
ca la 29 octombrie forţele principale ale diviziei să treacă Tisa fără să
177
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mai fie nevoie de o altă acţiune de forţare, cu misiunea ca prin atacuri
date pe direcţii divergente să-l lărgească şi să-l unească cu cel al Divi
ziei 19 infanterie. Din acest cap de pod, Corpul 7 armată va trece la
•
ofensivă în ziua de 30 octombrie pe direcţia Budapesta.
Se încheia astfel epopeea ostăşească românească de pe Tisa mijlo
cie care a durat 18 zile. Eu a dat relief capacităţii comandamentelor şi
statelor noastre majore de a concepe, organiza şi conduce acţiuni de o
maximă complexitate - prin spiritul manevrier şi combativ al marilor
unităţi şi unităţilor române - calităţilor de excelenţi luptători ale cadre
lor şi ostaşilor de toate armele, care au probat o deosebită rezistenţă la
eforturi fizice şi psihice, iniţiativă, ingeniozitate şi un curaj legendar.

t

O retrospectivă asupra contribuţiei armatei române la eliberarea
teritoriului Ungariei de la est de Tisa pune în evidenţă adevărul că ea
a fost o prezenţă activă în cele mai semnificative momente ale operaţiei
„Debreţin", participînd, în strînsă cooperare cu marile unităţi sovietice,
la ruperea apărării inamicului pe cele mai importante direcţii şi la eli
berarea celor mai însemnate localităţi, la respingerea celor patru contra
lovituri şi a zeci şi zeci de contraatacuri date der' trupele hitleriste şi
horthyste, care luptau cu disperare pentru a-şi menţine poziţiile ocupate.
Motivînd rezistenţa înverşunată a trupelor horthyste, generalul
colonel Janos Văros, şeful Marelui Stat Major ungar, arăta la 4 septembrie
1 944 : „Chiar dacă am admite în calculele noastre că Germania ar putea
pierde războiul, noi va trebui să ne apărăm pînă la capăt graniţele, pentru
a nu cădea pradă bolşevismului, fiindcă, în cel mai rău caz, dacă ar inter
veni o tragedie naţională, noi nu vom putea să ne salvăm fiinţa naţională
decît ţinînd departe pe ruşi şi cîştigînd timp pentru o ocupaţie anglo-sa
xonă, oricît de tristă ar fi şi această eventualitate" 2 3• In aceeaşi ordine de
23

Nagybaczoni Nagy Vilmos, Vegzetes esztendăk 1938-1945, Budapest, 1947,

p. 205-2 1 1 .
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idei fostul ministru de externe al Ungariei Gusztâv Hennyey, avea să scrie
că „In evaluarea situaţiei un rol decisiv l-a avut ipoteza că situaţia mili
tară, devenită precară prin ieşirea românilor din blocul fascist, s-ar fi
putut răsturna cu totul, trupelor Armatei Roşii deschizîndu-li-se porţiie
spre invadarea Ungariei. Această apreciere a stat la baza asigurărilor date
de regent lui Veesenmayer în sensul că Ungaria va continua să apere
Carpaţii cu fermitate ; în schimb, acesta a cerut ca să fie angajate în luptă
masive forţe germane, deoarece situaţia militară gravă, creată de români,
putea să devină fatală" 24.
După cum arată un istoric ungur, „Conducătorii politici şi militari ai
Ungariei nu intenţionau să urmeze exemplul României, ci doreau să
continue războiul antisovietic. Iată de ce veştile venite din Bucureşti au
produs iritare şi derută la Budapesta" 25• Astfel că „în timp ce horthyştii
ţineau şedinţe şi alergau după himere" 26, trupele sovietice şi române au
pătruns pe teritoriul Ungariei pe direcţii multiple, dînd lovituri puter
nice armatelor hitleriste şi horthyste. In acest sens, ziarul „Timpul", re
ferindu-se la for�ele care eliberaseră partea de nord-vest a României,
consemna : „dincolo de frontieră [ . . ] , cu începere de la orele 9, ale zilei
de 25 octombrie, trec masiv în cadenţa biruinţei - înfrăţite prin lupte şi
belşug de jertfă - bravele trupe ruso-române, soli ai eliberării celor
robiţi şi tot mai departe soli ai libertăţii pe întinsul pustei maghiare în
care tirania îşi trăieşte ultimele clipe" 27•
Prin deznodămîntul acţiunilor ofensive aliate de la est de Tisa
situaţia strategică a forţelor hitleriste şi horthyste de la flancul stîng al
frontului est-european din compunerea Grupului de armate „Sud" care însuma la sfîrşitul lunii septembrie 32 de divizii, 5 brigăzi, 3 500 tu
nuri şi aruncătoare, 300 tancuri şi aproximativ 550 avioane 28 - şi a
Ungariei s-au agravat considerabil. Armata 1 ungară a fost zdrobită
iar comandantul ei, împreună cu întregul stat major, s-au predat trupe
lor sovietice. Prin eliberarea, 'in cursul lunii octombrie 1944, a unei treimi
din teritoriul Ungariei, inamicului i s-a luat posibilitatea de a mai folosi
resursele materiale şi umane din acest spaţiu, în vederea continuării răz
boiului. Aria operaţională a trupelor hitleriste şi horthyste s-a redus con•

.

·21 Hennyey Gusztăv, Magyar erofeszitesek a masodik vilaghaboru befejezesere,
Ki:ild, 1965, p. 12.
25 Locotenent-colonel dr. Ignâc Olvedi, op. cit., p. 199.
26 Ibidem, p. 201.
27 „Timpul", an VIII, nr 2 678 din 27 octombrie 1944.
28 V'MV, Moskva, 1984, p. 39�.
..
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siderabil, în timp ce trupele române, în cooperare cu cele sovietice, au fă
cut încă un pas important spre marea victorie.
Luptînd din ce în ce mai departe de fruntariile patriei lor, ostaşii
români au simţit tot timpul sprijinul material şi moral al poporului nostru,
care, sub conducerea Partidului Comunist Român, făcea eforturi deose
bite pentru asigurarea trupelor cu cele necesare ducerii operaţiilor, dînd
astfel viaţă chemării „Totul pentru front, totul pentru victorie ! " .
Un set d e factori ş i condiţii a determinat ca operaţiile ş i luptele
duse de trupele române pentru eliberarea teritoriului Ungariei la est de
Tisa să furnizeze numeroase concluzii şi�nvăţăminte specifice din punct
de vedere al artei militare, impunîndu-i acesteia noi ritmuri de dez
voltare.
Analiza organizării şi ducerii acţiunilor de luptă îngăduie conclu
zia potrivit căreia ele s-au caracterizat printr-un dinamism şi o varietate
puţin obişnuite, marile unităţi române fiind angajate spaţial pe şase di
recţii mai importante situate la o depărtare apreciabilă una de alta, pu
nînd mari şi grele probleme de comandament şi în domeniul logistic. Di
namismul operaţiilor a pus în faţa comandamentelor şi statelor noastre
majl:>re, a trupelor de toate armele misiuni extrem de dificile. A fost ne
voie să se recurgă la intervale mici la o alternare în folosirea celor două
forme principale de luptă - ofensiva şi apărarea - precedate ş.i urmate de
regrupări şi marşuri lungi, restructurări de dispozitiv şi darea unor noi
misiuni, schimbări dese de direcţi! şi combinarea de direcţii adeseori din
mişcare prin pivotare pe unul dintre flancuri.
In cele trei săptămîni de lupte neîntrerupte, marile unităţi şi unită
ţile române, comandamentele şi statele lor majore şi-au îmbogăţit expe
rienţa acumulată într-un domeniu atît de important cum este cel privind
forţarea cursurilor de apă şi modul de acţiune în capetele de pod. Astfel,
în timpul confruntărilor de pe Tisa mijlocie, marile unităţi române au
fost puse de cîteva ori în situaţia de a trece după un marş lung direct la
forţarea cursului de apă şi apoi la atac în capul de pod, să se regrupeze
în timp optim, să iasă din capul de pod şi să execute un nou marş şi apoi
să treacă la apărare, urmată de o nouă regrupare, un nou marş şi o altă
acţiune de forţare.
Unul dintre cele mai importante şi semnificative învăţăminte a
constat, de altfel, în faptul că un număr de divizii române au încheiat
luptele de la est de Tisa cu realizarea de capete de pod ca o cerinţă fun
damentală a operaţiilor moderne. Inamicul a fost lipsit astfel de posibili
tatea de a folosi avantajele acestui însemnat obstacol natural pe tot
cursul său pentru organizarea unei noi apărări cu forţe relativ puţine, în
timp ce diviziile noastre şi-au creat ascendentul de a trece la ofensivă în
cadrul operaţiei „Budapesta", fără a mai fi puse în situaţia de a executa
forţarea. Cel mai semnificativ exemplu ni-l oferă în acest sens diviziile
Corpului 7 armată care acţionau direct spre capitala Ungariei.
Acţiunile de luptă duse de armata
română pentru eliberarea teritoriu
lui Ungariei de la vest de Tisa s-au
axat pe patru direcţii situate la o depărtare apreciabilă în spaţiu una de
alta. Deşi teritoriul Ungariei se prezintă în general sub forma unui şes,
Participarea trupelor române
la operaţia „Budapesta"
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aproape toate marile unităţi române au desfăşurat . acţiuni în teren mun
tos-împădurit - în Munţii Hegyalja, Armata 4, în Munţii Biikk, Corpul
4 armată, în Munţii Mâtra, Divizia „Tudor Vladimirescu-Debreţin", iar
Corpul 7 armată în masivul GOd.6116.
Acţiunile ofensive desfăşurate de forţele sovietice şi române îm
potriva grupării strategice inamice de la vest de Tisa - cunoscute sub
denumirea de operaţia „Budapesta" - se încadrează în seria marilor eve
nimente militare ale celui de-al doilea război mondial ; obiectivele vi
zate, masa de efective şi mijloace de luptă angaj ate, amploarea spaţială şi
durata eforturilor armate fac din „bătălia pentru Budapesta", cea mai
importantă operaţie desfăşurată la finele anului 1 944 şi la începutul anu
lui 1 945 la flancul sudic al frontului est-european. Modul de acţiune şi
rezultatele obţinute de armata română în cursul luptelor de la vest de
Tisa în lunile octombrie 1 944
ianuarie 1945 demonstrează cu putere
atît valoarea sa combativă remarcabilă, cit şi adeziunea oştirii, a poporului
nostru faţă de cauza eliberării popoarelor de sub dominaţia fascistă, a
zdrobirii definitive a Germaniei naziste. „Zecile de mii de ostaşi români
care şi-au dat viaţa în luptele duse pe teritoriul Ungariei şi Cehoslovaciei
- subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu -, mormintele lor împrăştiate
pe pămîntul acestor ţări vor evoca de-a pururi spiritul de jertfă al ar
ma.tei noastre, constituie o expresie elocventă a solidarităţii internaţio
nale manifestate de poporul nostru faţă de cauza libertăţii naţionale a
acestor popoare, pentru salvarea lor de sub dominaţia hitleristă şi
fascistă" 29.
Budapesta avea valoarea unui „centru de rezistenţă" de maximă im
portanţă pentru cel de-al treilea Reich. Capitală a Ungariei, unde rezida
încă un guvern înfeudat Axei, oraşul cu liniile sale de „protecţie" inter
zicea accesul pe direcţia strategică a Dunării mijlocii (Budapesta-Viena),
direcţie pe car:e se putea pătrunde în inima a ceea ce Hitler denumise
„Festung Europa". Masive forţe hitleriste şi horthyste fuseseră concen
trate aici în vederea purtării unui adevărat „război de poziţii.", menit a
întîrzia cit mai mult înaintarea trupelor aliate. O primă „linie de rezistenţă"
fusese amplasată pe malul de vest al Tisei, în apărarea îndepărtată a obiec
tivului strategic ; a doua se sprijinea pe munţii din nordul Ungariei şi pe
malul vestic al Dunării, incluzînd şi cele trei centuri „de apărare a Buda
pestei" ; a treia, „linie de rezistenţă" era organizată pe aliniamentul lacuri
l or Velence şi Balaton, rîul Drava. Inamicul avea în apărare mari unităţi din
Grupul de armate „Sud" (armatele 1 ungară şi 8 germană pe Tisa supe
rioară pînă la Polgâr), Armata 6 germană pe Tisa mijlocie (Sectorul Pol
gâr-Szolnok), Armata 3 ungară între Tisa şi Dunăre, Armata 2 ungară
la vest de Dunăre, pînă la joncţiunea cu Grupul de armate „F".
-

Contribuţia Corpului 7 armată român la eliberarea Budapestei. La
acţiunile militare de la vest de Tisa au participat, alături de forţele aliate,
armatele 1 şi 4 române, precum şi alte mari unităţi şi unităţi române.
„Bătălia decisivă pentru eliberarea Ungariei s-a desfăşurat în cursul ope
raţiei „Budapesta*, care a început la 29 octombrie 1944 şi a durat pînă la
:1.9 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 1 1, Editura Politică, B �cureşti, 1975, p. 571-572.
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1 3 februarie 1 945. La început luptele au fost duse de Frontul 2 ucrai
nean şi armata română *. Pînă la jumătatea lunii decembrie trupele Fron
tului 2 ucrainean şi armatele române ce se aflau în compunerea sa au
eliberat aproape în întregime spaţiul situat între Tisa şi Dunăre şi au
ajuns la Dunăre la nord şi nord-vest de Budapesta " 30.
Forţele aliate urmau să execute la vest de Tisa mai multe lovituri
pe direcţii concentrice în scopul încercuirii şi nimicirii grupării hitleristo
horthyste. Lovitura principală trebuia să fie dată pe direcţia generală
Budapesta ; aceasta se cor,ela cu două manevre ample de învăluire, pe
flancuri, în nord-vestul şi sud-vestul Ungariei. Armata 4 română avea
misiunea de a acţiona ofensiv la flancul drept al Frontului 2 ucrainean
(dispus între fronturile 4 şi 3 ucrainene) ; Armata 1 română - cu marile
unităţi din subordine constituite în 2 grupări - opera în compunerea ari
pii drepte şi a celei stîngi ale aceluiaşi front, iar Divizia „Tudor Vladimi
rescu-Debreţin " acţiona în Munţii Matra.
Declanşată în ziua de 30 octombrie, ofensiva Corpului 7 armată ro
mân, compus din diviziile 2, 19 infanterie şi 9 cavalerie, înscrisă pe direcţi a
loviturii principale a Armatei 7 * * d e gardă sovietică, s-a desfăşurat în
prima etapă pe direcţia Kapolna-Tortel, rolul cel mai important revenind
Diviziei 1 9 infanterie. Marile unităţi române au reuşit să rupă apărarea
inamicului din faţa capului de pod de la Alpăr şi, continuînd ofensiva
fără întrerupere ziua şi noaptea, au ajuns în seara zilei de 3 noiembrie
pe un aliniament la 3 km sud Cegled, la aceeaşi înălţime cu marile unităfi
sovietice vecine - Divizia 297 infanterie la dreapta şi Divizia 1 08 infan
terie la stînga. In timpul luptelor din raionul Tortel, unde se apărau forţe
din Divizia 20 infanterie ungară, Divizia 9 cavalerie şi-a desfăşurat acţiu
nile în cooperare cu Brigada 27 tancuri sovietică. Regimentul 3 roşiori a
atacat localitatea pe la sud şi a manevrat-o pe la vest, iar Brigada 27 tancuri
a manevrat-o pe la est. In cursul nopţii de 3/4 noiembrie, subunităţi ale
Regimentului 3 roşiori au pătruns în interiorul localităţii, eliberînd-o
stradă cu stradă şi casă cu casă. Evocînd eforturile şi comportamentul
ostaşilor români în timpul ofensivei în zona Tortel, generalul-maior (r)
Ion Lungu notează că „In noaptea de 2 spre 3 noiembrie, Regimentul 3
roşiori a întimpinat puternice rezistenţe inamice în faţa localităţii Tortel,
unde se apărau subunităţi din Divizia 20 infanterie horthystă. Se crease
pericolul ruperii legăturii dintre noi şi Divizia 19 infanterie. Orice oprire,
orice scădere a ritmului de ofensivă, însemna cîştig de timp pentru inamic
ca să-şi organizeze noi aliniamente de apărare în adîncime. Acest răgaz
nu trebuia să i se dea cu nici un chip şi nu i s-a dat. Continuînd înaintarea,
subunităţile regimentului s-au angajat în lupta de noapte cu inamicul, pe
străzile localităţii " 3 1 (vezi planşa nr. 1 5).
* Mai tîrziu au fost angajate Frontul 3 ucrainean, Flotila de Dunăre, Armata
bulgară, sub comanda generalului V. Stoicev, şi Armata 3 iugoslavă, sub comanda
generalului Kosta Nad.
30 VMV,p. 400.
* * Iniţial, la 29 octombrie pe direcţia loviturii principale a Frontului 2 ucrai
nean a acţionat Armata 46 sovietic i!, de Ia flancul sting al frontului. După contra
lov1turile date de inamic asupra Armatei 46, la începutul lunii noiembrie Armata 7
de gardă a primit misiunea - în cooperare cu Corpul 7 armată român - să parti
cip� la lovitura principală a frontului.
31 General-maior în rezervă Ion Lungu, Luptele din zona Tortei, în Armata

1

română în războiul antihitlerist, p'. 310.
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Ostaş român în tim
confruntărilor
pul
dintr-o localitate un
gară - noiembrie
l!J44

Infrînt în zona Tortel, inamicul a început retragerea pe poziţii din
adincime, acoperindu-se cu ariergărzi. Marile unităţi române au trecui la
urmărirea lui pe direcţii, constituindu-şi în acest scop detaşamente înain
tate din trupe cu o mobilitate mai ridicată, care au interceptat la 4 noiem
brie comunicaţia de rocadă Abony-Cegled. In aceeaşi zi, cele două loca
lităţi au fost eliberate. Comportamentul ostaşilor români în zona comunei
Abony, ca, de altfel, pe întregul teritoriu al Ungariei, s-a bucurat da
consideraţia populaţiei eliberate. Astfel, într-o declaraţie primită· de la
primăria comunei respective se arăta, între altele : „In comuna Abony,
'
ofiţerii şi trupa armatei române au manifestat faţă de populaţie cea mai
mare bunăvoinţă. [ . . ] Autorităţile locale militare şi civile au lucrat în
deplină înţelegere, iar comuna poate mulţumi mult pentru menţinerea
ordinii şi disciplinei" 32.
In înaintarea lor spre Budapesta, trupele Corpului 7 armată s-au
bucurat, de altfel, de o primire entuziastă din partea populaţiei din locali
tăţile eliberate, care şi-a exprimat sub diferite forme stima şi consideraţia
faţă de comportarea şi atitudinea ostaşilor români ce s-au dovedit urmaşi
demni ai înaintaşilor lor. In numeroase scrisori autorităţile şi populaţia
ungară şi-au manifestat profunda recunoştinţă faţă de sprijinul prietenesc
dat de comandamentele şi unităţile române îl\ asigurarea cu alimente şi
asistenţă medicală.
In cele şapte zile care trecuseră de la declanşarea ofensivei din
capul de pod de la Tisa, trupele Corpului 7 armată au reuşit să înainteze
circa 50 km, probînd încă o dată marile lor disponibilităţi de a desfăşura
acţiuni de luptă în orice condiţii. Intr-o scrisoare de mulţumire adresată,
la 9 noiembrie 1944, generalului Nicolae Şova, comandantul Corpului 7 ar
mată român, care acţiona în strînsă cooperare şi înainta în acelaşi ritm
cu diviziile Armatei 7 de gardă sovietice, comandantul acesteia, generalul
colonel M.S. Şumilov spunea : „Vă rog să transmiteţi domnilor generali,
ofiţerilor, subofiţerilor şi trupei mulţumirile mele pentru lupta dusă în
·

.

32 Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 28, f. 91 ; Armata 1 -a română în campania
din West. 23 August 1944-9 Mai 1945, Arad, 1945, p. 99.
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Piesă de artilerie româ
nească în deplasare spre
prima linie - noiembrie 1944

ultimele zile pentru respingerea atacurilor ocupanţilor germano-ungari.
Sînt încredinţat că corpul de armată condus de dumneavoastră va continua
lupta şi mai bine pentru victoria asupra ocupanţilor germano-fascişti" 33•
Ziua de 11 noiembrie 1944 marchează încadrarea Corpului 7 armată
român în gruparea de pe direcţia loviturii principale a Frontului 2 ucrai
nean, foate acţiunile lui purtînd amprenta şi dinamica acţiunilor de stră
pungere pe o mare adîncime a apărării trupelor hitleriste şi horthyste care
interziceau direcţiile de pătrundere spre Budapesta. Trecînd la ofensivă,
cele trei divizii române
2, 19 infanterie şi 9 cavalerie -, sprijinite de
tancuri sovietice, au rupt apărarea inamicului. Divizia 9 cavalerie, spri
j inită de Brigada 6 mecanizată sovietică, a înfrînt rezistenţa inamicului din
viile de la sud-vest de Nagykâta şi, dezvoltînd cu impetuozitate ofensiva,
a ajuns în faţa pădurii Homok, unde a fost oprită de o nouă rezistenţă a
adversarului. Urmărind să dezvolte în continuare ofensiva, Divizia 9 ca
valerie a atacat cu vigoare forţele inamicului dispuse în pădure, învăluin
du-le pe ambele flancuri şi obţinînd succese îndeosebi cu trupele care ac
ţionau pe la est de Homok. In timpul acestor acţiuni, unităţile corpului au
fost sprijinite de formaţii din Corpul aerian român şi de aviaţia sovietică.
In acţiunile desfăşurate în ziua de 1 1 noiembrie 1 944 Corpul 7 armată
realizase următoarele densităţi şi raporturi de forţe în fîşia sa de ofensivă :
-

Densităţi medii pe km front
Arme
Trupe proprii

Infanterie

1 ,8 batalioane

I

Inamic

Raport de
forţe pe
direcţia
loviturii
principale

0,5 batalioane

3,3/1

Artilerie şi
aruncătoare
de mine

32 guri de foc

6,5 guri de foc

4,9/1

Tancuri şi
autotun uri

13

3,6

3,5/l

31 Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 914, f. 55.
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Monumentul ridicat la
Tâpiosuly în memoria
ostaşilor români căzuti
pentru eliberarea Ungariei

Zilele de 13, 14 şi 15 noiembrie 1 944 au oferit numeroase dovezi ale
creşterii intensităţii luptelor pe măsură ce frontul se apropia de Buda
pesta. Prin eforturi deosebite, Divizia 19 infanterie a eliberat localitatea
Tapi6sag, Divizia 2 infanterie a cucerit pădurea din zona sa de ofensivă,
printr-o manevră dublu-învăluitoare, iar apoi a eliberat localităţile Tâ
pi6suly şi K6ka, printr-un violent atac frontal combinat cu o manevră de
învăluire pe la nord. Rezistenţa hitleristo-horthystă era tot mai puternică,
îndeosebi la flancul stîng al corpului, unde Divizia 19 infanterie a luat
contact cu fîşia exterioară de apărare a Budapestei. „In timpul acestor
lupte, pun<;tul meu de comandă înaintat, care se afla în localitatea Dâny
- scria generalul Nicolae Şova, comandantul Corpului 7 armată - a fost
vizitat de mareşalul Rodion Malinovski, comandantul Frontului 2 ucrai
nean, însoţit de generalul-colonel Şumilov [„.] Timp de două ore, cît a
durat vizita, am informat pe comandantul frontului despre mersul opera
ţiilor din zonă, misiunea trupelor noastre, rezolvînd imediat problemele
care comportau
urgenţă. Explicaţiile şi măsurile luate de mine au fost
I
aprobate de comandantul frontului, care a elogiat vitejia şi eroismul ostaşilor noştri şi ne-a urat noi succese în viitoarele operaţii" 34.
34 General-colonel în rezervă Nicolae Şova, 80 de zile de lupte pentru elibe
rarea Budapestei de sub ;jugul fascist, în Armata română în războiul antihitlerist,

p.

293.
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Ritmul de înaintare realizat de trupele Corpului 7 armată între 111 4 noiembrie 1 944 a fost următorul :
Ziua

Ruperea fişle\
intîi de apărare

noiembrie

5 km

12 noiembrie

9 km

11

Ruperea fişiei a
doua de apărare

13 noiembrie

6,5 km

14 noiembrie

7,5 km

După ce au parcurs prin lupte deosebit de grele 100 km de Ia Tisa,
marile unităţi ale Corpului 7 armată, în strînsă cooperare cu diviziile Ar
matei 7 de gardă sovietică, se aflau în faţa unui nou şi sever examen participarea la stră,ungerea fortificaţiilor Budapestei, construite din timp
pe o adîncime de aproximativ 30 km. l'oporul ungar urmărea plin de spe
ranţe înaintarea victorioasă a trupeior sovietice şi române spre capitala
patriei sale. „Trupele române care se apropie de Budapesta - scria săp
tămînalul --Vilăgossăg» - obţin pentru poporul lor dragostea şi recu
noştinţa poporului ungar care se eliberează de sub jugul german".
Pentru a pătrunde în Budapesta, marile unităţi române trebuiau să
parcurgă prin lupte un sistem complex de lucrări genistice structurate pe
trei fîşii de apărare semicirculare, sprijinite cu flancurile pe fluviul Du
nărea, care cuprindeau mai multe poziţii şi tranşee, legate între ele prin
şanţuri de comunicaţie şi protejate de reţelele de sîrmă ghimpată, cîm
puri de mirie antitanc şi antiinfanterie. Localităţile,, pădurile, canalele şi
cursurile de apă din această zonă erau organizate în noduri de apărare,
puncte de sprijin şi aliniamente intermediare, care permiteau inamicului
să opună o rezistenţă îndelungată. Prima şi a doua fîşie de apărare erau
'
legate între ele prin poziţii în bretelă, la est de Budapesta.
La 5 decembrie 1 944, ·corpul 7 armată român, avînd la dreapta
Corpul 25 armată, iar la stînga Corpul 1 0 armată, ambele sovietice, după
o pregătire de artilerie de 45 de minute, în timpul căreia sute de tunuri
şi aruncătoare de mine şi-au vărsat focul asupra poziţiilor inamicului, a
trecut la ofensivă într-o fîşie sub forma unui arc de cerc cu o deschidere
de 1 5 km pentru a rupe primele trei poziţii de apărare, cu o adîncime
de 6-8 km, ale diviziilor 1 0 şi 12 infanterie ungare 35• lncă nu se sfîrşise
canonada de artilerie şi cele trei divizii, greu încercate în lupte, au trecut
la asaltul fortificaţiilor Budapestei ; Divizia 9 cavalerie, de pe direcţia
loviturii principale, acţionînd într-o fîşie cu o dezvoltare frontală de 3 km,
sprijinită de şapte divizioane de artilerie, a rupt apărarea inamicului, ini
ţial cu forţele de la flancul drept, iar apoi cu cele de la flancul stîng, pă
trunzînd în zona pădurii Kortvelyes, _în timp ce trupele de la flancul stîng
al Diviziei 2 infanterie au pătruns pînă la marginea de sud-est a pădurii
Ambrocsos. Pe timpul acţiunilor, diviziile române au continuat să fie spri35 Dr. Ilie Ceauşescu, dr. Florin Constantiniu, dr. Mihail E. Ionescu, 200 de zile
mai devreme. Rolul României în scurtarea celui de-al doilea Tăzboi mondial, Bucu

reşti, 1985, p. 222.
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jinite de Regimentul 1 14 artilerie antitanc sovietic, dat ca întărire Corpu
lui 7 armată român încă de la începutul lunii noiembrie 1944.
A doua zi, ca urmare a acţiunilor diviziilor 9 cavalerie şi 19 infan
terie, Corpul 7 armată a reuşit să înainteze şi să zdrobească forţele duşma
nului dispuse în partea de nord-est a pădurii Luczka Szt. Kiraly. Coor
donîndu-şi cu O · tot mai mare intensitate eforturile, cele trei divizii române
au dat în zilele următoare noi şi puternice lovituri trupelor hitleriste şi
horthyste, obligîndu-le să cedeze pas cu pas poziţiile lor „inexpugnabile".
Astfel, în ziua de 9 decembrie, Divizia 2 infanterie a cucerit cu forţele
de la flancul drept pădurea Turtula, iar cu cele de la flancul stîng castelul
Horthy şi grupul de case de la nord de cota 168. In acest timp, diviziile
9 cavalerie şi 19 infanterie, acţionînd în strînsă cooperare, au reuşit să
iasă la vest de pădurea Pusztanyiregyhaza, ceea ce a marcat ruperea fî
şiei întîi de apărare pe direcţia localităţii Isaszeg. In cursul nopţii ofen
siva a continuat. Divizia 2 infanterie ajungînd cu trupele de la flancul
drept în apropierea cotului căii ferate de la 15 km sud-est Gădollă, iar
Divizia 9 cavalerie a cucerit printr-1,ln atac prin surprindere înălţimea cu
cota 233. (vezi planşa nr. 1 6).
Densităţile şi raportul de forţe realizate de Corpul 7 armată în cadrul
ofensivei de la 5 decembrie 1944 :
Densităţi medii p e km de front
Arma
Trupe proprii

lnfanterie
Tunuri şi
aruncătoare

Inamic

1,6 batalioane

Î,2 batalioane

23,3 guri de foc

7,2 guri de foc

Raport
de forţe
ln sectorul
de rupere

1 ,311
3/1

Ziua de 10 decembrie 1944 marchează un moment important în des
făşurarea acţiunilor Corpului 7 armată român, deoarece fîşia lui de ac
ţiune a fost extinsă la 24 km, ceea ce a impus regrupări şi deplasări de
forţe. La 12 decembrie ofensiva a fost reluată, pentru ca între 13-26 de
cembrie să aibă loc noi lupte de importanţă deosebită pentru consolidarea
aliniamentului atins şi respingerea contraatacurilor date frecvent de către
inamic, la care s-au adăugat măsurile luate în vederea lichidării urmărilor
revărsării rîului Rakos, datorită faptului că . trupele horthyste au
dat drumul apei din lacurile Fels6malom şi Als6malom. „In retra
gerea sa precipitată - relata unul din ofiţerii. statului major al .Corpului
7 armată - adversarul a dat drumul la zăgazurile lacurilor Als6malom şi
Fels6malom (de la 4 km nord Isaszeg). Ca urmare, valea Rakos a fost
inundată. Pentru a se putea trece dincolo de apă, în scopul menţinerii
contactului cu inamicul, pionierii au început imediat construirea de tre
ceri. Acţionînd foarte rapid, pionierii au asigurat într-un timp record
continuarea înaintării marii unităţi" 36.
pe�ta

36
...

Maior în rezervă Ion Şt. Dăscălescu, Corpul 7 armată în operaţia «Buda
[Burureşti] , 1974, p. 60-61.
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In adevăr, inamicul nu a putut zăgăzui ofensiva diviziilor române şi
sovietice care au străpuns metodic, dar sigur, fortificaţiile de pe căile
apropiate de acces spre Budapesta. La 27 decembrie 1944, după ce efec
tuase pregătirile necesare, Corpul 7 armată a trecut la ofensivă pe direct.ia
Isaszeg-Cink6ta. Cele mai adînci pătrunderi au fost realizate de către
unităţile Diviziei 2 infanterie, care se apropia de localităţile Kistarcsa şi
Nagytarcsa. „In ziua de 27 decembrie am reluat ofensiva - scria fostul
comandant al Corpului 7 armată - dînd lovitura principală cu flancul
drept, pe .direcţia Cink6ta, pentru a ieşi pe aliniamentul Cink6ta-Rakos
liget-Rakoscsaba. Cu toată rezistenţa opusă de duşman, trupele Corpului au
reuşit să rupă apărarea acestuia, au eliberat prin lupte grele Rakosliget
şi Rakoscsaba şi au dezvoltat ofensiva în adîncime. In zi'ua de 30 decem
brie, executînd o manevră de învăluire pe la sud cu Divizia 1 9 infanterie,
combinată cu un atac de front executat de Divizia 2 infanterie, Corpul
7 armată a reuşit să zdrobească gruparea hitleristo-horthystă din zona lo
calităţii Cink6ta, unul dintre bastioanele de apărare pe căile de acces spre
Budapesta" 37.
Sub loviturile combinate şi bine coordonate ale marilor unităţi
române şi sovietice inamicul s-a retras în derută, astfel că fîşia a doua de
apărare a fost ruptă din mişcare, fiind eliberate numeroase localităţi,
printre care Kistarcsa, Nagytarcsa, Pecel şi Râkoscsaba. Seara, Corpul 7
armată stăpînea aliniamentul· est Cink6ta, Râkosliget, Râkoskeresztur. In
ziua de 30 decembrie românii au eliberat Cink6ta, obligînd trupele hitle
riste şi horthyste să se retragă spre Mâtyasfăld, în apropierea căreia se
afla unul din principalele aerqdromuri ale aviaţiei �rmane pentru deser
virea grupării încercuite la Budapesta.
Anul Nou 1 945 a găsit Corpul 7 armată la periferiile Budapestei, l a
sute şi sute d e kilometri de căminele ş � vetn�l: c:>staş �lo� care-l_ compune�u,
gata să ia cu asalt, împreună cu marile umtaţi sovietice, ultimul bastion
de valoare strategică din sistemul de apărare organizat de Grupul de ar
mate „Sud" pe teritoriul Ungariei. Drumul de luptă şi glorii al armatei
române era urmărit cu admiraţie de întregul popor român care făcea efor
turi tot mai mari pentru a asigura trupelor cele necesare organizării şi
ducerii acţiunilor, cu toate dificultăţile determinate de îndepărtarea con
tinuă a zonei de operaţii de teritoriul naţional. Cu nespusă bucurie au pri
mit ostaşii din tranşeele Budapestei mesajul de Anul Nou, publicat de or
ganul de presă central al Partidului Comunist Român - „Scînteia"
intitulat Cuvînt către ostaşi, î n care s e arăta : „ne îndreptăm gîndul în
pragul Anului Nou către ostaşii de pe front pentru a le trimite încrederea
şi nădejdea noastră în ei, cît şi pentru a-i asigura de dragostea noastră, d0
grija noastră pentru ei, de d ragostea voastră [ . . .] Iar urarea ce o trimitem
ostaşilor în acest prag de An Nou este aceea pe care ţara întreagă le-o
trimite. Incredere şi vîrtoşenie ca anul 1 945 să vă încunune cu gloria vic
toriei depline şi pacea cucerită prin luptă, să vă îndrepte paşii către ogoa
rele şi vetrele dragi din ţara liberă, independentă şi democratică, în care
armata să fie Armata Poporului" 38.
-

37 General-colonel în rezervă Nicolae Şova, op. cit„ p. 294.

38

„Scînteia ", an. II, nr. 189 din 1 ianuarie 1945.
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La rîndul său, comandantul Corpului 7 armată a dat, cu prilejul Anu
lui ţ.J"ou, un ordin de zi în care făcea un succint bilanţ al drumului de
luptă al marii sale unităţi, fixîndu-i în continuare obiectivul fundamental :
„Bravi ostaşi ai Corpului 7 Armată ! - se arată în ordin. De mai bine de
patru luni sînteţi în lupte grele, neîntrerupte, v-aţi îndeplinit pe de-a-n
tregul datoria cu sacrificiul vieţii voastre. Din Banat, peste Tisa şi acum
pînă în poarta Budapestei, aţi luptat cu hotărîre şi aţi învins pe inamic.
Ţara întreagă vă este recunoscătoare pentru sacrificiul vostru, iar eu vă
adresez cuvîntul meu cald, de mulţumire pentru ascultarea pe care mi-aţi
dat-o. Incă un pas înainte cu hotărîre şi vitejie şi victoria va fi a noastră" 39.
Acţiunile Corpului 7 armată. român în interiorul Budapestei se înscriu
în eforturile făcute pentru lichidarea grupării încercuite în zona oraşului
încă de la 26 decembrie 1 944, cînd trupele fronturilor 2 şi 3 ucrainene
au făcut joncţiunea în zona Esztergom, pe Dunăre. Efectivul grupării duş
mane era de aproximativ 180 OOO de militari. Ţinînd seama de situaţia ope
rativ-strategică, s-au constituit grupări de forţe care au primit misiuni şi
zone distincte de responsabilitate 40• Pentru lichidarea forţelor hitleriste
şi horthyste din Pesta, de exemplu, s-a format o grupare compusă din
trei mari unităţi. „Misiunea de a pune stăpînire pe partea, .răsăriteană a
Budapestei o îndeplineau marile unităţi ale Grupului de armate „Buda
pesta•• al Frontului 2 ucrainean. Evenimentele se desfăşurau în modul ur
mător : Corpurile 30 armată sovietic şi 7 armată român, precum şi Divizia
36 infanterie de gardă, au rupt spre sfîrşitul zilei de 3 1 decembrie centura
exterioară a apărării Budapestei şi au angajat lupte în periferiile ora
şului" �1• In această grupare a fost încadrat ulterior şi Corpul 1 8 armata
de gardă sovietic.
In urma refuzului comandamentului hitleristo-horthyst de a capi
tula, trupele Corpului 7 armată român, împreună cu marile unităţi so
vietice, au trecut la lichidarea inamicului încercuit. Cunoscînd comporta
mentul trupelor hitleriste şi horthyste care în dorinţa lor de a-şi menţine
cu orice preţ poziţiile pe care le ocupau recurgeau la- oric'e mijloace, pen
tru a preveni şi evita pierderea unor bunuri materiale şi vieţi omeneşti,
comandantul Corpului 7 armată a dat un ordin în care reamintea ostaşi
lor modul de comportare demnă, umană, în situaţia specifică în care,
urmau să se desfăşoare viitoarele lupte. „Este posibil - se menţiona în
acest ordin - ca inamicul să continue a se bate cu îndirjire, apărînd stradă
cu stradă şi casă cu casă, pînă la ultima extremitate. Este posibil, de ase
menea, să-şi slăbească rezistenţa, şi să cedeze repede. Şi într-un caz şi în
altul, trupele noastre trebuie să urmărească un singur scop - acela de a
căuta lupta cu forţele armate inamice şi de a le înfrînge repede şi defi
nitiv, făcînd tot ceea ce este necesar în interesul operaţiunilor şi abţinîn
du-se de la orice acţiune străină acestui scop [ .. .] . In concluzie, cer trupe
lor Corpului 7 armată să se bată cu îndirjire pentru a învinge, dar pretind,
·

a9

Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 1 359, f. 15.
General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr.
Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, România şi marea victorie. O contribuţie
de seamă la înfrîngerea fascismului. 23 August 1944 - 12 mai 1945, Bucureşti, 19185,
p. 122.
4 1 Col. M. M. Lalahov, Osvobojdenie Vengrii i vostocinoi Avstrii (okteabr
1944 g.-apreli 1945 g.), Moskva, 1965, p. 87-88.
40
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Infanterişti români în timpul luptelor de stradă
de la Budapesta - ianuarie 1945

Ordinul din 2 ianuarie 1945 al
comandantului Corpului 7 ar
mată, generalul Nicolae Şova

Ostaşi sovietici în timpul luptelor de la Buda·
pesta

în acelaşi timp, să se poarte leal, cu demnitate şi omenie, pentru a nu mic
şora cu nimic măreţia victoriei dobîndite" '1'.l.
Chiar din prima zi s-au confirmat previziunile comandantului corpu
lui. Cu toate că inamicul făcea încercări disperate pentru a-şi păstra po
ziţiile din interiorul oraşului, la 1 ianuarie 1 945 forţele Corpului 7 ar
mată au reuşit să pătrundă în cartierele de est ale Budapestei pe o adîn
cime de aproximativ 4 km. Divizia 19 infanterie a eliberat, pînă în seara
zilei de 1 ianuarie 1 945, Matyasfold, cu aerodromul omonim, ferma Luczka
mjr„ şi cartierul Rakoshegy, iar Divizia 9 cavalerie partea de nord a cartierului K6banya (vezi planşa nr. 17).
�2

Arh. 1\1.Ap.N., fond 342, dosar nr. 101, f. 6-7.
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Nedînd inamicului nici o clipă de răgaz, trupele române au continuat
înaintarea cu detaşamente de asalt, pe anumite direcţii, în cursul nopţii
de 1/2 ianuarie, iar la orele 1 0,00, după ce a fost introdusă în primul eşa
lon şi Divizia 2 infanterie, ofensiva a fpst reluată cu totalitatea forţelor
în întreaga fîşie încredinţată. Pînă în seara zilei de 2 ianuarie trupele Di
viziei 2 infanterie au ajuns la vest de calea ferată şi canalul care traver
sează sectorul dintre Răkosszentmihăly către Kobănya. Ele au nimicit
rezistenţele inamicului de la nord de calea ferată Răkoshegy-Budapesta,
pătrunzînd în cartierul Răkosfalva, iar cele ale Diviziei 19 infanterie au
înaintat în partea de sud-est a acestuia, de-alungul căii ferate şi şoselei spre
Hipodrom, în tim,p ce Divizia 9 cavalerie a depăşit calea ferată şi a ocupat
partea de est a Hipodromului. In acelaşi timp, marile unităţi sovietice ve
cine au obţinut succese importante, astfel încît Marele Stat Major român
avea toate motivele să aprecieze într-un comunicat dat în ziua de 1 ianua
rie 1 945 : „Forţele aliate sovietice, împreună cu trupele române din corpul
de armată de sub comanda generalului de corp de armată Nicolae Şova,
au pătruns în Budapesta. După operaţiuni lungi şi grele, dar pline de
sucees, bravele divizii române au sfărîmat ultima centură de apărare a
Budapestei şi în acest moment înaintează prin lupte dîrze de stradă către
centrul capitalei maghiare" 43• înaintarea Corpului 7 armată a continuat
şi în noaptea de 2/3 ianuarie, cînd detaşamentele de asalt au pătruns „cît
mai mult în dispozitivul inamicului pentru a dezorganiza acţiunile unitare
ale acestuia şi a captura prizonieri" 4". I n cursul zilei următoare ofensiva
s-a generalizat cu toate diviziile, eforturile trupelor române fiind încu
nunate de eliberarea cartierului R2.kosfalva, a arenelor sportive de la est
de Hipodrom şi a părţii de est a Hipodromului.
De la 5 ianuarie însă, pe măsură ce densitatea forţelor şi mijloace
lor inamicului pe kilometru de front creştea, spaţiile de manevră fiind din
ce în ce mai restrînse, ofensiva a început să îmbrace caracterul luptelor
43

44

Ibidem, fond 948, dosar nr. 892, f. 1 .
Ibidem.
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de uzură, orice pătrundere devenind rezultatul cuceririi fiecărei case, fie
cărei străzi. In aceste condiţii distanţa pînă la Dunăre reprezenta un drum
lung şi anevoios, pentru că unităţile diviziilor 13 blindată germană şi 1 0
infanterie ungară rezistau încă l a 7 ianuarie în clădirea poştei, î n grupul
de fabrici, în grupul de case în formă de „V", pe marginea de nord-vest
a parcului, în tribuna a . doua a Hipodromului şi pe calea ferată. Numai
luptele pentru cucerirea Poştei centrale au durat aproape două zile, în
cursul cărora s-au remarcat ostaşii batalionului 1 din Regimentul 26 doro
banţi. Succesul Diviziei 2 infanterie, care se găsea în seara zilei de 9 ianua�
rie în apropiere de calea ferată; combinat cu acţiunea unui detaşament din
Divizia 19 infanterie, care a atacat de-a lungul străzii Fogarassi către în
crucişarea de căi ferate de la nord-vest de Hipodrom, au dus la învăluirea
pe ambele flancuri a inamicului care rezista în grupul de fabrici din faţa
Diviziei 1 9 infanterie. Ca urmare, sprijiniţi de focul tunurilor prin trageri
directe şi al aruncătoarelor de mine, ostaşii români au cucerit prin acţiuni
.:indîrjite şase fabrici. In acest timp, trupele Diviziei 9 cavalerie, în strînsă
cooperare cu forţele de la flancul stîng al Diviziei 19 infanterie, au reuşit
să pună stăpînire pe a doua tribună a Hipodromului, tăind astfel ultima
legătură aeriană a forţelor hitleriste şi horthyste din Pesta.
La 10 ianuarie 1 945 diviziile române au continuat luptele pe_ntru
ruperea unei puternice poziţii de apărare organizată de inamic pe calea
ferată de la vest de Hipodrom. Cunoscînd bine atît părţile tari, cît şi cele
vulnerabile ale acestei „baricade", comandantul corpului a decis ca ea
să fie atacată încă din cursul nopţii de 1 0/1 1 ianuarie. Divizia 19 infan
terie a cucerit un mic grup de case la vest de calea ferată, iar Divizia 9 ca
valerie a mai ocupat cîteva clădiri din curtea cazărmii „Franz Joseph",
după care a executat o manevră pe la sud-vest de aceasta.
Analizînd desfăşurarea în perspectivă a acţiunilor de luptă în strînsă
legătură cu configuraţia oraşului, comandantul Corpului 7 armată a ajuns
la concluzia că în centrul şi la dreapta fîşiei de ofensivă acesta se prezenta
compact, cu blocuri mari şi dese, pe cînd la stînga erau şi spaţii libere în
zona cazărmii „Franz Joseph", a Fabricii de cauciuc, a cimitirului Kerepes
şi a Gării de Est. In scopul de a imprima acţiunilor de luptă un tot mai
pronunţat caracter manevrier, el a hotărît să-şi constituie o grupare de
manevră puternică, formată din Divizia 9 cavalerie, regimentele 94 şi 95
infanterie, 31 dorobanţi şi 1 1 4 artilerie antitanc sovietic care, sprijinită de
întreaga artilerie a corpului şi diviziilor, abordînd lupta în interiorul unei
localităţi într-o concepţie originală - novatoare faţă de cerinţele regula
mentelor epocii - să execute o învăluire largă pe la sud de calea ferată,
în timp ce o grupare secundară avea misiunea să fixeze frontal inamicul ;
această acţiune a dus în final la cucerirea cazărmii „Franz Joseph", a Fa�
bricii de cauciuc, succese prin care s-a deschis drumul flancului drept al
marii unităţi.
Ulterior, dezvoltînd ofensiva, Corpul 7 armată a cucerit cu Divizia
2 infanterie 4 blocuri şi Fabrica de măşti de gaze, ajungînd cu aripa
dreaptă pe strada Samsay, iar Regimentul 96 infanterie din Divizia 19 in
fanterie, către bulevardul Hungaria. Concomitent, forţele de pe direcţia
loviturii principale au rupt apărarea inamicului din contact şi, dezvoltînd
ofensiva, au ajuns către ora 12 la marginea de est a cimitirului Kerepes.
Misiunea de a nimici inamicul care ocupa acest cimitir, transformat în192
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tr-un puternic nod al apărării, a revenit în final regimentelor 94 şi 95
infanterie care, pînă în seara zilei de 1 2 ianuarie 1945 au pus stăpinire pe
o parte însemnată a acestuia.
In zilele următoare, trupele române au obţinut noi succese. Astfel, în
noaptea de 1 2/13 ianuarie o parte din forţele grupării de manevră a reuşit
ca prin acţiunile desfăşurate intre orele 1 şi 2 să pătrundă printre zidurile
de la marginea de nord a cimitirului Kerepes şi casele de la sup. de gară.
Fiind intîmpinaţi de un foc puternic de armament automat, flacuri * şi
aruncătoare şi de un violent contraatac, ostaşii români au fost nevoiţi să
se replieze; Acţiunile pentru cucerirea Gării de Est au fost reluate în
după-amiaza zilei de 13 ianuarie, un batalion acţionind pe la vest, iar
două batalioane pe la sud-vest de gară, în timp ce regimentele 13 şi 9 că
lăraşi atacau acelaşi obiectiv dinspre est, luptele durînd pină la ora 23.
Prin izbinzile dobindite cu mari eforturi şi sacrificii, trupele Corpului
7 armată se apropiau tot mai mult de fluviul Dunărea, pentru ziua de 1 4
ianuarie generalul Nicolae Şova stabilindu-le obiective importante : „Di
viziile vor relua atacul în prima j umătate a nopţii, prin detaşamente. I n
cazul cind rezistenţele inamice sint slabe şi cedează, se vor împinge ime
diat grosurile pentru a ocupa chiar în cursul nopţii linia de centură
(str. Erzsebet), de unde urmează a se relua atacul în dimineaţa zilei pentru
a ajunge pe Dunăre. In cazul cind rezistenţele inamice sînt puternice şi
nu se poate înainta, se va menţine contactul cu inamicul în tot cursul
nopţii. I n dimineaţa zilei se va relua atacul, impingîndu-se către ora 6
subunităţi puternice pentru verificarea rezistenţelor inamice. Dacă ina
micul nu cedează, se va relua atacul pe tot frontul la ora 9. In cazul cind
rezistenţele inamice sint foarte puternice şi opresc atacul infanteriei, ata
.cul se va relua după o pregătire de artilerie de 30 de minute, conform in
strucţiunilor date" 45.
I n această viziune trupele române au desfăşurat încă din cursul
nopţii de 13/14 ianuarie acţiuni de luptă, care dimineaţa s-au generalizat
pe întregul front. Ele s-au încheiat cu desăvirşirea cuceririi Gării de Est,
înaintarea spre bulevardul Rakoczy şi piaţa cu acelaşi nume şi pătrunde
rea pe bulevardul Rottombiller. In acest timp, la dreapta, prin acţiunile
desfăşurate cu o grupare puternică de forţe, au fost cucerite colţul de sud
al parcului oraşului şi strada Arena, iar Divizia 2 infanterie, inaintînd pe
la sud de parcul Varosliget, a pus stăpinire pe clădirea teatrului, ieşind
astfel la înălţimea celorlalte mari unităţi. Eforturile trupelor din ziua de
15 ianuarie 1945 s-au concretizat în cuceririrea a 200 de clădiri, inclusiv
Facultatea de medicină veterinară, realizarea unei pătrunderi pe o adin
cime de aproximativ 400 m, ajungindu-se în final în apropierea Dunării,
la o distanţă de mai puţin de 2 km. In acţiunile ofensive din interiorul
oraşului Budapesta, cele trei divizii române au cucerit peste 1 OOO de
blocuri şi case, intre care obiecţive de o deosebită importanţă în sistemul
de apărare al oraşn1ui.
La 15 iam':- rie 1 945, cind acţiunile ofensive erau în curs de desfă
şurare, Corpul i armată a primit ordinul mareşalului R. I. Malinovski,
* Fla·' :·:ile erau tunuri antiaeriene, calibru 22 mm, avînd 2 sau 4
ţevi. Ele
aveau un.-�i - .tre debit de foc.
��"'='!;.:·h. M.Ap.N„ fond 325, dosar nr. 420, f. 52.
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conform căruia marile sale unităţi trebuiau să fie scoase din dispozitiv şi
regrupate în vederea angajării în operaţii în Cehoslovacia. Generalul
Nicolae Şova a făcut o întîmpinare, cerind ca forţele sale să fie menţinute
în dispozitiv. I n cele din urmă, s-a efectuat transferarea (::orpului 7 ar
mată în noul sector de front ce i s-a repartizat.
Ca urmare a succeselor obţinute în timpul luptelor desfăşurate în
interiorul oraşului de către cele trei corpuri de armată (două sovietice şi
unul român), a devenit posibil ca, la mai puţin de două zile (la 17 ianuarie
1 945), după ce Corpul 7 armată român s-a regrupat, trupele sovietice să
desăvîrşească curăţirea Pestei de trupele germane şi ungare, iar la 13 fe
bruarie şi partea de vest a oraşului - Buda. Intr-o lucrare sovietică apărută în anul 1 976, făcindu�se referiri la luptele de pe teritoriul Ungariei
se consideră că „Nu se poate să nu menţionăm că în bătălia pentru Buda
pesta împreună cu Corpul 18 infanterie (sovietic) acţiona Corpul 7 armată
român al României democrate" 46.
Reluînd comentariile şi aprecierile unor posturi de radio americane,
ziarul „Jurnalul de dimineaţă" din 22 februarie 1945 insera în coloanele
sale, printre altele : „Nu vom insista [ ...] asupra ajutorului atît de în
semnat şi cu rezultate atît de excelente dat de [ ] diviziile româneşti pe
cîmpul de luptă din vest. Vom spune numai ceea ce este evident, şi anume
că acţiunea armatei române a contribuit serios la cucerirea Budapestei şi
la intrarea în regiunea cehoslovacă, tot astfel cum prin actul de la
23 August 1944 România a contribuit într-o bună măsură la schimbarea
situaţiei de pe întregul front răsăritean" 47•
Evocind eforturile şi comportamentul trupelor sale, comandantul
Corpului 7 armată releva : „Cu toate condiţiile grele şi complexe în care
au acţionat, trupele române şi-au îndeplinit cu cinste şi abnegaţie misiu
nile încredinţate, înscriind cu sîngele lor noi pagini de glorie militară în
istoria luptelor multiseculare ale poporului nostru pentru libertate, inde...

46

Osvobojdenie Vengrii ot faşizma, Moskva, 1976, p. 24.

47 Apud MI, nr. 5/1970, p. 6.
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-pendenţă naţională şi progres social. Caracterul drept al războiului anti
hitlerist a generat în rîndurile ostaşilor noştri un moral ridicat, care s-a
î ntruchipat în dîrzenia, eroismul, vitejia, tenacitatea şi spiritul de sa
crificiu pe care ei le-au dovedit pe cîmpul de luptă". Este un pios oma
giu adus celor peste 1 1 OOO de soldaţi şi ofiţeri români jertfiţi în�ătălia
B udapestei, care au pus mai presus decît viaţa aspiraţiile de libertate ale
popoarelor Europei. Printre cei care prin eforturile şi sîngele lor au apro
piat ziua marii victorii asupra fascismului s-a numărat şi tînărul de 24 de
ani Nicu Chirvasă-Belecciu, sublocotenent din Regimentul 31 infanterie,
căzut în fruntea plutonului său în luptele de lîngă Hipodrom şi distins
post-mortem cu ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a cu spade.
Luptele duse de Armata 4 română în nord-vestul Ungariei şi cu
cerirea masivului muntos Hegycilja. Al doilea spaţiu apărat cu îndirjire
de inamic - după complexul de fortificaţii dintre Tisa de mijloc şi Dunăre
cu nucleul în Budapesta - îl reprezentau poziţiile puternic întărite din
nordul şi nord-estul Ungariei şi de la frontiera ungaro-cehoslovacă. Dis
punînd de un sistem defensiv bine organizat pe înălţimile şi în terenul
accidentat din munţii Hegyălja, Bilkk şi Mătra, forţele adverse puteau
bloca mult timp înaintarea pe teritoriul Ungariei şi Cehoslovaciei şi asi
gura flancul stîng al grupării germano-ungare din Budapesta, ce interzi
cea accesul pe direcţia strategică Budapesta-Viena. Un important centru
d� rezistenţă al inamicului se constituise în depresiunea Miskolc, avînd ca
bază oraşul Miskolc care controla una dintre „porţile" Cehoslovaciei direcţia generală Kosice. Anihilarea grupării inamice de pe Tisa superi
oară şi de la vest de cursul superior al Tisei devenea aşadar imperios ne
cesară pentru încheierea cu succes a campaniei aliate de eliberare a Un•
gariei.
La acţiunile ofensive din nordul şi nord-estul Ungariei au participat
- alături de forţele aliate sovietice - şi marile unităţi ale armatelor 4
şi 1 (Corpul 4 armată) române. Armata 4 română a avut misiunea iniţială
de a sprijini la flancul stîng ofensiva grupării secundare a Frontului 2
ucrainean pe direcţia generală Miskolc. Diviziile 2 şi 3 munte (din Armata
1) aveau să acţioneze iniţial chiar pe direcţia generală Miskolc ; ulterior
Corpul 4 armată (format din diviziile 3, 2 munte) va opera în Munţii
Bilkk, în stînga depresiunii Miskolc.
După atingerea Tisei, în faţa Armatei 4 române se aflau diviziile
24 şi 27 infanterie ungare, 8 vînători germană, Brigada 2 ungară, Divizia
2 infanterie ungară, întărită cu unităţi hitleriste, şi o parte a forţelor Di
viziei 3 vînători germană. I n adîncime, în zona Sarospatak, exista o re
zervă constituită din unităţi ale diviziilor 7, 9, 25 infanterie şi Brigăzii 1
munte, toate germane.
I n seara zilei de 3 noiembrie 1 944, Armata 4 română a primit ordin
să realizeze cîteva capete de pod peste Tisa în cooperare la stînga cu Ar
mata 40 sovietică, care trebuia să execute o lovitură pe la sud de munţi ;
diviziile române urmau să desfăşoare, iniţial, acţiuni în scopul fixării
forţelor inamice. I n timpul desfăşurării operaţiei, pe măsura desfăşurării
ofensivei, Armata 4 română urma să-şi regrupeze trupele, concentrîn
-du-şi forţele .principale la flancul stîng, în vederea executării unei lovi195
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turi puternice pe la sud de Munţii Hegyâlja, care să permită ulterior angajarea forţelor ei în lungul văii Hernâdului 48.
Acţiunile ofensive au început după o pregătire de artilerie de 20 de
minute, dar încercările de forţare a Tisei pe front larg nu au reuşit. Tru
pele române au fixat însă puternic inamicul, facilitînd forţarea rîului d e
către Armata 40 sovietică, care a izbutit s ă realizeze două capete de pod
în raioanele Tiszalok şi Tiszadada. I n raport cu areastă situaţie, fîşia Ar
matei 4 române a fost lărgită spre stînga, iar forţele sale principale au
fost regrupate spre sud pentru a trece Tisa în capul de pod de la Tiszalok.
In vederea realizării dispozitivului operativ, în funcţie di:! noua situaţie şi
potrivit noii concepţii, comandamentul armatei a executat o largă manevră
de forţe şi mijloace atît de-a lungul frontului, cît şi din adîncime, care a
constat în jocul diviziilor sale de la aripa dreaptă şi centru la aripa stingă.
Pină în seara zilei de 8 noiembrie, dispozitivul iniţial a fost modificat
conform noii concepţii. Practic, s-a constituit „un grup de manevră din
diviziile Corpului 6 armată român, iar cele ale Corpului 2 armată (divi
ziile 21 şi 18 infanterie, 1 şi 8 cavalerie) au primit misiunea să treacă la
apărare pe malul Tisei, fiind gata să facă faţă unor acţiuni ofensive ale
inamicului şi să execute o trerere în dreptul localităţii Vencsello, în zona
Diviziei 18 infanterie" 49.
Flancul stîng al armatei, format din Corpul 6 armată cu diviziile 3,
6, 9 şi 1 1 infanterie, trebuia să treacă Tisa şi să acţioneze pe la vest de
înălţimile Tokaj . Comandantul Corpului 6 armată român a hotărît să atace
iQiţial cu Divizia 1 1 infanterie pentru a dezvolta capul de pod şi a crea
spaţiul necesar introducerii în bătălie a forţelor principale. In sprijinul
Diviziei 1 1 infanterie, au fost destinate artileria Diviziei 3 infanterie şi
Regimentul 3 artilerie grea, care au ocupat poziţii de tragere în raionul
Tiszal6k.
·

'8

RRA, p. 329-330.

�9 Colonel în rezervă Costachi Mîndru, Zi şi noapte (Bucureşti], 1967, p.
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Militari din Regimentul 36 infanterie în timpul luptelor de la Tiszalăk - noiem
brie 1944

I n cursul nopţii de 8/ 9 noiembrie unităţile Diviziei 1 1 infanterie au
început trecerea rîului Tisa, pornind apoi la atac, în cooperare cu trupele
Diviziei 133 infanterie sovietice, dar au fost contraatacate şi silite să se
replieze pe aliniamentul de plecare. „Condiţiile în care se desfăşurau
luptele - îşi amintea generalul-maior (r) Edgar Rădulescu, comandantul
diviziei - erau deosebit de grele. Inamicul concentrase în zona capului
de pod unităţi din diviziile 3 vînători de munte şi 15 infanterie hitleriste
şi Divizia 2 infanterie ungară. Pe un front de aproximativ 25 km se iden
tificaseră 8-9 batalioane înzestrate cu mult armament automat, 8-9 ba
terii artilerie, din care 2 baterii grele şi 20-24 aruncătoare de mine, iar
în adîncime mai erau încă 3-4 batalioane hitleriste cu 12-13 tancuri.
Satele Csobaj şi Tiszatardos erau puternic apărate de inamic. I n afară d =
transformarea clădirilor î n puncte d e sprijin, inamicul construise aici ca
zemate din lemn, baricade, baraje de mine şi reţele de sîrmă" 50•
Era astfel din ce în ce mai clar că trebuiau trecute în capul de pod
şi alte unităţi pentru a realiza un raport de forţe corespunzător, ceea ce
s-a întîmplat în cursul nopţilor-de 1 0/ 1 1 şi 1 1/12 noiembrie 51, prin aducerea
regimentelor 4 dorobanţi şi 1 vînători din Divizia 3 infanterie la vest de
Tisa. Ele au înlocuit forţele de la flancul stîng al Diviziei 1 1 infanterie
în raionul sud Csobaj. I n urma luptelor din zilele de 9-14 noiembrie,
datorită loviturilor succesive pe care le-a primit, inamicul şi-a retras în noaptea de 14/15 noiembrie - forţele din faţa capului de pod, lăsînd
50 General-maior în rezervă Edgar Rădulescu, Luptele din zona Csobcij, Tisza
tardos, în AP din 18 noiembrie 1964.
5 1 Istoria trupelor române de grăniceri, Bucureşti, 1987, p. 327.
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ariergărzi în contact cu trupele române din această zonă. Divizia 11 in
fanterie, trectnd imediat la urmărire, a cucerit digul de la 400 m vest.
Tiszatardos. Cooperînd strîns, diviziile 11 şi 3 infanterie au reluat atacul
în cursul zilei de 15 noieml:irie şi, pînă seara, au eliberat satele Tiszatardors
şi Csobaj, lărgind mult capul de pod a cărui adîncime a ajuns la 8 km 52 .
I n noaptea de 15/16 noiembrie a trecut în capul de pod şi Divizia 9 infan
terie, care a înlocuit forţe sovietice în raionul Prilgy, Baj , la stînga Di
viziei 3 infanterie.
I n zilele următoare ofensiva a progresat însă extrem de greu, dato
rită atît terenului, în mare parte mlăştinos, tăiat de canale, desfundat din
cauza ploilor, cît şi focului inamic din ce în ce mai puternic şi foarte eficace
în acest spaţiu descoperit. Este caracteristic faptul că, începînd din ziua de
17 noiembrie gruparea principală a Armatei 4 şi-a îndreptat eforturile
pentru a învălui pe la sud-vest trupele Diviziei 2 infanterie ungare agăţate
cu disperare pe înălţimea cu cota 5 1 6 care domina întreaga zonă şi locali
tatea Tokaj, combinată cu o acţiune de forţare a Tisei, executată de tru
pele Diviziei 18 infanterie în raionul Vencsello (10 km nord-est Tokaj).
I ntre 17-18 noiembrie, diviziile 1 1 şi 3 infanterie au continuat ofensiva
pentru a manevra înălţimea Tokaj pe la vest, iar tancurile şi tunurile de
asalt ale inamicului, dispuse în amplasamente bine mascate, au executat un
foc puternic asupra infanteriei române. In acelaşi timp, pentru a opri
înaintarea trupelor române şi a întări şi mai mult apărarea sa în zona
Tokaj-Tarcal, au fost aduse unităţţ hitleriste şi horthyste de la Csap şi
din Slovacia, printre care Divizia 1 57 infanterie germană şi Regimentul
22 infanterie ungar. Urmărind să-şi menţină cu orice preţ poziţiile, ina
micul a combinat frecvent apărarea cu executarea de riposte ofensive
sub formă de contraatacuri, mai ales la sud de Kistokaj şi Tarea!. Un
asemenea contraatac a fost dat în sectorul Regimentului 1 vînători din
Divizia 3 infanterie, în cursul căruia, dispunînd de o mare superioritate
numerică şi sprijinit de tancuri şi autoturiuri, inamicul a izbutit să încer
cuiască unul dintre batalioane. Pentru a face faţă unei asemenea situaţii,
52

DIMPR. 26 octombrie 1944-15 ianuarie 1945, p. 93.
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a fost Qevoie de o foarte bună pregătire, de multă îndrăzneală, curaj şi
sînge rece, calităţi pe care ostaşii români le-au dovedit cu prisosintă.
Analizînd situaţia, comandantul batalionului a hotărît să iasă din în
cercuire prin executarea unui atac prin surprindere cu o grupare de şoc
constituită în acest scop, un rol deosebit revenindu-i companiei 7 coman
dată de sublocotenentul Blaga, care, aflîndu-se în primul eşalon, a deschis
prin atacuri la baionetă drum întregului batalion.
Nici în zilele următoare luptele n-au slăbit în intensitate şi încor
dare, fiecare metru de teren fiind disputat cu o extraordinară înverşunare.
Hotărîte să-şi îndeplinească misiunile primite, diviziile române au executat
în chip metodic atac după atac, obligînd trupele hitleriste şi horthyste să
părăsească pînă la urmă poziţiile pe care le considerau de nepătruns. Prin
eforturi deosebite şi prin folosirea întregii game de procedee tactice, tru
pele Diviziei 3 infanterie au reuşit să iasă pînă la sud de Tarcal. Concomi
tent, regimentele Diviziei 1 1 infanterie au continuat ofensiva de-a lungul
şoselei şi rambleului căii ferate Tokaj, Tarcal şi după lupte grele, au iz
butit ca pînă în seara zilei de 19 noiembrie să intercepteze şoseaua şi calea
ferată Tarcal, Mez6zombor. La flancul drept al Armatei 4 române, Divizia
18 infanterie a forţat Tisa în sectorul Vencsello în cursul nopţii de 18/19
noiembrie, ceea c e a dus la slăbirea rezistenţei inamicului din zona Tokaj.
Evocînd luptele Diviziei 18 infanterie pe cursul superior al Tisei, unul
dintre participanţi arăta că „Ostaşii diviziei au făcut dovada unui eroism
fără margini. La dreapta, pe frontul Regimentului 90 infanterie, trupele
ungare presau puternic. La cererea infanteriei, artileria noastră a dez
lănţuit un puternic foc de baraj fix. Inamicul suferea pierderi, totuşi con
tinua să înainteze. Deodată, a pornit la contraata� rezerva regimentului.
Duşmanul a rezistat la ploaia de gloanţe, nu a dat înapoi nici la exploziile
de grenade ce-i răreau rîndurile. Cînd a fost însă vorba de lupta la baio
netă a început să şovăie, apoi să dea îndărăt, după care a rupt-o la fugă
spre nord-vest, trupele noastre făcînd numeroşi prizonieri" 53.
53 Colonel în rezervă N. Constantinescu, Luptele de pe Tisa Superioară. Capul
de pod de la Vencsell6, în Armata română în războiul antihitlerist, p. 283.
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Urmărind cu fermitate atingerea obiectivului propus, diviziile de la
flancul stîng al Armatei 4 au continuat ofensiva pe direcţii divergente
pentru a lărgi breşa creată în dispozitivul trupelor hitleriste şi horthyste.
Reluînd ofensiva în noaptea de 20/2 1 noiembrie, trupe din Divizia 9 in
fanterie au atins Mohos tn., iar în dimineaţa zilei de 2 1 au înaintat către
Tiszaf6ldvâr. Prin pătrunderea trupelor Corpului 6 armată în raionul vest
şi nord-vest înălţimile Tokaj, inamicul care le apăra, ameninţat cu încer
cuirea, s-a văzut obligat să se retragă în noaptea de 21122 noiembrie, lăsînd
în contact doar elemente de siguranţă, aşa încît Divizia 1 1 infanterie a tre
cut la urmărire şi pînă în seara zilei zona Tokaj a fost eliberată, în timp ce
trupele Corpului 6 armată s-au apropiat de localitatea Szerencs.
Şi în aceste lupte ostaşii români au acţionat cu hotărîre şi mult
curaj. „Gîndindu-mă la luptele din această zi - scria generalul (r) Ion C.
Dimitriu, pe atunci şeful statului majo.r al Corpului 6 armată, - îmi vine
în minte fapta de vitejie săvîrşită de militarii din grupa comandată de
sergentul Ursache", care, „bazîndu-se pe curajul şi iscusinţa subordonaţi
lor săi [„.] , folosind cu dibăcie orice cută de teren, s-a infiltrat în spatele
dispozitivului apărării inamice. Deschizînd focul prin surprindere şi dînd
hitleriştilor impresia că sînt atacaţi de forţe numeroase, cei şas� ostaşi
români au creat panică în rîndurile inamicului, reuşind să nimicească mai
multe puncte de rezistenţă, capturînd 13 prizonieri şi 6 mitraliere" 54,
După lupte deosebit de grele, largi şi dinamice manevre de forţe şi
mijloace, la 29 noiembrie 1 944 Armata 4 română se găsea cu toate cele opt
divizii la vest de rîul Tisa, pregătindu-se pentru o ofensivă generalizată
asupra poziţiilor inamice din zona masivului Hegyalja, puternicul reduit
natural al sistemului de apărare din nord-vestul Ungariei ce închidea una
dintre porţile de pătrundere spre Cehoslovacia. Luptele duse în luna no
iembrie s-au caracterizat printr-o înaintare metodică, atacurile frontale
fiind îmbinate cu o constantă preocupare pentru învăluirea şi întoarcerea
forţelor hitleriste şi horthyste care se aflau în faţa dreptei şi centrului
dispozitivului armatei. l n aceste condiţii, fiecare progresiune a trupelor
române însuma eforturi deosebite şi sacrificii mari. De aceea, surprind
unele aprecieri postbelice asupra contribuţiei armatei române la eliberarea
Ungariei, aprecieri care încearcă să acrediteze ideea că „Armata 4 română,
care a executat ofensiva în nordul Ardealului, a participat abia după 25
octombrie, timp de cîteva zile, la unele lupte locale, în zonele Nyiregy
hâza, Tokaj, Să.toraljaujhely, după care a trecut în Cehoslovacia" 55• I n
realitate, luptele duse de Armata 4 română cu cele opt divizii, deci mai
mult de jumătate din marile noastre unităţi care au acţionat pe teritoriul
Ungariei de la vest de Tisa, au durat de la 25 octombrie pînă la 18 decem
brie 1 944.
Cucerirea masivului muntos Hegyâlja s-a realizat printr-:-o ingenioasă
manevră executată de Armata 4 exprimată sub forma unui „cleşte" uriaş,
ale cărui „braţe" ameninţau cu întoarcerea şi încercuirea forţelor horthyste
şi hitleriste în valoare de aproape şase divizii. „Braţele" acestui „cleşte".
conturat treptat-treptat, erau alcătuite la aripa dreaptă de Corpul 2 armată
51 General-maior în rezervă Ion C. Dimitriu, Luptele pentru eliberarea oraşului
Tokaj, în Armata română în războiul antihitlerist, p. 320.
55 Olvedi Ignăc, Roman katonak hazanc felszabatitasaban, în „Nephadsereg ",

an XXXVII, nr. 49 din 8 decembrie 1984, p. 1 1 .
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Comandantul unei piese de artilerie româneşti, deşi rănit, continuă lupta

cu aiviziile 8 şi 1 cavalerie, iar la cea stîngă de Corpul 6 armată, care avea
în compunere diviziile 3, 6, 9 şi 21 infanterie ; divizia 1 1 infanterie a fost
iniţial menţinută în rezerva armatei (vezi planşa nr. 1 9).
Diviziile de la flancul drept, acţionînd pe front larg, trebuiau să
fixeze puternic inamicul din fîşiile încredinţate şi să înainteze simultan
cu gruparea de pe direcţia loviturii principale a armatei care, pivotînd pe
flancul drept, urma să-şi angajeze în final forţele în lungul văii Hernâdu
lui ofensiva desfăşurîndu-se, prin urmare, de la sud spre nord cu toate că
orientarea generală a frontului pe abcisa mare era est-vest. I n cursul
dezvoltării ofensivei, manevra de învăluire a grupării de forţe din masivul
muntos s-a transformat într-una de întoarcere largă a acesteia, combinată
cu o acţiune frontală întreprinsă cu succes de diviziile 8 şi 1 cavalerie.
La flancul drept al Armatei 4 române continua să acţioneze Sectorul 159
fortificaţii sovietic din Frontul 2 ucrainean, iar l a cel stîng Armata 40 so
vietică din Frontul 2 ucrainean : Corpul 6 armată a adoptat un dispo
zitiv ofensiv pe un singur eşalon (Divizia 1 1 infanterie la flancul
drept, diviziile 9, 21 şi 6 infanterie la centru, Divizia 3 infanterie la flan
cul stîng) cu o rezervă (Divizia 18 infanterie). Ţinînd seama de faptul că
inamicul îşi constituise poziţii de rezistenţă solide, comandamentul Arma
tei 4 române a hotărît constituirea unei grupări de artilerie pe direcţia
principală de efort (în sectorul Diviziei 6 infanterie), cu densitatea de
108 tunuri şi aruncătoare de mine pe km de front.
La 29 noiembrie, trecînd la ofensivă, gruparea de pe direcţia lovi
turii principale a armatei a eliberat, pînă în seara zilei, cu Divizia 6 in
fanterie, localitatea Megyâsz6. Atacul a continuat în cursul nopţii. Divi
zia 21 infanterie a pătruns în dispozitivul inamic peste 5 km, obţinind
cel mai important succes tactic din această zi. Apreciind în mod deosebit
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importanţa acestei victorii, comandantul Armatei 40 sovietice comunica
comandantului Armatei 4 române următorul mesaj : „Vă rog să trans
miteţi mulţumirile mele soldaţilor şi ofiţerilor Diviziei 2 1 infanterie
pentru operaţiile încununate de succes din zilele de 25 şi 29 noiembrie

1 944 " ;;G,

,

Lupte foarte grele s-au desfăşurat pe înălţimea cu cota 292 din
apropierea localităţii Megyasz6. „ !naintînd frontal şi învăluind prin
dreapta reduitul hitlerist, în strigăte de urale, ai noştri au pus stăpînire
pe înălţime - rememorează unul din ostaşii Regimentului 1 1 dorobanţi.
Artileria a lungit apoi tragerea, lovind intens obiectivele din spatele co
tei, dînd răgaz alor noştri să se consolideze pe obiectivul cucerit. Cota a
fost ocupată cu mari sacrificii. Luptele au fost crîncene, adesea piept
la piept, la baionetă şi la grenadă" 57• Şi în împrejurimile dealului Kaptar,
unităţi din Divizia 9 infanterie au executat atacuri succesive pentru a-şi
deschide drum în valea Hernadului. „ !nălţimea era înţesată cu arma
ment de infanterie, cu mitraliere grele, cu tunuri antitanc şi aruncătoare
de mine" - consemna un veteran de război. Regimentul 34 infan
terie a acţionat aici în dispozitiv „sub formă de l?ană - batalion după
batalion - şi în cadrul lor, aproape companie după companie, urmînd
ca după cucerirea dealului atacul să se lărgească frontal ca un evantai
·
care să ducă la lărgirea breşei". Astfel „burghiul atacului a pătruns adînc
în flancul poziţiei fasciste" 58,
Pînă la 9 decembrie 1 944 Corpul 6 armată a pătruns adînc pe va
lea Hernadului desfăşurîndu-şi marile unităţi pe aliniamentul nord Sze
renc (la flancul drept), nord Megyasz6, sud-est Homrogd (la flancul stîng).
Diviziile 3 şi 1 8 infanterie trecuseră pe malul vestic al Hernadului, rîu
ce devenise un ax al operaţiei ofensive a armatei. Noi atacuri au fost de
clanşate începînd cu ziua de 10 decembrie, comandantul armatei inten
ţionînd să dezvolte şi mai mult manevra de învăluire şi întoarcere la est
şi vest de Hernad.
„Comandam pe atunci o grupare tactică în cadrul Diviziei 6 infan
terie care ataca în lungul crestei de la es t de Hernad - arată generalul
maior (r) Elefterie Totu -. Ofensiva a început în dimineaţa zilei de 1 0
d ecembrie. In faţă aveam u n inamic bine întărit p e poziţiile sale. Animaţi
de un puternic elan ofensiv, cu preţul unor eforturi supraomeneşti, bravii
luptători români au zdrobit pas cu pas rezistenţa înverşunată a duşma
nului, res}lingînd cu bărbăţie numeroasele contraatacuri, date uneori de
forţe superioare numericeşte. Lupte deosebit de grele au dus unităţile
D iviziei 6 infanterie română pentru eliberarea localităţii Baksai şi ocu
parea înălţimii Tetetlen, cu cota 260, puncte deosebit de puternic apărate
de inamic. Numai în ziua de 10 decembrie, în raionul acestei cote, tru
pele române au dat trei atacuri şi au respins două contraatacuri" ;;n.
56 Lt.-col. A. Miclescu şi lt.-col. C. Gheorghiu, Contribuţia Armatei IV-a ro
mâne în războiul contra germano-maghiarilor, în RM, an LXXXIII, nr. 9-10/sept.

-oct. 1946, p. 60.
57 Sergent-major în rezervă Ioan I. Enache, Două cote, în Povestesc veteranii,
Bucureşti, 1974, p. 143-144.
58 General-maior (r) Ion Botea, locotenent-colonel (r) Ion Pană, Din august
pină în mai, Bucureşti, 1965, p. 213-215.
59 General-maior în rezervă Elefterie Totu, Pe valea Hernadului, în Armata
română în războiul antihitlerist, 'p. 330.
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Piesă de artilerie
grea românească
decembrie 1944

Concomitent, „braţul" drept al „cleştelui " format din C or pu l 2 ::ff
mată, cu diviziile 8 cavalerie la flancul drept şi 1 cavalerie (la flancul
stîng) a înaintat pe mai multe direcţii spre rîul Bodrog p2 malul căruia
diviziile 8 vînători germană şi 2 infanterie ungară au organizat un nou
aliniament de apărare, sprijinit pe pantele estice ale munţilor. Î n noaptea
de 1 5-16 decembrie Divizia 8 cavalerie şi-a trecut pe timp de noapte
toate forţele la vest de rîu, începînd urmărirea inamicului pe direcţia
Sărospatak-Tolcsva-Regec şi a ajuns în seara de 16 decembrie în zona
Fony, ieşind astfel în valea Hernădului pentru a face joncţiunea cu
Divizia 1 cavalerie, care dezvoltase ofensh�a peste lanţul muntos. Par
curgînd prin lupte, pînă în seara zilei de 16 decembrie, 20 de km, Divizia
1 cavalerie eliberase localităţile Abaujker şi Abaujalpăr, punînd stăpî
nire pe înălţimile Arangos şi deschizînd, astfel, intrarea în defileul spre
Erdi:ibenye. A doua zi, înaintînd în lungul văii Hernadului a eliberat un
număr important de localităţi, între care Hejce şi Gi:inc, ajungînd la
Hidasnemeti. Aici cavaleriştii români a u săvîrşit una dintre cele mai stră
lucite fapte de arme din războiul antihitlerist. Primind misiunea de a
salva podul de beton de peste Hernad pe care inamicul urmărea să-l
arunce în aer, un detaşament din Regimentul 1 roşiori s-a dovedit mai
presus de orice laudă. „La lumina rachetelor şi a paielor aprinse esca
droanele au năvălit în iureş spre pod. S-a încins o luptă aprigă, pe viaţă
şi pe moarte. Pînă la ora 23,00 inamicul a fost complet nimicit. în acţiu
nea întreprinsă, ostaşii noştri au luat 180 de prizonieri şi au capturat în
treaga tehnică de luptă a garnizoanei respective ; 1 1 militari români şi-au
dat viaţa, iar 27 au fost grav răniţi, printre care locotenentul Popescu
Liviu şi sublocotenenţii Gaspar Vasile şi Nica Traian " 60•
Fapta de arme a eroicului detaşament român avea, desigur, largi
implicaţii asupra continuării ofensivei şi efectuării transporturilor atît
pentru trupele române cît şi sovietice, motiv pentru care generalul F. F.
Jmacenko, comandantul Armatei 40 sovietice, a citat-o într-un ordin de
zi : „Detaşamentul Diviziei 1 cavalerie [ ...] acţionînd în mod excepţional
oo

General-maior în rezervă Ion Crăciunescu, In munţii Hegyalja, în Armata.

română în războiul antihitlerist, p. 326.
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'şi dind [ ... ] un exemplu admirabil de curaj şi eroism [„.] a cucerit podul
de pe rîul Hernad din raionul Hidasnemeti apărat de nemţi şi pregătit
pentru distrugere. Garnizoana inamică care apăra podul a fost în între
gime nimicită, iar podul a fost cucerit în perfectă stare " 6 t .
După 15 decembrie grosul forţelor Armatei 4 române (Corpul 6 ar
mată) va acţiona la vest de Hernad în teren deschis. Gruparea de cava
lerie (diviziile 8 şi 1 cavalerie) vor executa misiuni ofensive şi de urmă
rire la est de Hernad. La 1 8 decembrie 1 944 Corpul 6 armată a depăşit
frontiera ungaro-cehoslovacă pe un front larg, între Sefi.a şi Resta (Ceho
slovacia), marile sale unităţi ducînd lupte grele cu trupele inamice care
opuneau o rezistenţă dîrză. l n timpul acestor crîncene bătălii comandan
tul Armatei 4 române raporta eşaloanelor superioare că „Armata a ajuns
pe obiectivul ordonat [.„] l n zilele de 14, 15, 16 şi 17 decembrie a eli
berat peste 1 20 de localităţi, între care oraşele Szerencs, Sarospatak,
Abaujszanto şi altele, luînd numeroşi prizonieri [„.] Armata 4 română
[„.] este statornică în voinţa de a distruge duşmanul, aşa cum a dovedit
în toate operaţiile anterioare" 62 •
După 55 de zile şi nopţi de lupte crîncene pentru eliberarea Unga
riei, Armata 4 română depăşea la 18 decembrie 1 944, victorioasă fron
tiera ungaro-cehoslovacă, avînd în dispozitiv : diviziile 8 şi 1 cava
lerie (la flancul drept), 6, 3, 18, 9 şi 1 1 infanterie (pe centru) şi Divizia
21 infanterie la flancul stîng. Exprimînd consideraţia sa şi a comanda
mentului aliat pentru eroismul şi abnegaţia marilor unităţi române, ma
reşalul Uniunii Sovietice, Radian Malinovski, trimitea următoarea tele
gramă comandantului Armatei 4 române : „Vă adresez mulţumiri
domniei voastre, precum şi trupelor Armatei 4 române pentru eforturile
depuse umăr la umăr cu armata sovietică. [„.] Vă doresc în viitor succese
şi mai mari în nimicirea ocupanţilor germani, pentru triumful cauzei
popoarelor iubitoare de libertate" 63•
Acţiunile de luptă duse de diviziile 2 şi 3 munte în depresiunea
Miskolc şi Munţii Bilkk. La sfîrşitul operaţiei „Debreţin" diviziile 2 şi 3
munte au fost regrupate * şi deplasate spre nord-vest de acest oraş prin
tr-un marş forţat de 50 km. Abia ajunse în noul sector al frontului, ma·
rile unităţi române au traversat Tisa în noaptea de 617 noiembrie 1 944,
după care Divizia 2 munte a trecut la ofensivă din raionul Tiszakeszi, în
cooperare cu mari unităţi din Corpul 104 armată sovietic, pe direcţia lo
calităţii Emod, în faţa căreia a ajuns la 1 1 noiembrie, iar Divizia 3 munte
a intrat cu parte din forţe, în noaptea de 7/8 noiembrie, într-un cap de pod
realizat de trupele sovietice la nord de Arokto, aflat sub presiunea inami
cului. Batalionului 5 vînători de munte, care a trecut primul Tisa, i-a re
venit misiunea de a contribui la consolidarea şi lărgirea capului de pod.
61 Arh. M.Ap.N., fond 540, dosar nr. 314, f. 54-55.

6:1

Ibidem, fond 948, dosar nr. 1 377, f. 272.

61 Ibidem, dosar nr. 1 404, voi. I II, f. 29.

• Temporar, Divizia 3 munte a fost subordonată operativ Corpului 33 armată,
Iar Divizia 2 munte Corpului 104 armată din Armata 27 sovietică. Cele două mari
unităţi române, deşi nu-şi completaseră golurile în oameni, armament şi muniţii, tre
buiau să acţioneze în centrul loviturii Frontului 2 ucrainean pe direcţia Miskolc.
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Luptele dintre Tisa şi Munţii Bilkk, polarizate cu deosebire în ju
rul celor mai importante localităţi transformate în noduri de apărare şi
puternice puncte de sprijin, au fost deosebit de grele. In fîşia de ofen
sivă a Diviziei 3 munte române, unităţile Diviziei 3 munte germane au
depus mari eforturi pentru a menţine zona Nemesbikk, zădărnicite însă
de spiritul combativ şi manevrei ale trupelor române. Dezvoltînd ofensiva,
grupurile 3 şi 6 ale Diviziei 3 munte au combinat frecvent atacurile fron
tale cu manevre de învăluire a unuia sau a ambelor flancuri ale inamicu
lui, ieşind, pînă în seara zilei de 10 noiembrie, în raionul Saj6szoged, unde
au primit ordin să reia ofensiva în dimineaţa zilei de 1 1 noiembrie, pe
direcţia Miskolc. Trecînd la atac în dimineaţa zilei de 1 1 noiembrie for
ţele diviziei române au reuşit să înainteze pînă pe aliniamentul Girincs,
Szakâld, iar pînă la 15 noiembrie au ajuns în faţa localităţii Onod, undf!
au fost oprite de o nouă şi puternică rezistenţă. Comandantul diviziei a
conceput eliberarea localităţii Onod printr-o manevră executată pe la
sud-vest cu forţele principale, combinată cu un atac frontal dat cu un
batalion. Vînătorii de munte, acţionînd cu pricepere, vigoare şi curaj,
sprijiniţi de Regimentul 1 848 antitanc sovietic, au continuat înaintarea
şi, în ziua de 20 noiembrie, batalioanele marii unităţi au ajuns la margi
nea oraşului Miskolc, o dată cu trupele diviziei sovietice de la stînga.
Divizia- 2 munte a avut de înfruntat, de asemenea, rezistenţa în
verşunată opusă de inamic, cu deosebire în zona localităţilor din fîşia în
credinţată, dar grupurile 4 şi 5 vînători de munte au atins pînă în seara
zilei de 9 noiembrie aliniamentul nord-nord-vest !gris, cota 97 şi Istvan
Mjr. Cele mai grele lupte s-au înregistrat în zona Emod, care a fost trans
formată de Divizia 8 infanterie germană într-o fortăreaţă redutabilă.
Comandantul diviziei a hotărît să elibereze localitatea printr-o manevră
executată pe la est cu trupele de la flancul drept, care au şi pătruns în
localitate în ziua de 12 noiembrie 1 944, iar cu cele de la flancul stîng pe
la sud-est, al ·căror prim atac a fost însă oprit la marginea aşezării. Martor
ocular al acelor evenimente, colonelul (r) Dumitru Bonaţiu notează : „In
timp ce la flancul stîng al diviziei progresiunea atacului mergea greu,
subunităţile din dreapta au rupt apărarea inamicului la est de Emod şi,
în seara zilei de 12 noiembrie, au atins liziera localităţii. Nu voi putea
uita niciodată elanul şi bărbăţia cu care au luptat aici ostaşii Batalionu
lui 10 vînători de munte, eroismul de masă al acestora. Lovind fără cru
ţare pe inamic; atacînd de front şi flanc, militarii acestui batalion au pus
stăpînire pe înălţimea cu cota 17 4. De aici au pătruns cu îndrăzneală în
dispozitivul hitleriştilor şi, în a doua jumătate a nopţii de 12/13 noiem
brie, au ajuns pînă în poziţiile artileriei duşmanului, nimicind peste 100
de hitlerişti şi capturînd numeroşi prizonieri" 6�.
Prin eroismul şi măiestria dovedite în luptă de Batalionul 1 0 vînă
tori de munte s-a obţinut imobilizarea unor forţe importante ale inami
cului, ceea ce a facilitat acţiunea Grupului 4 vînători de munte pe la vest
de localitatea Emâd, care, în strînsă cooperare cu subunităţile de la flan
cul drept al Diviziei 4 desant aero sovietică, a rupt apărarea unităţilor
hitleriste, ieşind în seara zilei de 14 noiembrie la marginea de vest a
M Colonel în rezervă Dumitru Bonaţiu, Eroismul ostaşilor români din zona
Em6d, î n Armata română în războiul antihitlerist, p. 337-338.
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Generalul de divizie
Leonard Mociulschi ,
comandantul Diviziei
3 munte, decorînd un
grup de ostaşi

localităţii. Cînd zorii zilei de 15 noiembrie risipeau întunericul de p e
pusta ungară, vînătorii de munte români au pătruns în Emod, despre
surînd Batalionul 10 vînători munte. La 1 8 noiembrie aliniamentul de apă
rare Szakald-Emod a fost în întregime străpuns, trupele hitleriste şi hor
thyste retrăgîndu-se precipitat spre Miskolc.
La 21 noiembrie 1 944, diviziile 2 şi 3 munte, după o înaintare d e
peste 5 0 k m a u ajuns î n zona Kisgyor, fiind întrunite i n cadrul Corpului
4 armată. Generalul de divizie Leonard Mociulschi, în ordinul de
zi
nr. 29 spunea, printre altele : „Am urmărit zi şi noapte lupta voastră d e
la Beiuş l a Tisa şi de aici l a Miskolc şi pot afirma că sînt mîndru d e vi
tejia voastră [ ... ]. Acum, la bătălia pentru Miskolc, deşi istoviţi de mar
şuri obositoare prin ploaie şi noroi, stînd de cele mai multe · ori în cîmp,
în luptă cu duşmanul aţi reuşit să fiţi la înălţimea celei mai viteze armate
din lume, armata roşie, contribuind la cucerirea unuia din cele mai
frumoase oraşe ale Ungariei - Miskolc" 65• Spre cinstirea eroilor români
căzuţi în aceste lupte, a fost ridicat în oraşul Miskolc un monument pe
care este scris : „Păstrăm cu respect memoria ostaşilor, fii ai poporului
român, care şi-au jertfit viaţa pentru idealurile internaţionalismului pro
letar, pentru eliberarea ţării noastre".
Ajunse în depresiunea Miskolc, care deschide o direcţie naturală
spre Cehoslovacia, diviziile de munte române puse în subordinea coman
damentului Corpului 4 armată au primit misiunea să ia cu asalt munţii
Bilkk, ce flanchează dinspre sud această poartă de înaintare spre inima
Europei centrale, rol care dinspre nord îl deţine masivul muntos Hegy
alja. Bătalia pentru acest bastion important al sistemului de apărare al
Grupului de armate „Sud" pe teritoriul Ungariei a durat de la 23 noiem
brie pînă la 16 decembrie 1 944, la ea participînd 825 ofiţeri, 932 subofi
ţeri şi 18 785 soldaţi români (vezi planşa nr. 20).
Corpul 4 armată trebuia să acţioneze într-un teren înalt, frămîn
tat şi împădurit, condiţiile geo-climatice favorizînd pe inamic. Munţii
65

Arh. M.Ap.N., fond 4, dosar nr. 333, f. 4Sl-50.
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Bilkk - avînd în centru o depresiune - obligau prin formele lor de re
lief la alegerea unui dispozitiv ofensiv în care atacurile frontale să fie
combinate cu manevrele de învăluire şi încercuire. Partea estică a ma
sivului, cu înălţimi mai reduse, dominată de cota 7 1 8 oferea condiţii re
lativ mai bune forţelor aflate în ofensivă decît cea vestică cu înălţimi
peste 900 m. Căile de pătrundere erau însă foarte reduse atît în estul cit
.şi în vestul Munţilor Bilkk. Doar adversarul avea avantajul de a utiliza
comunicaţiile „de rocadă" dintre oraşele Miskolc şi Eger şi din valea
rîului Szilvas. Cucerirea înălţimilor (îndeosebi a cotei 7 18) şi intercepta
rea celor două şosele vor decide soarta operaţiei ofensive a Corpului 4
armată, ducînd totodată şi la prăbuşirea dispozitivului defensiv germano
ungar din partea vestică a depresiunii Miskolc.
Ofensiva a început în prima jumătate a zilei de 23 noiembrie 1 944,
după o pregătire de artilerie de 25 de minute, pe direcţia generală Kis
gyi::ir-Ki::ilyukgalya-Kolloshegyek. Corpul 4 armată (comandant : general
de corp de armată Ion Boiţeanu) a executat lovitura principală în coop�
rare la dreapta cu Divizia 202 infanterie, iar la stînga cu Divizia 93 in
fanterie, ambele sovietice. Efortul Corpului 4 armată a fost susţinut de uni
tăţile din centrul dispozitivului său - cele de la flancurile interioare ale
diviziilor 3 şi 2 munte române şi-au îndreptat atacurile cu deosebire asu
pra unităţilori de la flancurile regimentelor 38 şi 30 vînători frontieră
ungare şi Regimentului 106 vînători munte german. Di�izia 3 munte a
rupt apărarea pe cîteva direcţii şi a cucerit succesiv înălţimile cu cotele
625, 7 17, 518, apropiindu-se de culmea marcată de cota 7 1 8, care domina
întreaga zonă şi reprezenta reduitul principal al apărării în partea estică
a lanţului muntos. La rîndul ei, Divizia 2 munte, care forma stînga dis
pozitivului, a pus stăpînire pe cotele 5 1 9, 393, 547, 382 şi a eliberat locali
tatea Mocsalya. Luptele pentru cucerirea înălţimii cu cota 519 au îmbră
cat un caracter dintre cele mai dramatice. „La un moment dat - îşi
aminteşte un fost combatant -, din cauza focului puternic al aruncă
toarelor de mine ale inamicului, atacul batalionului [9 vînători de mun
te - n.n.] progresa încet, fiind chiar pe punctul de a fi oprit. Comandan
tul batalionului a ordonat atunci sergentului T. R. Hristache Gheorghe
să se infiltreze în dispozitivul fasciştiior şi să descopere poziţia aruncă
toarelor de mine. Sergentul s-a strecurat cu dibăcie, a întocmit schiţa cu
poziţia aruncătoarelor de mine, după care a pornit spre poziţiile sub
unităţii sale. Pe itinerar însă a întîlnit 3 ostaşi din compania de cerce
tare aflaţi într-o luptă inegală cu fasciştii de pe o înălţime. Fără a şovăi,
a expediat printr-un ostaş schiţa la subunitate, iar el, împreună cu cei
lalţi 2 cercetaşi, a deschis un foc nimicitor asupra fasciştilor. Apoi, prin
salturi scurte, prin foc ochit, tras de după arbori şi bascheţi, a ajuns sus,
pe creastă. Cu o grenadă a ucis pe servanţii de la mitralieră, iar cu focul
automatului a pus pe fugă pe ceilalţi hitlerişti" 66•
In zilele următoare eforturile Diviziei 3 munte au fost concentrate
pentru a pune stăpînire pe nodul orografic Ki::ilyukgalya (cota 718). Re
curgînd la un atac metodic desfăşul'at pe ambii versanţi ai culmii, cu
Grupul 3 vînători munte pe la nord, iar cu Grupul 6 vînători munte
•

00

General-maior în rezervă Dan Grigore, Luptele din munţii Biikk, în Armata

română în războiul antihitlerist, p. 342-343.
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pe la sud, trupele române au depăşit pînă la 28 noiembrie, pe la flancuri,
dispozitivul inamicului, creînd premisele încercuirii grupării sale. La 3 de
cembrie vînătorii de munte români au pus stăpînire pe cota 718 şi, conti
nuînd ofensiva în ritm mai înalt, au interceptat comunicaţia de rocadă
Hamor-Repâshuta. ln acest timp, Divizia 2 munte, de la stînga, s-a apro
piat de aceeaşi comunicaţie de rocadă cu Grupul 4 vînători munte în sec
torul cotei 665, iar cu Grupul 5 vînători munte în zona localităţii Repâshuta,
interceptînd-o cu foc.
Sub presiunea crescindă a diviziilor 3 şi 2 munte române, a loviturilor
lor combinate cu ale diviziilor sovietice vecine, trupele hitleriste şi hor
thyste au fost silite să se retragă şi să-şi mute apărarea în adîncime, spriji
nindu-se cu deosebire pe culmea Bâlvâny, dominată de nodul orografic
cu cota 956. Corpul 4 armată a reuşit să rupă în timp relativ scurt şi acest
aliniament. lnfrîngînd prin lupte extrem de violente rezistenţele opuse
succesiv de duşman, escaladînd culmile stîncoase şi combinind cu price
pere focul cu mişcarea, trupele celor două divizii de munte au reuşit să
biruie greutăţile impuse de teren şi de vitregia iernii şi, după 23 de zile
de eforturi deosebite, au ieşit la vest de masivul muntos pe o adîncime de
40 km. Cu acest prilej, comandantul Corpului 4 armată român a dat la
22 decembrie 1944 un ordin de zi în care aprecia : „Vînătorii de munte
români prin cucerirea Munţilor Biikk adaugă o nouă pagină de glorie la
cartea de istorie a războiului"67.
O dată cu depăşirea lanţului muntos, drumul spre frontiera ungaro
cehoslovacă era deschis. ln ultima decadă a lunii decembrie Corpul 4 ar
mată a înfrînt rezistenţele opuse de Divizia 1 5 infanterie germană şi Divi
zia 8 infanterie ungară şi a înaintat impetuos spre vest. In ziua de 25 de
cembrie 1 944, Divizia 3 munte a cucerit înălţimea Denes, cu cota 309, iar
Divizia 2 mu�te a eliberat localităţile Zahar, Pogâny, Cered (Ungaria) şi
Tajty (Cehoslovacia}, inamicul retrăgîndu-se în grabă spre rîul Ipoly.
Unităţile de vînători de munte, depăşind frontiera ungaro-cehoslovacă,
au intrat pe teritoriul Cehoslovaciei în zona Studenâ-Tajty. Cu aceasta şi
Corpul 4 armată român şi-a încheiat cu succes acţiunile de luptă desfă
şurate pe teritoriul Ungariei. La 26 decembrie 1 944 Armata 1 română
avea toate motivele să citeze această mare unitate printr-un ordin de zi,
în care se spune : „Trecind peste greutăţile din ce în ce mai accentuate,
răzbind prin teren muntos şi acoperit de păduri seculare, învingînd as
primea vremii, vînătorii noştri de munte, cu eroismul lor şi conduşi de
priceperea şi bravura comandanţilor, au răsturnat prin lupte dîrze şi con
tinue toate rezistenţele inamicului [ . . . ] reuşind să străpungă complet ma
sivul Biikk [ . ] şi să intercepteze liniile de rocadă şi comunicaţii din văile
Szilvâs şi Apl6 [ ... ] . Trecind cu o parte din forţe peste vechea frontieră a
Cehoslovaciei, diviziile de munte se găsesc în plină înaintare la peste
40 km dincolo de masivul Biikk, depăşind spre vest importanta rocadă
Hatvan, Salg6tarjân, Lucenec" 68.
..

Acţiunile de luptă duse de pivizia de infanterie „Tudor Vladimi
Tescu-Debreţin" în Munţii Matra. �upă o scurtă perioadă în care a fost
trecută în rezervă pentru refacere şi completări, la 27 noiembrie 1944 Di•

f7

DIMPR. 26 octombTie 1944-15 ianuaTie 1945, Bucureşti, 1985, p. 235.
611 Arh. M.Ap.N., fond 653, dosar nr. 10, f. 17.
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vizia „Tudor Vladimirescu-Debreţin" a fost deplasată spre Munţii Matra
pentru a participa la cucerirea acestui puternic bastion din sistemul de
apărare strategică organizat de trupele hitleriste şi horthyste pe teritoriul
Ungariei. Acţiunile de luptă propriu-zise ale diviziei în Munţii Mâtra au
început la 20 decembrie 1944. l naintarea s-a produs în ritm susţinut, con
comitent cu aceea a diviziilor sovietice care o încadrau : Divizia 228 infan
terie la dreapta şi Divizia 243 infanterie la stînga. l nfrîngînd atît greutăţile
impuse de terenul muntos-împădurit, cît şi rezistenţa unităţilor din di
viziile 5 şi 25 infanterie ungare, ostaşii români au interceptat în seara zilei
de 20 decembrie 1944 aliniamentul marcat de şoseau Parad-Egerbakta,.
est cota 963, reuşind să elibereze localităţile Recsk, Farad şi Baja Farad.
Regimentul 3 infanterie a cucerit printr-o manevră dublu-învăluitoare
înălţimea cu cota 1 0 1 0, cel mai important nod orografic din Matra, trupele
diviziei depăşind astfel creasta principală a masivului muntos.
Continuînd înaintarea cu o şi mai mare vigoare, ostaşii români au
eliberat localităţile Matraderecske, Bodony, Matraballa şi Matramindszent
şi, în ziua de 21 decembrie, au ajuns pe pantele vestice ale Mâtrei, pe un
aliniament situat la o distanţă de 15 km faţă de baza de plecare la ofensivă.
„Ca participant la luptele purtate pe acele meleaguri - scria generalul
colonel (r) Constantin Smirnov - îmi amintesc cu emoţie de multe din
faptele glorioase săvîrşite de ostaşii Diviziei -.Tudor Vladimirescu» în
grelele încercări la care au fost solicitaţi [...] Prin lupte dîrze, duse fără
întrerupere, ostaşii Diviziei -.Tudor Vladimirescu„ au străbătut culmile
principale ale masivului Matra [ .. ] l n seara zilei de 21 decembrie, după
violente încleştări, ostaşii români au eliberat localităţile Matraballa şi
Matramindszent şi au ajuns pe formele de teren de la sud de şoseaua
Nemeti-Petervasara. I ntreaga zonă a masivului Mâtra fusese eliberată " mi.
A doua zi trupele diviziei au continuat urmărirea inamicului bătut
în luptele anterioare pe direcţiile Matraballa-Homokterenye (Regimentul 3
infanterie) şi Matrami.ndszent-Kazar (Regimentul 1 infanterie). lnfrîngînd
trupele adverse din localităţile Nadujfalu şi Nemeti, unităţile diviziei au
ajuns seara în faţa unei apărări organizate la sud de localităţile Matranovak
şi Homokterenye, apropiindu-se de frontiera ungaro-cehoslovacă. Ritmul
ofensivei creştea din ce în ce mai mult, îmbrăcînd pe alocuri caracterul unei
urmăriri a inamicului în retragere, aşa că la 25 decembrie regimentele
diviziei au ajuns în faţa oraşului Salg6tarjan, care a fost eliberat printr-o
acţiune dusă pe timp de noapte. „Prin eliberarea oraşului Salg6tarjan, nod
de cale ferată şi important centru industrial, inamicul a suferit o mare·
înfrîngere. Luptele duse pentru această localitate au cerut din partea osta�
şilor noştri şi a cadrelor de comandă eforturi deosebit de mari, multă ini
ţiativă şi un deosebit curaj " 70
La 28 decembrie 1944 trupele diviziei au trecut la urmărire pe direc
ţia Etes-Piliny, în cursul căreia au eliberat localităţile Etes şi Sagujfalu,
ieşind pînă seara pe un aliniament la nord-vest de aceste localităţi. La
sfîrşitul lunii decembrie 1944 Divizia „Tudor Vladimirescu-Debreţin" îşi
încheia astfel drumul de luptă pe teritoriul Ungariei.
.

119 General-colonel în rezervă Constantin Smirnov, Luptele din Munţii Mcitra.
în Annata rom4n4 in f'ăzboiul antihitlerist, p. 349, 351.
10 Locotenent-colonel în rezervă Neculai Condurachi, Luptele de la Salgotarjlin.
în Ibidem, p. 355.
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Categorii de forţe armate şi genuri
de al'me în acţiunile de luptă
de pe teritoriul Ungari«:'i

Contribuţia substanţială a României
la eliberarea Ungariei a însumat efor
turile şi sacrificiile tuturor categorii
lor de forţe armate şi genuri de arme
existente în s tructura organismului nostru militar de campanie, susţine
rea logistică fiind asigurată de economia naţională, de întregul popor.
Forţele aeriene militare, reprezentate organizatoric prin Corpul
aerian, au acţionat pe o arie întinsă şi direcţii multiple, îndeplinind toată
gama de misiuni care le sînt specifice, cu deosebire în sprijinul nemijlocit
al trupelor terestre, ·de bombardament în adîncime şi de recunoaştere.
Astfel, marea unitate română a acţionat cu 2 grupuri de vînătoare, 1 de
bombardament greu şi 1 de bombardament în picaj şi asalt, 2 grupuri de
observaţie - cite unul pentru fiecare din cele două armate române
, 1
escadriiă de recunoaştere, 1 de legătură şi 1 de transport ; în total 1 5 esca
drile cu 1 74 avioane şi 197 echipaje 71• Pînă în prima decadă a lunii noiem
brie Corpul aerian şi-a avut forţele dispuse pe aerodromurile Balomir,
Someşeni, Cîmpia Turzii, Turda, Mihai Viteazul şi Oroshaza. De aici for
maţiile de vînătoare-bombardament şi asalt au acţionat în sprijinul arma
telor 27 şi 40 sovietice şi Armatei 4 române, iar cu grupurile 1 şi 2 obser
vaţie şi cu cîte o secţie de legătură în sprijinul armatelor 1 şi 4 române.
Intre misiunile pe care le-a îndeplinit Corpul aerian român se înscriu :
cercetarea aeriană operativă şi tactică, acoperirea aeriană a dispozitivului
ofensiv al trupelor române şi sovietice, precum şi a comunicaţiilor şi tre
cerilor spre şi peste rîul Tisa 72• Piloţii Escadrilei 2 recunoaştere au cules
preţioase informaţii pentru comandamentele terestre sovietice şi române
din zonele Kiregyhaza, Beregovo, Ujgorod şi Sarospatak, iar cei ai grupu
rilor 2 şi 9 vînătoare, din spaţiul aerian al zonelor Csap, Nyiregyhăza. O
activitate deosebită au desfăşurat grupurile 1 şi 2 observaţie, ale căror
echipaje au pătruns în spatele liniilor inamicului, au înfruntat focul arti
leriei antiaeriene sau intervenţia aviaţiei de vînătoare hitleriste şi hor
thyste şi, executînd manevre abile, s-au apropiat de obiectivele ordonate,
aducînd date şi informaţii extrem de utile pentru comandamentele şi sta
tele noastre majore şi sovietice 7:i.
După ce Corpul aerian şi-a dislocat forţele pe aerodromurile de la
Turkeve, Kunmadaras şi Miskolc şi formaţiile de bombardament greu la
Oradea, unităţile sale au acţionat în zonele Hatvan, Komarom, Szekesfeher
var, Budapesta în sprijinul grupării de pe direcţia loviturii principale a
Frontului 2 ucrainean, pe care acţiona şi Corpul 7 armată român. Aviaţia
de cercetare a continuat să furnizeze informaţii în folosul trupelor de la
flancul drept al frontului care dezvoltau ofensiva spre Miskolc. Sprijinul
acordat de aviatorii români trupelor terestre a atins maximum de intensi
tate la 22 noiembrie, cînd au fost atacate masiv obiectivele din zonele
.Szekesfehervar, Hatvan. Echipajele aviaţiei de bombardament au reuşit
.să-şi lanseze în plin bombele, să distrugă un aerodrom şi o baterie de arti
lerie antiaeriană, să producă grele pierderi materiale inamicului. Atacu
rile au fost executate de grupurile 1 bombardament şi 8 asalt, acoperite cu
-

7 1 Istoria aviaţiei române, Bucureşti, 1984, p. 314-325.

Aripi româneşti. Contribuţii la istoricul aeronauticii, Bucureşti, 1966, p. 183.
Colonel (r) Alexandru Gh. Zaharescu, Corpul aerian român în sprijinul
trupelor terestre sovietice şi române în luptele din Ungaria, în ln numele libertăţii
şi prieteniei - Ungaria, p. 371.
72

73

210
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Avioane de bombarda
ment româneşti într-o
misiune de luptă pe
frontul
din
Ungaria

formaţii din grupurile 9 şi 2 vînătoare Concomitent, celelalte formaţii
de vînătoare au lovit poziţiile şi bateriile de artilerie antiaeriană ale adver
sarului aflate la vest de Abony şi Pekata, au atacat coloanele acestuia de
pe comunicaţia Versagyhaz, Kall6, Bercel şi Asz6d.
In ultima decadă a lunii noiembrie, efortul Corpului aerian român
a fost dirij at pentru sprijinirea grupării aliate de la flancul drept al Fron
tului 2 ucrainean, angajată în luptele grele în terenul muntos din nord
estul Ungariei. Aviatorii români, îi;i special cei ai Escadrilei 2 recunoaştere,
ai escadrilelor de observare şi de legătură şi o parte din cei ai grupurilor
de vînătoare, au executat peste 30 de misiuni fără a ţine seama de riscu
rile prezente la fiecare decolare şi aterizare datorate impracticabilităţii
aerodromurilor grav afectate de ploile abundente. Indeplinind misiuni în
condiţii meteo grele, ei au contribuit la succesul trupelor sovietice şi
române în eliberarea oraşului Miskolc.
De la 1 0 decembrie 1 944, cînd vremea a redevenit favorabilă, Corpul
. aerian român a intervenit cu forţe sporite în sprijinul Armatei 27 sovietică
şi altor trupe. Au fost lovite nodurile de comunicaţii de la Vadna şi Put
nok, coloanele moto şi hipo inamice în retragere pe valea rîului Eger şi pe
principalele artere aflate în munţii Bilkk, Hegyalja şi Matra. I n ziua de
1 3 ianuarie 1 945, escadrilele de bombardament greu şi în picaj au lovit
o!l4.ective importante din Budapesta, între care, la cererea comandamentu
lui sovietic, două poduri mari metalice peste Dunăre, contribuind astfel la
interzicerea· executării manevrei de forţe şi mijloace între cele două părţi
ale capitalei ungare şi la împiedicarea retragerii inamicului spre Buda.
Contribuţia CDrpului aerian român la eliberarea Ungariei a însumat.
1 58 misiuni de cercetare, 25 misiuni de însoţire a aviaţiei de bombardament
şi atac la sol cu aviaţia de vînătoare, 25 misiuni cu aviaţia de bombarda
ment greu, picaj şi asalt şi 404 misiuni de legătură. In total, au fost
executate 6 1 2 misiuni de luptă - în general, în condiţii atmosferice
grele - însumînd 805 ieşiri-avion, în 1 335 ore de zbor, fiind lansate
asupra obiectivelor inamicului peste 70 t de bombe. Printre rezultatele de
seamă obţinute se impun cele privind incendierea şi distrugerea unui
însemnat număr de tancuri şi autovehicule, lovirea a 5 gări cu mari aglo
merări de garnituri militare şi a mai multor trenuri în mişcare pe calea
ferată, încărcate cu trupe, tehnică militară, muniţii şi combustibili, neutra
lizarea sau distrugerea unor baterii de artilerie antiaeriană de calibru mare,
a tehnicii de luptă şi instalaţiilor de pe două aerodromuri militare, dezor21 1
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Soldatul Eftimie Croitoru

ganizarea sau mm1cirea mai multor coloane aflate pe comunicaţii 7�. Pe
timpul acestor lupte Corpul aerian român a pierdut 13 avioane şi 61 ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi T:i.
,
Trupele de pontonieri au asigurat nevoile de trecere ale unităţilor şi
marilor unităţi pliste cursurile importante de apă de pe teritoriul Unga
riei i6• Astfel, companiile 12 şi 18 poduri-rîuri au întins poduri de vase
peste Tisa, sub focul artileriei inamice, la Tokaj , Tiszadob şi TiszalOk şi apoi
peste Hernăd la Gibărt. La 1 7 noiembrie 1944 soldatul Eftimie Croitoru
a salvat cu preţul vieţii podul de pontoane de la Tisza16k, principala legă
tură a Corpului 6 armată cu forţele dispuse la sud de Tisa. Compania 1 9
poduri-rîuri a executat podul de vase peste Tisa î n zona Tiszavârkony, iar
.compania 21 poduri-rîuri a întins iniţial un pod peste Tisa la Tiszainoka
{30 km sud Szolnok) şi apoi altul la Tiszafilred (60 km nord Szolnok). In
prima decadă a lunii decembrie 1 944 această companie s-a deplasat la
Ercsi, pe Dunăre (35 km sud Budapesta), unde a participat la acţiuni im
.portante împreună cu pontonierii sovietici 77•
In luptele pentru eliberarea Ungariei de sub domina�ia fascistă
trupele de geniu au executat, de cele mai multe ori sub focul inamicului,
un mare volum de lucrări. Astfel, pionierii au pregătit mijloacele de for
ţare şi trecere peste rîurile Tisa, Bodrog şi Hernad ; un pod de plute de
6 tone peste rîul Tisa, care a fost folosit şi de unităţile sovietice ; trei
poduri improvizate, tot peste rîul Tisa, a cite 1 50-160 metri liniari, reali
zate în cooperare cu unităţi sovietice ; 75 de poduri improvizate construite
pe comunicaţii, dintre care patru în cooperare cu unităţi sovietice ; 51 po71
75

Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 1 404, voi. 1, f. 154-162.
Aripi româneşti, p. 193.

76 Colonel (r.) Nicolae Capolide, Acţiuni desfăşurate de pionierii şi po?1.tonierii
.din Armata 4 română pe teritoriul Ungariei, în In numele libertăţii şi prieteniei
- Ungaria., p. 378.
;7 Colonel în rezervă Vasile Andreescu, Drum peste ape, Bucureşti, 1970, p. 121.144 ; Colonel Antone Marinescu, Salt peste rîuri, Bucureşti, 1980, p. 35-69.
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tQperator la o staţie de radio în timpul luptelor
din Ungaria

•

duri reparate şi consolidate pe comunicaţii ; 138 km de drumuri amena
jate şi deszăpezite ; 240 plantări şi deplantări de cîmpuri de mine.
Trupele de transmisiuni care au acţionat în Ungaria erau grupate în :
1 2 batalioane, 1 9 companii independente, patru escadroane şi cîteva plu
toane mixte de transmisiuni, la acestea adăugindu-se şi transmisioniştii
din cadrul unităţilor de infanterie, artilerie, cavalerie şi vînători de
munte 78• Aceste subunităţi au asigurat legăturile prin fir şi radio nece
sare conducerii marilor unităţi şi unităţilor armatei române în timpul
luptelor.
In timpul operaţiilor duse pe teritoriul Ungariei transmisioniştii au
['ealizat : 7 OOO km refaceri şi întreţineri de circuite permanente ; 40 227 km
-construcţii linii noi, întreţineri, exploatări şi strîngeri de circuite în cablu
-de campanie ; 39 162 telegrame transmise şi recepţionate 7!1. Această activitate pune în evidenţă faptul, subliniat de altfel în numeroase ordint!
-0.e zi1 că subunităţile de transmisiuni, deşi acţionau în condiţii foarte grele,
mai ales datorită distrugerilor executate de inamic, au reuşit să realizeze
reţele telefonice, telegrafice şi radio care au contribuit în foarte largă
măsură la conducerea trupelor în luptă şi la succesele obţinute.
Unităţile de căi ferate şi drumuri au acţiQnat pe teritoriul Ungariei
în funcţie de nevoile operative ale frontului, pe şantiere de lucru sepa
.rate sau în cooperare cu trupe sovietice de aceeaşi specialitate 80• Astfel,
subunităţile Grupului operativ ale Brigăzii de căi ferate române au parti
dpat la executarea următoarelor lucrări mai importante : restabilirea linii
lor de cale ferată pe secţiunile Szeged-Szolnok-Djszâsz-Hatvan ; Bat
tonya-Oroshâza-Szentes-Kecskemet ; Lăkoshâza-Bekescsaba-Gyo
ma-Karcag ; Nagykereki-Debreţin-Tiszafilred-Filzesabony ; Debreţin
-Nyiregyhâza-Zâhony ; Debreţin-Pilspăkladâny-Szolnok-Budapesta;
78

Contribuţii la istdricul trupelor de transmisiuni din armata română, B ucu 

ceşti, 1973, p. 244-245.
79 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 1 404, voi. 1, f. 154-162.
so RRA, p. 521-522.
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Coloană a unui regi-
ment de pontonieri în'
marş spre Tisa

Hatvan-Miskolc-Szerencs ; Miskolc-Putnok ; Budapesta-Gădăllo
Vac ; Budapesta-Komarom-Gyor ; restabilirea liniilor de telecomuni
caţii feroviare pe aceste secţiuni ; refacerea podurilor de cale ferată de la
Tiszafilred, Poroszl6 şi Szeged, peste Tisa ; refaceri şi consolidări de po
duri feroviare pe liniile Filzesabony-Miskolc-Szerencs ; Miskolc-Put
nok şi Budapesta-Komarom-Gyor ; exploatarea reţelei de căi ferate pe
unele secţiuni redate circulaţiei.
Aportul trupelor de căi ferate române la operaţiile militare desfă
şurate pe teritoriul Ungariei a constat în peste 60 OOO oameni/zile exploa
tare de linii căi ferate, peste 170 km refaceri de linii, 35 poduri refăcute
şi consolidate cu peste 600 m liniari construcţii de pod, peste 260 km resta
biliri de linii de telecomunicaţii feroviare, precum şi peste 85 OOO oameni/
zile pază linii şi lucrări de artă s 1 .
O contribuţie importantă la buna desfăşurare a transporturilor pen
tru unităţile operative care luptau pe teritoriul Ungariei au adus-o cele
9 batalioane de drumuri române. Acestea au executat lucrări de întreţi
nere a reţelei de drumuri şi şosele din spatele frontului, înlesnind astfel
deplasările trupelor, executarea aprovizionărilor şi evacuărilor necesare
asigurării materiale a unităţilor. Batalioanele de drumuri române au re
parat, întreţinut şi menţinut în stare de circulaţie atît comunicaţiile im
portante de pe teritoriul român, în special în Transilvania şi Banat, cît
şi pe unele din şoselele care intersectau frontiera româno-ungară sau care
străbăteau partea de est a Ungariei : Oradea-Debreţin şi Arad-Mak6Szeged, Tokaj-Miskolc-Lucenec ; Debreţin-Tiszafilred-Filzesabony şi
Asz6d-Acsa-Retsag s2.
Cele două brigăzi de artilerie antiaeriană române (21 7 guri de foc
de diferite calibre şi 12 proiectoare) au executat acoperirea şi apărarea
antiaeriană a dispozitivelor trupelor române şi sovietice, a comunicaţiilor
şi punctelor de trecere şi sectoarelor de forţare, a aerodromurilor Corpului
aerian român şi Armatei 5 aeriene sovietice, precum şi a unor mari uni
tăţi aparţinînd armatelor 1 şi 4 române.
Pe timpul ofensivei eliberatoare din Ungaria, unităţile marinei mili
tare române au făcut siguranţa navigaţiei navelor aliate pe Dunăre în .
s t Ibidem, p. 522.
s1 Ibidem, p. 525.
214
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

La o intersecţie de
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.

aval de Baziaş, în care scop au dragat fluviul în sectoarele Orşova-Vîrcio
rova şi Gura Văii-Hinova, au curăţat fluviul de epavele navelor scufun
<late şi au executat balizarea şenalului navigabil.
Recunoştinţa populaţiei ungare
faţă de sprijinul acordat de
militarii români

O caracteristică dominantă a parti
cipării armatei române la eliberarea
Ungariei este comportarea umană
faţă de populaţia civilă, sprijinul larg
.acordat acesteia sub cele mai diferite forme. Iată de ce vitejia şi jertfele
ostaşilor români s-au înscris adinc nu numai în istorie, ci şi în conştiinţa
oamenilor la a căror eliberare au contribuit. Prin întreaga lor conduită
militarii români şi-au atras stima şi consideraţia din partea populaţiei 83,
totala lor angajare în bătălia cu forţele inamice fiind „subordonată ex
.clusiv ţelului înfrîngerii fascismului, grăbirii victoriei definitive asupra
Reichului nazist" 8'1. Animaţi de un autentic spirit de solidaritate inter
naţională, ofiţerii şi ostaşii români au adoptat faţă de locuitori o atitudine
�,plină de omenie ", dovadă a unei etici superioare şi a disciplinei care i-a
caracterizat pe combatanţi, a dorinţei lor de a veni în sprijinul unei popu
laţii sinistrate şi înfometate, trecută prin experienţa dramatică a unui
război devastator. Referindu-se la acest aspect, precum şi la pretinsa exis
tenţă a unei stări de spirit ostilă armatei române, pe care o alimentase
propaganda horthystă, un ofiţer român * - martor ocular al · comporta
mentului civilizat şi plin de omenie al ostaşilor români în relaţiile cu popu
laţia ungară - conchidea că : „Armata română cîştigase deplina încredere

83 Colonel Gheorghe Tudor, Contribuţia armatei române la eliberarea Ungariei,
în Zoe. cit„ p. 8 1 .
8 4 General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr.
Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, op. cit., p. 124.
* Este vorba de locotenentul Emil Paul Pop, fost comandant - în luptele
pentru eliberarea Budapestei - al companiei 1 din batalionul 1 al Regimentului
"26 dorobanţi „Rovine" (Divizia 2 infanterie) .
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a ungurilor, care, în urma propagandei germanilor, credeau că îi vom su
pune la torturi diferite, pentru a ne răzbuna. S-au convins repede că
poporul român nu este răzbunător, astfel că atît bărbaţii, cît şi femeile,
s-au împrietenit cu ostaşii şi ofiţerii români" 85.
Atît înainte, cît şi pe timpul luptelor purtate pentru eliberarea Un
gariei, ofiţerii români - dintre care unii au deţinut funcţii de mare răs
pundere - au dat ordine speciale cu privire la modul cum trebuie să fie
tratată populaţia civilă. Dintr-o serie de asemenea mărturii documentare
le desprindem pe cele mai semnificative. Astfel, se impune a fi reţinut
ordinul circular nr. 261 264 din 4 noiembrie 1 944, al comandantului Ar
matei 4 române, generalul de corp de armată Gheorghe Avramescu, care
atrăgea, cu deosebire, atenţia ostaşilor români asupra faptului că : „Tra
tamentul populaţiei ungare trebuie să fie din partea tuturor omenesc şi
corect" 86. La rîndul său, locotenent-colonelul Emil Popescu, comandantul
Regimentului 4 dorobanţi, adresa, la începutul lunii decembrie 1944,
aceste cuvinte soldaţilor din unitatea pe care o comanda : „Cer din partea
tuturor ca să se gîndească că acţionăm pe teritoriu străin şi de felul cum
ne purtăm atîrnă prestigiul armatei şi neamului românesc. Sînt sigur că
ostaşii mei vor fi la înălţimea aşteptărilor mele şi �om merge mereu spre
victoria finală" 87•
Cel mai concludent document, sub acest aspect, este incontestabil
ordinul dat la 2 ianuarie 1 945 de generalul de corp de armată Nicolae
Şova, comandantul Corpului 7 armată român, cu prilejul declanşării asal
tului pentru eliberarea Budapestei, care presupunea mari şi violente con
fruntări cu un inamic disperat şi capabil de orice manifestări distructive.
Reamintind ordinele pe care le-a „dat anterior cu privire la atitudinea
pe care trebuie să o aibă trupele în cursul operaţiunilor", generalul Nicolae
Şova făcea menţiuni semnificative referitoare la comportamentul milita
rilor români : „Populaţia civilă care nu ia parte la l'.ezistenţă va fi cruţată
şi luată sub protecţie, asigurîndu-i-se viaţa, liniştea şi avutul [ ...] Cartie
rele cucerite, clădirile şi bunurile de orice fel intrate în stăpînirea trupe
lor noastre rămîn, sub garanţia lor, în starea în care au fost găsite după
lupte. Distrugerile, devastările, transferul de obiecte dintr-un imobil în
altul sînţ strict interzise atît militarilor, cît şi civililor. Monumentele şi
obiectele de artă, instituţiunile culturale şi aşezămintele de interes public
vor fi cruţate cu grijă. Nici o atingere a acestora nu poate fi justificată.
Instalaţiunile de orice fel (apă, lumină, telefon, tramvaie etc.) care asigură
viaţa oraşului [ ...] trebuie păstrate intacte " 88.
Asemenea documente constituie mărtlll'ii de o certă valoare despre
atitudinea cu care armata română a abordat campania de eliberate a Un
gariei, ilustrînd plenar calităţile sale etice şi morale superioare. Această
atitudine contrastează puternic cu acţiunile brutale, violente, profund
inurnane desfăşurate de trupele horthyste în raporturile cu populaţia din
1!S Viorel Faur, Mircea Velicu, Pagini din memoriile unui ofiţer român, combatant în rllizboivl antifascist (I), în „Crisia", Oradea, 1 988, p. 312.
ee

Arb. M.Ap.N., fond 3, dosar nr. 13, f. 62 şi fond 4, dosar nr. 226, f. 62.

B7 Pe d rumuile biruinţei (33 August 1944-13 mai 1945), Bucureşti, 1984, p. 273.
18

Arh. M.Ap.N., fond 342, dosar

teniei - Ungaria, p. 94-96.

nr.

101, f.
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Ostaşi români împărţind hrană populaţiei ungare

nord-vestul României, după aplicarea odiosului dictat de la Viena din 30
august 1 940. Se poate aprecia că oştirea, poporul român au dat o ade
vărată lecţie unor cotropitori trufaşi şi perfizi pe care istoria nu a întîrziat
să-i condamne.
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Acţionînd cu un remarcabil spirit umanitar, ofiţerii şi ostaşii români
au manifestat o deosebită grijă faţă de populaţia civilă, de monumentele
de artă, clădirile şi instituţiile publiee, realitate care s-a fixat adînc în con
ştiinţa locuitorilor oraşelor şi satelor eliberate. Deşi efortul principal era în
dreptat împotriva trupelor hitleriste şi horthyste, totuşi ostaşii români
s-au preocupat, cu multă atenţie, şi de situaţia dramatică în care se găsea·
populaţia civilă din Ungaria, cu· intenţia sinceră de a-i acorda un eficient
ajutor, pentru a putea depăşi clipele grele şi a trece la reluarea activităţii
sociale şi economice normale. O dare de seamă din mai 1945, elaborată de
Marele Stat Major al armatei române, consemnează faptul, prin sine în
suşi edificator, că acest sprijin „acordat de trupele române populaţiei civile
din Ungaria şi Cehoslovacia pe timpul acestei campanii, a fost variat şi
spontan, datorită caracterului ostaşului român, care preţuieşte în cel mai
înalt grad Omenia" 89• Recunoscînd această dimensiune comportamentală
a militar il or români, locuitorii din comuna Farmas scriau, la 10 ianuarie
1 945, comandantului unui regime·n t român : „Comuna noastră, de cînd a
năvălit furtuna războiului peste noi, din toate armatele care au trecut
··
nici una nu a fost cu atîta inimă şi înţelegere faţă de populaţia noastră
ca unităţile de sub comanda dumneavoastră, care atît a fost de bună şi de
umană, pînă la ultimul soldat, încît populaţia noastră întotdeauna numai
cu drag şi cu mulţumi_ri o să se gîndească la domnul comandant şi la toţi
soldaţii de sub comanda dumneavoastră" 90. De asemenea, istoricul ungur
Csatâri Daniel conchidea : „ Intre soldaţii armatei române · care luptau în
Ungaria şi populaţie s-au stabilit relaţii prieteneşti" 9 1 .
Practic nu a fost unitate care „să nu fi luat sub protecţia sa, pe
acolo pe unde a trecut, un număr variabil de persoane, compus în special
din copii, bătrîni, oameni nevoiaşi sau sinistraţi, cărora le servea, în ge
neral, masă caldă zilnică [„.] . In afară de acest ajutor organizat de unităţi,
pretutindeni au fost cazuri cînd ostaşii, subofiţerii şi ofiţerii noştri rupeau
din drepturile lor pentru a veni în ajutorul populaţiei" 92• Primăria co
munei Vatta din Ungaria îşi exprima, la 23 decembrie 1944, recunoştinţa
şi mulţumirile pentru faptul că „Armata română [„.] a avut toată grija.
de alimentarea a 45 familii sărace, în mod gratuit" 93.
La 5 ianuarie 1 945, consiliul comunei Szilvasvârad confirma că ar
mata română „a hrănit copii şi chiar oameni majori de la cazanul trupei,
precum şi prin împrejurimi" 9". Consiliul comunei Di6sgyor certifica, l a
rîndul său, că între 1 8 decembrie 1 944 şi 7 ianuarie 1 945 Brutăria 39 cam
panie, care cantonase în acea localitate, „s-a purtat faţă de populaţie foarte
binevoitoare şi cu toată înţelegerea, iar cu ocazia plecării din localitate a
B9 Apud. Mircea Muşat, Războiul antihitlerist -

roman, în LIP, nr. 2/1985, p. 6.

războiul întregului popor

90 Maior dr. Ioan Talpeş, Luptele duse de armata română pentru eliberarea
Ungariei, în FIMPR, voi. 16, Bucureşti, 1985, p. 116.
9 1 Csatari Daniel, Contribuţia poporului român la eliberarea Ungariei de sub
ocupaţia hitleristă, în AI, nr. 6/1956, p. 160.
92 Armata 1-a română în campania din West. 23 August 1944-9 Mai 1945, p. 95.
ro Ibidem, p. 97, 100.
91, Ibidem, p. 100.
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·dăruit populaţiei nevoiaşe aproape 5 OOO pîini" 95. Sînt, desigur, mai con
dudente cifrele statistice extrase din documentele Armatei 1 române, care
au consemnat distribuirea către populaţia ungară a 275 OOO de mese calde,
37 OOO kg de pîine, 40 OOO kg de legume şi 1 8 OOO kg de cartofi oo.
O altă expresie a sprijinului acordat de trupele române cetăţenilor
unguri şi o materializare a recunoştinţei acestora a fost asigurarea unei
prompte şi gratuite asistenţe medicale, atît de necesare în acele momente
cînd orice intervenţie în beneficiul bolnavilor era absolut necesară. Se
constată, şi în cazul acesta, o grijă deosebită faţă de oameni. Ambulanţa
81 sanitară a Diviziei 6 infanterie raporta, de pildă, la 18 mai 1 945, că
„a căutat în toate împrejurările, indiferent de localităţi şi naţionalitate,
să vină în ajutorul populaţiei civile lipsite de asistenţa medicală şi de
posibilitatea de a se trata din cauza condiţiilor şi distrugerilor grave ale
războiului. Ajutorul medical a fost dat neprecupeţit tuturor cetăţenilor
care l-au cerut, dîndu-se consultaţii gratuite şi asistenţă medicală nece
sară chiar la domiciliul cetăţenilor bolnavi" 97. Personalul acestei ambu
lanţe a contribuit, timp de cîteva săptămîni, la asigurarea unui control şi
tratament medical riguros în localităţile Forr6, Garadna, Perkupa şi Nagy
batony 98• Totodată, dintr-un alt document rezultă că „medicii militari
ai armatei au dat populaţiei civile [din comuna Szilvasvarad
n.n.]
[ . . .) ingrijiri medicale" 99 .
ln darea de seamă pe luna ianuarie 1 945 a serviciului sanitar al Di
viziei 9 cavalerie se preciza că medicii „unităţii noastre dau asistenţă me
tlicală şi populaţiei civile din regiunile unde cantonează", astfel că în rîn
durile acesteia „nu s-au ivit cazuri de maladii infecto-contagioase" 100• In
raportul conducerii spitalulu i nr. 1 de campanie, prezentat Armatei 1 în
d ecembrie 1 944, se arăta că : „medicii spitalului nostru au dat asistenţa
şi îngrijiri medicale unui număr mare de locuitori civili [ . .] . Acest ajutor
a fost solicitat, de altminteri, extrem de frecvent şi de către spitalul de
-stat maghiar din Cegled" 101.
Comandamentul Armatei 1, la cererea de materiale „absolut nece
sare pentru îngrijirea bolnavilor" 102, a venit în ajutorul celor internaţi
în spitalul Crucii Roşii din Nagykata, „dind săptămînal articolele solici
tate pentru alimentarea bolnavilor şi iluminatul spitalului, în mod gra
tuit" 103• După cum se menţionează într-un raport din 26 decembrie 1 944,
-

.

9;; Ibidem. Transcriem şi mulţumirile adresate de conducerea comunei Mezocsât
„pentru atenţia acordată în spitalul român fiecărui bolnav şi rănit localnic, care au
fost îngrijiţi şi operaţi cu cea mai mare conştiinciozitate ". (23 August 1944. Docu
mente, vol. III, p. 334).
96 Ştefan Pâslaru, Aspecte privind relaţiile trupelor române cu populaţia civilă

din Ungaria şi Cehoslovacia în perioada războiului amihitlerist şi pe timpul înapo
ierii lor în ţară, în FIMPR, vol. 5-6, Bucureşti, 1979, p. 409.
�7 Arh. M.Ap.N., fond 4, dosar nr. 247, f. 141.
93 Ibidem, dosar nr. 247, f. 142.
99

Armata 1-a română în campania din West. 23 August 1944- 9 Mai 1945,

p. 100.
100 Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 169, f. 66, 88, 99.
101 Ibidem, f. 45.

102 Armata 1 -a română în campania din West 23 August 1944-9 Mai 1945, p. 99.
toJ In numele libertăţii şi prieteniei - Ungaria, p. 403.
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acest gest a „produs mare satisfacţie în rîndurile populaţiei maghiare din
localitate" 10".
Documentele la care ne-am referit dezvăluie, deci, realitatea de ne
contestat că ajutorul medical acordat de armata română locuitorilor din
Ungaria a fost extrem de generos şi eficient, fiind asigurat de la nivelul
medicilor de batalioane şi pînă la efectuarea unor diverse operaţii de ur
genţă în ambulanţele şi spitalele de campanie. Serviciul sanitar al Armatei
1 şi al Corpului aerian au asigurat, spre exemplu, 65 400 de consultaţii şi
tratamente medicale, 750 de intervenţii chirurgicale şi 1 850 de analize de
laborator 1os.
Este de remarcat şi modul în care autorităţile militare române au
fost preocupate de restabilirea cursului firesc al vieţii localităţilor elibe
rate, instituţiilor şi întreprinderilor de utilitate publică, ostaşii romani
depunînd eforturi pentru funcţionarea lor normală, cu toate că atenţia
lor era, în principal, îndreptată împotriva inamicului. Angajaţi, aşadar,
într-o crîncenă confruntare cu trupele hitleriste şi horthyste, ofiţerii şi
ostaşii români şi-au consumat o însemnată parte a timpului de care dis
puneau pentru înlăturarea unor consecinţe ale războiului. Atitudinea lor
prietenească a fost apreciată cum se cuvine de către populaţia din mai
multe aşezări ungare. Astfel, la 20 decembrie 1 944, Margit Szaled a adre
sat - în numele profesorilor'" şi al elevilor gimnaziului din Turkeve - o
scrisoare de mulţumire comandantului Corpului aerian român, în care se
arăta, între altele : „Această bucurie extremă [de a-şi începe cursurile,
la 1 1 decembrie 1 944
n.n.] că putem să continuăm munca noastră o
datorăm bunăvoinţei înţelegătoare a dumneavoastră", pentru care ex
primă „mulţumirea cea mai adîncă" 106. Preşedintele Comitetului judeţean
interimar Turkeve, Gâbor Marky, trimitea o scrisoare de mulţumire ace
luiaşi ofiţer român, prin care îşi făcea cunoscută bucuria „populaţiei ora
şului judeţean Turkeve pentru deschiderea bisericii, precum şi pentru
concursul şi sprijinul binevoitor primit pentru înfiinţarea serviciului ad„
ministrativ şi a poliţiei civile din partea comandamentului român" 101. In
partea finală a documentului scris de acest reprezentant al noii conduceri
administrative locale era formulată urarea „ca în luptele actuale, ce se
duc pentru dezrobirea Europei, forţele armate române să aibă succese
frumoase în operaţiuni, care la urmă să aducă dezrobirea popoarelor şi
naţiunilor europene şi un viitor mai fericit" 10s.
Primarul comunei Szecseny, dr. Laszlo Sândor, aducea - la 23 ia
nuarie 1 945 - „vii mulţumiri comandantului armatei române din locali
tate, pentru buna şi inimoasa intenţie, predînd absolut fără nici o difi
cultate şi deplină înţelegere cărţile compuse din 124 volume pentru biblio
teca şcoalei locale" 10!J. Unităţile militare române au recuperat obiectele
jefuite de trupele germane în retragere din Muzeul de stat din Râkoske-

104 Ibidem.

io;

Ştefan Pâslaru, op. cit„ p. 410.

1oa In numele libertăţii şi prieteniei - Ungaria, p. 404.
10 7 Ibidem, p. 401.
1 08

10�

p. 101.

Ibidem.
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resztur, căruia i le-a înapoiat 110, cu scopul de a repune în circuitul cultural
această instituţie. l ntr-o declaraţie (din 11 decembrie 1 944), de o preg
nantă sinceritate, reprezentanţa comunei Abony afirma că „Populaţia a
ajuns să-i iubească pe ostaşii români şi să-i cunoască ca prieteni, nu ca
duşmani" 1 1 1• Militarii români i-au ajutat pe locuitorii din Abony să pună
„în stare de funcţionare uzina electrică" 11 2, apoi au lucrat la amenajarea
drumurilor şi au contribuit la „menţinerea ordinei", făcind deci reale
„servicii" comunei. De aceea fruntaşii locali s-au simţit datori să accen
tueze asupra conduitei ostaşilor români pe care au găsit-o a fi „demnă de
fii ai unui popor de cultură" 113. Nu a fost înregistrată nici o plîngere
împotriva lor. Din contră, „populaţia a fost aceea care i-a luat la suflet
şi a ajuns să-i iubească". Autorităţile constatau, de asemenea, că în toate
împrejurările „ostaşul român nu este duşmanul, ci prietenul şi binevoi
torul nostru". I n concluzie, acestea subliniau faptul că „Armata română
civilizată cunoscută de noi a binemeritat dragostea, stima şi recunoştinţa
populaţiei maghiare" rn.
Primarul comunei Cserepfalu certifica faptul că, în intervalul din
tre 16 şi 22 decembrie 1 944, au cantonat în aceasta trupe române, care
„s-au purtat absolut corect din toate punctele de vedere faţă de populaţia
civilă [„.] , iar ofiţerii lor totdeauna şi în toate ocaziile au arătat o înţe
legere demnă şi foarte corectă ce le poate fi de cinste" 1 15. O adeverinţ a
cu un conţinut similar semna, la 6 iunie 1 945, şi primarul comunei
Tiszasz6116s. El atesta buna comportare a Regimentului 1 1 infanterie, de
· care locuitorii „s-au despărţit [„.] cu mulţumiri" 1 16, Asemenea documente
au mai fost emise de autorităţile din încă 84 de comune, printre care :
Bekes, Kisterenye, Mezocsat, Endrefalva, Gyula, Korosladany, Balassa
gyarmat, Kenderes şi Tiszafilred 117. La 9 februarie 1945, 1 8 locuitori din
comuna Szirmabesenyo mulţumeau comandantului unui regiment de arti
lerie, precizînd totodată că „am dori ca să nu plecaţi niciodată din co
mună" 1 1s, rugăminte pe care o putem considera ca pe un act de sinceră
simpatie faţă de ostaşii români.
Nu a fost, desigur, un caz singular. Redăm, spre argumentare, şi re
ferinţele dintr-un raport privind atitudinea locuitorilor unguri faţă de
trupele române, redactat la 10 noiembrie 1 944 de către locotenent-colo
nelul V. Bichiceanu, în care se arată că populaţia din comuna Oroshaza
„este mulţumită de conduita trupelor noastre şi, în nenumărate rînduri.
şi-a exprimat dorinţa ca să rămînă în acea localitate unităţi române pentru
1 10 Ibidem, p. 97. Aceste obiecte, cu o mare „valoare muzeală", erau, de fapt.
proprietatea Academiei Ungare de Ştiinţe. 23 August 1944. Documente, voi. l l l ,.
p. 450.
HI In numele libertăţii şi prieteniei - Ungaria, p. 400.
1 12

J.bidem.
Ibidem.
rn Ibidem.
1 15 Armata 1-a română în campania din West. 23 August 1944-9 Mai 1945.
1 13

p.

99.

116

In numele libertăţii şi prieteniei - Ungaria, p. 407.
Ibidem.
ua 23 August 1944. Documente, voi. IV, 1944-1945, Bucureşti, 1985, p. 70.
1 17
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menţinerea ordinei" 1 10. I ntr-un raport, din 8 decembrie 1 944, al Armatei
4 se menţiona că populaţia ungară s-a convins de modul civilizat de com
portare a armatei române 120, aceasta cu toate că s-a desfăşurat anterior o
intensă propagandă ostilă de către autorităţile horthyste, care au căutat
„să infiltreze groază în rîndurile populaţiei" 121• După puţin timp de la
intrarea ostaşilor români în Nagykata, locuitorii acestei comune au „con
statat că tot ce s-a spus" despre ei, evident de către elementele fasciste,
„n-au fost decît născociri răutăcioase şi propagandă subversivă minci
noasă" 122• Populaţia nevoiaşă din această aşezare - se preciza într-un
document din 28 decembrie 1 944
a recurs „cu încredere la sprijinul
ostaşilor români, pentru o bucată de pîine, o mîncare de la cazan etc." 12::: .
1 n scrisoarea lor din 7 decembrie 1 944, locuitorii din Tiszavărkony îşi afir
mau sentimentele de recunoştinţă faţă de ostaşii din Compania 1 9 pon
tonieri, „pentru bunătatea de a ne fi reparat şi pus în funcţiune din nou
moara avariată în timpul luptelor, astfel încî.t a salvat de foamete popu
laţia comunei" 12"- . Gratitudine i se exprima şi medicului militar care „ziua
şi noaptea a fost gata să-i consulte pe cetăţenii bolnavi fără recompensă,
dindu-le şi medicamente ca să-şi recapete sănătatea" m. Sintetizînd unele
constatări referitoare la starea de spirit a populaţiei ungare, un raport
din 20 ianuarie 1945 insista asupra adevărului că aceasta „nu a avut decît
cuvinte de mulţumire pentru ostaşii români, care peste tot s-au purtat
omeneşte, civilizat şi cu multă bunăvoinţă faţă de populaţia civilă lipsită
de mijfoace" 126.
ln stăruinţa lor de a înlătura, pe cit le-a fost ppsibil, distrugerile
războiului, unităţile române şi-au dat concursul la repararea unor insta
laţii din fabricile şi uzinele deteriorate. De asemenea, au asigurat transpor
tarea a peste 15 OOO de persoane, între care mulţi refugiaţi, cu numeroase
bagaje 1n. I n timpul lunilor de iarnă ostaşii români au aprovizionat cu
lemne şi populaţia civilă care nu dispunea de mijloace de transport. Au
fost redate agriculturii, prin riscante operaţii de deminare, întinse supra
feţe de pămînt. Chiar şi pentru lucrările agricole au fost furnizate atît
„braţe de muncă" 12s, cît şi animale pentru tracţiune. Trupele de geniu
ale armatelor 1 şi 4 române au reparat şi restituit folosinţei publice peste
400 km de şosea, au astupat 89 de furnale provocate de inamic pe şosele,
au deminat şi salvat de la distrugere 35 de viaducte şi diguri, construind
totodată 146 de poduri şi refăcînd alte 39, realizînd astfel o reactivare a
reţelei de transporturi în zonele în care au acţionat, situaţie de care a
beneficiat cu deosebire populaţia ungară, cea dintîi interesată să revină
la preocupările obişnuite în timp de pace.
-

1 19 Ibidem, voi. III, p. 248-249. Intr-un „buletin informativ" din 21 decembrie
1944, cu „privire la situaţia din Tăpi6szele", se raporta despre asistenţa medicală
acordată populaţiei, precum şi în legătură cu distribuirea de pîine, sare şi petrol
pentru aceasta (Ibidem, p. 389) .
120 Ibidem, p. 336.
121 Ibid em, p. 396.
122

1 23

m
125

128
121

' 28

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 335.
Ibidem.
Ibidem, p. 544.

M ircea Muşat, op. cit., p. 25.
Ibidem.
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Comportamentul trupelor române în Ungaria a fost, incontestabil,
de o pilduitoare superioritate · morală şi a contrastat cu barbariile comise
de hitlerişti şi cu măsurile luate de autorităţile şi armata horthystă, cu
consecinţe extrem de grave pentru locuitori. Conştientă de realităţi, de
multe ori populaţia a înţeles să colaboreze cu armata română, în ideea ca
ocupanţii hitlerişti şi aderenţii lor horthyşti să fie complet anihilaţi, de
oarece constituiau cel mai mare pericol pentru viitorul poporului ungar.
Expunîndu-se unor riscuri reale, unii cetăţeni unguri au venit în în
timpinarea unităţilor româneşti, furnizîndu-le informaţii utile despre
inamic şi călăuziÎ:ldu-le, pe drumuri secundare, spre poziţiile acestuia,
contribuind în mod nemijlocit la succesul unor acţiuni de luptă. La 12 de
cembrie 1 944, spre pildă, locuitorii din zona localităţii Isaszeg au oferit
ostaşilor Regimentului 94 infanterie date exacte despre cîmpurile de mine
organizate de forţele adversarului, ceea ce le-a permis ca să folosească·
aceste terenuri pentru ca, după deminarea unor porţiuni, să cadă în spa
tele inamicului şi să realizeze o surprindere a acestuia 1 29• Bazîndu-se pe
informaţiile primite de la cetăţeni unguri, Regimentul 5 roşiori a eliberat,
fără pierderi prea mari, localitatea Bodrogkeresztur 1 30. La fel au procedat
şi locuitorii oraşului Salg6tarjan, care i-au condus pe ostaşii români spre
locurile unde s-au ascuns soldaţi germani, dind totodată informaţii cu pri
vire. la efectivele hitleriste aflate în retragere m. Asemenea acte de cola
borare au mai fost, desigur, multe pe parcursul operaţiilor militare, popu
laţia ungară convingîndu-se de faptul că trupele române au o atitudine
profund umană, binevoitoare. De asemenea, într-un raport al comandan
tului Diviziei 2 munte se menţionează că „în oraşul Hajduhadhaz toată
populaţia, copii, femei, bărbaţi au ieşit în întimpinarea armatei române
cu flori şi au oferit totul pentru cantonarea şi traiul trupelor" 132 .
Exprimarea deschisă a sentimentelor locuitorilor unguri faţă de os
taşii români apare, cu claritate, din scrisoarea trimisă de corpul didactic
al liceului din Miskolc la 25 ianuarie 1 945, în care se arată, între altele :
„fiind în mod sincer şi uman emoţionaţi de glorioasa moarte a aviatorului
[adjutant Vasile Scripcaru
n.n.] înmormîntat la Miskolc r . ] , corpul
profesoral a decis a vă prezenta [ ...] următoarele hotărîri : 1 . Membrii
corpului profesoral îşi vor lua în seama lor îngrijirea mormîntului d-lui
adjutant aviator Scripcaru. 2. Primăvara şi vara profesorii vor aranja
mormîntul aflător în pămîntul unguresc. 3. Toţi membrii corpuluţ profe
soral vor îngriji ca mormîntul să fie întreţinut în ordine şi curăţenie [ . . .] ;
o dată, în fiecare an, vom trimite părinţilor sau rudelor eroului mort cite
o dare de seamă despre situaţia şi soarta mormîntului luat în grija noas
tră" 133• l n finalul scrisorii era formulată convingerea că „intenţia noastră
sinceră şi nobilă va contribui la adîncirea relaţiilor amicale între poporul
român şi cel ungar" m. Era un salutar gest de cinstire a memoriei avfa-

..

129 Arh. M.Ap.N., fond 1 093, dosar nr. 11, f. 3.
Ibidem, fond 1 145, dosar nr. 8, f. 185.
13 1 Colonel Constantin Nicolae, locotenent-colonel Ilie Petre, Armata română
pe drum de lupte şi victorii, Bucureşti , 1973, p. 121.
m Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 137, f. 124.
l33 In numele libertăţii şi prieteniei - Ungaria, p. 406.
130

m

Ibidem.
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Monumentul ridicat în memoria os
taşilor români care s-au jertfit pen
tru eliberarea Debreţinului

torului român, care a căzut în bătălia pentru eliberarea oraşului Miskolc,
alături de alţi ostaşi români.
O altă formă de cinstire a faptelor ostaşilor şi ofiţerilor români care
şi-au dat viaţa în luptele de pe teritoriul Ungariei a fost ridicarea de mo
numente, care sînt expresia cea mai convingătoare a recunoştinţei poporu
lui ungar. Astfel, drumul de luptă străbătut de armata română este
marcat de asemenea insemne ce amintesc generaţiilor de azi şi de mîine
despre impresionantele sacrificii făcute de poporul român în luptele pen
tru alungarea de pe teritoriul Ungariei a cotropitorilor hitlerişti. De altfel,
pe un obelisc al ostaşilor români, ridicat în localitatea Tiszalok, apare un
text care nu mai necesită comentarii : „Aţi fost fiii unui alt popor şi aţi
murit pentru noi. Voi ne-aţi ajutat să obţinem libertatea. Amintirea voas
tră va trăi în veci" 135. La Rakosliget, loc din apropierea Budapestei, a fost
amenajat un cimitir al eroilor, în care se află osemintele a mii de militari
români care au murit în bătălia pentru capitala Ungariei. Monumente
pentru eroii români au mai fost înălţate, mai cu seamă în primul deceniu
postbelic, în Debreţin, Miskolc, Gy6r, Nyiregyhaza, Tapi6silly, Megyasz6,
Hajdub6sz6rmeny, precum şi în alte aşezări 136. I ntr-o telegramă adresată
de Janos Kadar, dr. Ferenc Milnnich şi Istvan Dobi conducerii de partid
1 35 Florian Tucă, Pentru tine am murit, sfîntă libertate, în MI, nr. 4/1970, p. 63.
1 36

I dem, Florile recunoştinţei [Bucureşti, 1979), p. '175-226.
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şi de stat a României, în aprilie 1 959, se spunea : „Poporul nostru nu va
uita niciodată că pentru libertatea sa şi-au vărsat sîngele, alături de vi
teaza armată sovietică, şi eroicii fii ai poporului frate român" 137.

Campania desfăşurată de armata română, alături de forţele sovietice,
pentru eliberarea Ungariei de sub dominaţia fascistă a reclamat din
partea oştirii, a întregului popor - angajat în acţiunea de susţinere a
frontului - importante eforturi umane şi materiale.
Ca durată, armata română a participat la luptele de pe teritoriul
Ungariei de la 24 septembrie 1 944 pînă la 15 ianuarie 1 945, deci 3 luni şi
j umătate. Ca efective, la acţiunile militare au participat peste 210 OOO de
soldaţi, subofiţeri şi ofiţui, marile unităţi operative şi tactice, precum şi
diferite servicii fiind conduse de un număr de 36 de generali de brigadă,
de divizie şi de corp de armată. Cît priveşte numărul de mari unităţi
angajate, România a fost prezentă cu 2 comandamente de armată, 4 co
mandamente de corp de armată (în operaţia „Debreţin" şi cu comanda
mentul Corpului de cavalerie), 17 divizii în acţil.lflile militare desfăşurate
pentru eliberarea teritoriului Ungariei de la est de Tisa şi cu 1 5 divizii
în cadrul operaţiei „Budapesta" . La acestea se adaugă Corpul aerian ro
mân, 2 brigăzi de artilerie antiaeriană, 1 brigadă de căi ferate, 5 batalioane
de drumuri, precum şi alte unităţi şi formaţiuni.

Bilanţ, concluzii, învăţăminte

Trupele române au desfăşurat lupte înverşunate la Debreţin şi Bu
dapesta, au asaltat, în sectoarele lor de acţiune, munţii Hegyalj a, Bilkk şi
Mătra, au participat la acţiunile din zona oraşelor Miskolc, Salg6tarjăn şi
altele. Armata română a eliberat u n număr important de localităţi, dintre
care 14 oraşe şi a forţat 4 cursuri de apă. Pierderile provocate inamicului
în forţă vie s-au ridicat la 21 045 de prizonieri şi la 9 744 militari ucişi
în timpul luptelor. 42 700 de ostaşi români, reprezentînd mai mult de 200/o
din efectivele angajate, şi-au dat tributul lor de sînge pentru zdrobirea
trupelor hitleriste şi horthyste 138 (vezi planşa nr. 2 1).
Organizarea, ducerea şi rezultatele acţiunilor armatei române pe
teritoriul Ungariei reliefează stadiul înalt de dezvoltare a gîndirii şi artei
noastre militare, învăţăminte şi concluzii de mare valoare doctrinară, care,
cu toată trecerea timpului, îşi păstrează nealterată actualitatea. Pe prim
plan am situa faptul că, în mod tradiţional, gîndirea şi arta militară româ
nească au fost chemate, în perioada la care ne referim, să servească unor
scopuri nobile, să contribuie pe căi şi prin modalităţi specifice la elibera
rea poporului ungar de sub dominaţia fascistă. Este mai mult decît edifi
catoare în acest sens aprecierea istoricului ungur Csatări Daniel, potrivit
căreia „Participarea la eliberarea Budapestei a fost o însemnată faptă de
arme a trupelor române de pe teritoriul Ungariei, poate cea mai mare
dintre toate ; ele au ajutat la eliberarea capitalei unui popor în renaş
tere" 139.
137 „Scînteia", an XXVI II, nr. 4508 din 25 aprilie 1959.
na

Ilie Ceauşescu, Romanian Military Doctrine. Past and Present, Boulder, New

York, 1988, p. 1 19.

tJ9 Csatâri Daniel, Contribuţia poporului român la eliberarea Ungariei de sub
ocupaţia hitleristă, p. 160.
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Generalul de corp de armată Nicolae Şova, comandantul Corpului 7 armată, împrei.::::. ă
cu ofiţeri români şi sovietici în timpul luptelor de la Budapesta - ianuarie lS-l:>

ln plină desfăşurare a luptelor eliberatoare, postul de radio Lon
dra, într-o emisiune din ziua de 7 ianuarie 1 945, avea, prin urmare, toate
motivele să conchidă că „Diviziile române luptă astăzi alături de trupe]€
sovietice în Ungaria, o grupare acţionînd în regiunea Budapesta, jar
celelalte la graniţa Cehoslovaciei" 110. La rîndul său, mareşalul Uniunii
Sovietice, Radian I. Malinovski, a dat o înaltă apreciere contribuţiei ar
matei române la eliberarea Ungariei. Reluînd aceste aprecieri, ziarul
„Graiul Nou " scria : „Elogiul unui comandant mare de trupe este un
eveniment mare în viaţa ostaşilor. Cu atît mai mare, cu cît acest eveni
ment, cu cît lauda vine din partea unuia dintre cei mai glorioşi coman
danţi ai Armatei Roşii, care duce trupele sale din victorie în victorie şi
este dată în toiul celei mai gigantice lupte pentru distrugerea hitlerişti
lor încercuiţi în capitala Ungariei, Budapesta.
Istoria războiului pentru distrugerea fascismului va pomeni la
locul cuvenit contribuţia armatei române la această operaţie grea, dar
salutară pentru popoarele iubitoare de libertate" 14 1 .
Se dezvăluie, ca o trăsătură definitorie, caracterul hotărîtor al
operaţiilor, bătăliilor şi luptelor, fiind exclus orice compromis, complexi
tatea şi dinamismul lor greu comparabile, recurgerea la toate forme]€
de luptă şi manevră, la procedee adecvate fiecărei situaţii în p arte. I
H O Ecoul internaţional al revoluţiei din august 1944 şi al contribuţiei României
la războiul antihitlerist, Bucureşti, 1984, p. 145-146.
m Ibidem, p. 147.
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Cooperarea între forţele militare române şi cele sovietice, în cursul
acţiunilor de luptă din Ungaria, s-a desfăşurat, în continuare, în cadrul
j uridic stabilit prin Convenţia de armistiţiu din 12 septembrie 1944. Ma
rile unităţi din armatele 4 şi 1 au operat alături de cele ale Frontului 2
ucrainean, îndeplinind misiuni de maximă importanţă în bătăliile pentru
eliberarea teritoriului de la est de Tisa şi, apoi, a celui de la vest de Tisa.
t n cursul ofensivei pentru eliberarea Budapestei, Armata 4 română şi
Corpul 4 armată au înaintat la flancul drept al dispozitivului aliat, avînd
o contribuţie majoră la anihilarea poziţiilor de rezistenţă ocupate d e
inamic în nordul ş i nord-estul Ungariei. De asemen.ea, Corpul 7 armată
{din Armata 1 română) a acţionat pe direcţia loviturii principale, concurind
direct la străpungerea liniilor de rezistenţă din faţa Budapestei şi la des
-chiderea drumului spre centrul Capitalei. Eforturile ofensive ale marilor
unităţi române au servit într-o măsură importantă atingerii obiectivului
esenţial al campaniei din Ungaria - încercuirea şi nimicirea grupării
hitleristo-horthyste din zona Budapestei.
Pe timpul acţiunilor de luptă s-a manifestat cu consecvenţă voinţa
comandamentelor române şi a trupelor de a coopera strîns şi eficient cu
forţele sovietice aliate. I n condiţii foarte dificile - precum cele de la
vest de Debreţin, din capetele de pod de la vest de Tisa, în munţii He
gyalja, Bilkk şi Mâtra, în interiorul Budapestei - împotriva unei rezis
tenţe inamice înverşunate, cooperarea în luptă între marile unităţi
române şi sovietice a reprezentat factorul hotărîtor al unor strălucite
victorii. La Tortei şi Abony, de pildă, unităţile Diviziei 9 cavalerie şi
subunităţi sovietice de tancuri au conlucrat strîns pentru zdrobirea tru
pelor adverse. Cooperarea între blindatele sovietice şi cavaleria română
a atins cote superioare de materializare şi în cursul operaţiei „Debreţin".
I n anumite situaţii, însă, efortul comun al forţelor române şi sovie
tice a fost afectat de adoptarea unor măsuri, la nivelul comandamentelor
de1 front şi de grup de armate, ce nu ţineau seama de realităţi, de tăria
marilor unităţi române, de dotarea sau de regulamentele lor de luptă.
Astfel, întrebuinţarea dispersată a marilor unităţi din compunerea Ar
matei 1 române (Corpul 7 armată pe direcţia Budapesta şi Corpul 4 ar
mată în Munţii Bilkk) a redus considerabil capacitatea ei de coordonare şi
cClncentrare a efortului. Ordinul dat Armatei 1 , la 23 octombrie 1944, de a
forţa Tisa cu 3 divizii (2 şi 19 infanterie şi 9 cavalerie) în sectorul Ujbăg
-Alpâr, deşi trupele sovietice controlau un pod în Szentes, .putea ex
pune efectivele române unor grave pericole ; atunci cînd s-au arătat mo
tivele reale pentru care comandamentul Armatei 1 a hotărît trecerea
D iviziei 19 infanterie pe podul de la Srentes, subliniindu-se faptul că
·reglementările în vigoare nu afectau independenţa de execuţie a misi
unilor primite, statul major al Armatei 7 gardă le-a respins fără n;ici o
explicaţie.
Urmări negative au avut şi măsurile prin care se executa aprovizio
narea trupelor române cu subzistenţe, echipament şi mijloace de luptă.
Comandamentele lor nu dispuneau de monedă pentru efectuarea achizi
ţiilor p e piaţa locală. Pe de altă parte, pînă la începutul lunii ianuarie
1 945, armatele române nu au beneficiat de transporturi pe calea ferată
dinspre baza lor de operaţii din ţară spre front. Situaţia se va remedia,
parţial, abia în februarie 1 945.
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I n anumite cazuri, moralul trupelor române a fost vremelnic afectat
de atitudini susceptibile a le leza prestigiul. Se poate da ca exemplu
cazul Corpului 7 armată, scos din dispozitivul de luptă de la Budapesta
după ce depusese un eroic efort de străpungere a liniilor inamice de re
zistenţă. Ridicarea capturilor şi trofeelor de la unităţile române, ca şi a
prizonierilor horthyşti şi hitlerişti a fost socotită o altă practică venind
în contradicţie cu reglementările purtării războiului de coaliţie.
Trel5uie menţionat faptul că Marele Stat Major şi comandamentele
aflate în campanie au intervenit cu tact pe lîngă instanţele superioare
aliate (Frontul 2 ucrainean, Comisia Aliată de Control) pentru înlăturarea
oricărei încălcări a spiritului şi literei Convenţiei de armistiţiu, demersu
rile lor fiind, în anumite situaţii, urmate de măsuri menite a dezvolta şi
întări cooperarea de arme româno-sovietică.
Cu toată complexitatea situaţiei operativ-strategice şi tactice de
terminată de intercalarea marilor unităţi române cu marile unităţi sovie
tl. ce în cadrul Frontului 2 ucrainean ele şi-au păstrat identitatea organi
zatorică, de comandament şi operaţională.
O sintetizare a principalelor trăsături şi exprimări ale gîndirii şi
artei militare româneşti în timpul luptelor pentru eliberarea Ungariei
oferă un tablou deosebit de instructiv.
Domeniul operativ a fost de natură să pună în evidenţă principiile
şi normele care au stat la baza conceperii, organizării şi ducerii acţiuni
lor de către cele două armate române care au fost aproape în exclusivi
tate ofens�ve, chiar dacă s-a trecut uneori pe un timp foarte scurt, de or
dinul a cîteva zile, la apărare şi aceasta numai şi numai pentru a pregăti
reluarea ofensivei sau pentru a respinge ripostele ofensive executate cu
înverşunare de către inamic.
Apărarea operativă. Chiar dacă cele două armate române n-au dus
pe teritoriul Ungariei operaţii de apărare de tip clasic, au existat două
situaţii din care se desprind concluzii şi învăţăminte preţioase. Astfel,
Armata 1 română, în cursul lunii octombrie 1 944, dată fiind situaţia ope
rativ-strategică, a dus la un moment dat acţiuni care revendică statutul
şi obiectivele unei operaţii de apărare. Ne referim, desigur, la participarea
forţelor armatei la respingerea contraloviturii executate de inamic în
/,sectorul Szoln6k. Ca urmare, la 21 octombrie Armata 1 română avea
toate cele 4 divizii în apărare într-un dispozitiv puţin obişnuit. Divizia
4 infanterie se afla în capul de pod de pe Tisa , Divizia 2 infapterie, în apă
rare la est de rîu, cu faţa spre vest, nord-vest şi nord, dispozitivul său îm
brăcînd aspectul unui arc de cerc, iar în dreapta ei fiind adus Corpul 7
armată scos din capul de pod din sectorul Csongrad-Mindszent, care a
trecut la apărare după un marş forţat de aproximativ 80 km, cu faţa
spre nord pe Criş, diviziile sale dispunînd fiecare de un cap de pod peste
rîu. După ce timp de trei zile au dus acţiuni de apărare, marile unităţi
ale armatei au primit ordin să forţeze din nou Tisa şi să realizeze capete
de pod, după marşuri pe distanţe variind între 50-60 km.
Cu totul alta a fost apărarea operativă organizată de Armata
4 română, ca urmare a faptului că s-a trecut la această formă de luptă
după o ofensivă desfăşurată fără întrerupere, începînd de la 9 octombrie
1 944, pe un curs de apă şi cu scopul de a permite pregătirea temeinică
a forţării Tisei. Dispozitivul operativ al armatei a fost pe un eşalon, avînd
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în rezervă o divizie din cele opt din organica sa. Dar corpurile de armată
şi-au dispus forţele p e două eşaloane. Dezvoltar€a frontală a fîşiei d�
apărare era de 60 km. în hotărîrea comandantului armatei s-a acordat
o atenţie prioritară apărării antiaeriene, îndeosebi a zonei unde se „afla
punctul de comandă al armatei" H 2. In cele cîteva zile s-a urmărit pregă
tirea temeinică a reluării ofensivei cu forţarea rîului Tisa. I n acest scop,
s-a dat ordin să se realizeze o mascare a forţării reale prin „pregătiri
false, vizibile pentru inamic" 1"3, iar marile unităţi trebuiau să-şi con
stituie „baze sistematice de foc pe malul de sud al Tisei, din mitraliere,
tunuri de însoţire şi brandturi uşoare, care să poată susţine la ordin tre
cerea şi să concentreze focul în vederea respingerii contraatacurilor exe
cutate de inamic. Aeeste baze vor fi instalate pe plajele capului de pod " H".
Operaţiile ofensive. Concordant cu scopurile eliberatoare urmărite,
acţiunile armatelor române au fost esenţialmente ofensive. Condiţiil �
operativ-strategice şi de comandament au determinat însă ca Armata 1
română să ducă cu forţele întrunite (corpurile 4 şi 7 armată) o singură
operaţie ofensivă, în vreme ce Armata 4 română (corpurile 2 şi 6 armată)
a desfăşurat două operaţii ofensive.
Momentul şi metodologia angajării Armat€i 1 române în luptele
pentru eliberarea Ungariei şi-au pus puternic amprenta pe scopurile şi
fizionomia operaţiei ofensive. O caracteristică esenţială a acţiunilor duse
de această armată este aceea că ea a trecut la ofensivă după o reuşită
operaţie de apărare, în cursul căreia a zdrobit forţele �rmano-ungare
care au încercat să pătrundă pe direcţii multiple spre Poarta Orientală,
valea Mureşului şi pe văile Crişurilor, asigurînd armatei sovietice debu
şarea nestingherită în capul de pod transcarpatic în partea de vest a
României. Armata 1 română a acţionat . într-un cadru strategic puţin
obişnuit, determinat de intercalarea marilor unităţi sovietice printre cele
române şi devansarea lor în în 51 intare pe unele direcţii. Ca urmare, în
vederea trecerii la ofensivă, m'.arile unităţi ale armatei au fost aduse
din adîncime în marş forţat pe o distanţă d€ ordinul sutelor de km (cele
ale Corpului 4 armată, 300 km, cu etape de marş de 50-60 km, iar cele
ale Corpului 7 armată cu unele etape record
80 km în 24 de ore). A
fost astfel posibil ca la 1 1 octombrie 1 944 primele elemente ale Corpului 7
armată să fie angajate în lupte pe Tisa.
Caracterul specific al operaţiei a fost imprimat decisiv de misiunea
primită - înlocuirea forţelor unor divizii ale Armatei 53 sovietice, prin
trecerea în capetele lor de pod realizate şi prin forţarea Tisei în cîteva
sectoare pentru a cuceri noi capete de pod. Situaţia operativă a impus
introducerea
în bătălie a unor mari unităţi din mişcare, imediat ce
·
au ajuns pe malul stîng al Tisei, aşa cum a fost cazul diviziilor 19 in
fanterie, 9 cavalerie şi 2 infanterie. Una dintre particularităţile operaţiei
a fost aceea că fîşia de ofensivă era de o lărgime apreciabilă, cele două
corpuri de armată acţionînd pe direcţii independente, cu notă de diver
genţă iniţial, fără legătură între marile unităţi de la aripile lor interioare.
Trăsătura dominantă a acţiunilor a fost, în asemenea condiţii, generată
de luptele pentru f9rţarea Tisei, lărgirea şi unificarea capetelor de pod
-

11,2 Arh. M.Ap.N., fond 3, dosar nr. 15, f. 40.

11,3 Ibidem, f. 71.
m Ibidem, f. ff'3 .
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şi respingerea ripostelor ofensive executate cu înverşunare de inamic
pentru a arunca marile unităţi române la est de rîu.
Cele două operaţii ofensive duse de Armata 4 română au îmbrăcat
alte caracteristici faţă de cea a Armatei 1 române. Astfel, prima operaţie
care s-a desfăşurat între frontiera româno-ungară şi Tisa (25-31 octom
brie 1 944) a fost în fapt o prelungire a ofensivei din zona oraşelor Satu
Mare şi Carei, o asigurare a fluenţei acesteia, fără să intervină vreo pauză.
Lărgimea fîşiei de ofensivă a fost în prima etapă de aproximativ 80
km, apoi de 40 şi, respectiv, 60 km în momentul atingerii rîului Tisa .

· Dispozitivul operativ al armatei era pe un eşalon, avînd în rezervă, iniţial,
diviziile 1 cavalerie şi 9 infanterie ; adîncimea operaţiei a fost de peste
1 00 km, iar durata 8 zile. . A doua operaţie ofensivă 'Ile oferă o imagine
inedită sub multe aspecte. Ea a fost declanşată la 5 noiembrie 1944, după
o pauză de numai patru zile. Caracteristica principală a acestei operaţii,
care a durat 24 de zile, a constat în forţarea rîului Tisa în mai multe
sectoare, cu trupe de la aripa dreaptă, trecerea succesivă a forţelor prin
cipale ale armatei (6 divizii din cele 8) în capul de pod de la Tiszalăk şi
Tiszadada şi luptele pentru lărgirea acestuia, imprimîndu-i o valoare
operativă. Constituirea grupării principale la aripa stingă a fost rezultatul
u nor ample manevre de forţe şi mijloace de-a lungul frontului şi din adîn
cime. După trecerea forţelor principale la vest de Tisa, pentru îndeplinirea
misiunii s-a hotărît ruperea apărării inamicului într-un sector cu o dez
voltare frontală de numai 4 km. Lărgimea fîşiei de ofensivă a variat între
60-80 km. Dispozitivul operativ a fost constituit pe un eşalon, e:u Corpul
2 armată la dreapta, iar Corpul 6 armată la stînga.
Forma de manevră a fost iniţial ruperea iar apoi întoarcerea cu
gruparea de la aripa stingă prin dezvoltarea ofensivei către flancul opus.
In final, ofensiva a purtat amprenta unei acţiuni energice specifice cu
cerlrii ' unui masiv muntos-împădurit. Dez.voltarea frontală a fîşiei de
ofensivă a fost de 80-100 km. Forma de manevră a constat în întoar
cerea largă a apărării inamicului cu o grupare de forţe, însumînd 6 di
vizii, care dezvolta ofensiva în lungul văii Hernâdului, concomitent cu
executarea unei lovituri frontale cu aripa dreaptă a armatei. Durata ac
ţiunilor a fost de 21 de zile, iar adîncimea circa 1 00 km ; dispozitivul
operativ a fost tot pe un eşalon. Pentru a obţine decizia în timp cit mai
scurt, s-a recurs la sectoare de rupere care au avut o dezvoltare frontală
de 3-6 km. S-a realizat în unele momente un raport de forţe de 2,5/1
în infanterie şi de 5/1 în artilerie (pînă la 188 de guri de foc pe km de
front, în timp ce inamicul avea în jur d e 136 guri de foc).
Analiza felului în care au fost organizate şi conduse cele două ope
raţii ofensive pune în evidenţă capacitatea remarcabilă a comandamen
telor şi statelor-majore de armată de a aplica în mod creator principiile
ducerii acţiunilor moderne, de a rezolva în timp scurt unele situaţii dintre
cele mai complexe, pregătirea şi combativitatea trupelor de toate armele,
hotărîrea lor neclintită de a pune în aplicare planurile elaborate de in
stanţele operative. S-a obţinut astfel o concordanţă între concepţie şi
execuţie - deziderat major în orice acţiune militară.

Domeniul tactic a îmbrăcat toate formele de luptă, toată gama for
melor de manevră în plan t erestru, exprimîndu-se pe căi şi în modalităţi

care au dat culoare şi substanţă acţiunilor duse cu hotărîre şi iscusinţă
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de marile unităţi tactice, de unităţi şi subunităţi, punîndu-şi în valoare
atributul de a fi cea mai mobilă componentă• a artei militare. Domeniul
de comandament şi de acţiune de cea mai largă reprezentare ca eşaloane
şi procedee de exprimare, tactica trupelor române a înnobilat cu noi şi
importante valenţe tradiţiile de luptă, caracterizîndu-se prin supleţe,
creativitate şi adaptabilitate.
Apărarea tactică. Repr�zentînd un coeficient de aproximativ 150/o
din totalul acţiunilor duse de trupele române pentru eliberarea Ungariei,
apărarea tactică a fost în genere de scurtă durată, fiind adoptată cu pre
cădere pentru a respinge ripostele ofensive executate de inamic, pentru
menţinerea capetelor de pod şi pentru a pregăti reluarea acţiunilor ofen
sive.
Acţiunile de apărare s-au organizat şi desfăşurat, de regulă, în ace
laşi dispozitiv în care s-a ajuns în timpul ofensivei pe aliniamentele
respective, amenajările genistice au fost de amploare mică, în unele ca
zuri recurgîndu-se la lucrări pe care le executase inamicul spre apărare.
Adîncimea apărării tactice a fost relativ redusă, aşa cum a fost cazul Di
viziei 1 infanterie-instrucţie în timpul participării la respingerea contra
loviturii executate de inamic în zona localităţilor Nagyrabe şi Biharnagy
bajom, Divizia 3 munte şi Divizia „Tudor Vladimirescu" în timpul respin
gerii contraloviturii date de inamic în flancul drept al grupării care înainta
spre Debreţin.
O menţiune aparte merită măsurile luate de comandamentele şi sta
tele majore ale marilor unităţi şi unităţilor Armatei 4 române care au ales
limita dinaintea apărării pe terasă în aşa fel încît tot cursul apei să fie
văzut şi bătut cu foc. La aproximativ 400 m înapoi a fost organizată tran
şeea a doua, pe care se găseau rezerve destinate să execute riposte ofen
sive pentru a restabili integritatea limitei dinainte a apărării. Tunurile
antitanc şi o parte din artilerie au fost împinse pe direcţiile principale
către limita dinainte a apărării. Este interesant de relevat faptul că pe
malul de est al Tisei trupele noastre şi-au apropiat mijloacele de luptă
de albia rîului prin folosirea sistemului de lucrări sub formă de labă de
giscă, care se găseau la 1 00-150 m de prima tranşee. Posturile de luptă
dispuse la aproximativ 1 00- 150 m erau legate cu forţele principale prin
şanţuri de comunicaţii adînci. Corpurile de armată au organizat cu divi
ziile de eşalonul doi apărarea în adîncime, iar divizia din rezerva armatei
în raionul Kek, Vasmegyer. Situaţia operativă n-a impus organizarea unei
fîşii de armată.
Lărgimea fîşiilor de apărare a fost pentru corpurile de armată între
20-30 km, iar pentru divizii de 4-30 km. Au fost situaţii în care s-a or
ganizat apărarea pe un curs de apă, cu menţinerea unor capete de pod pe
malul opus ca, de exemplu, diviziile Corpului 7 armată pe rîul Criş.
Apărarea tactică în capetele de pod oferă de asemenea numeroase
învăţăminte. De exemplu, Divizia „ Tudor Vladimirescu", după ce a for
ţat canalul Beretău, realizînd capul de pod de la Hencida, şi-a sprijinit
apărarea îndeosebi pe localitate, organizînd un puternic nod antitanc ; di
viziile 1 9 infanterie şi 9 cavalerie şi-au sincronizat bine eforturile
pe direcţii iniţial divergente şi apoi convergente, atît pentru lărgirea şi
unificarea capetelor de pod, în final valoarea acestora satisfăcînd nevoile
de dispunere a grupării Corpului 7 armată pentru trecerea la ofensivă
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pe direcţia Budapesta, cit �i pentru respingerea contr.aatacurilor date de
inamic.
Ofensiva. Marile unităţi tactice şi unităţile române au dus pe teri
toriul Ungariei cu precădere acţiuni ofensive pe toate formele de teren cîmpie, dealuri şi munţi, precum şi în localităţi, dovedind o înaltă capa
citate combativă şi manevrieră, iar comandamentele şi statele lor majore
o deosebită competenţă profesională.
Lărgimea fîşiilor de ofensivă a avut o dez·voltare frontală variabilă :
13 km pentru Corpul 4 armată în Munţii Bilkk, pentru Corpul 7 armată,
pe parcursul celor 135 km de la Tisa pînă în centrul Budapestei, dezvol
tarea frontală a fîşiei de ofensivă a fost de 1 1-24 km, iar în interiorul
Budapestei de 3,5 km. Diviziile au acţionat în fîşii largi de 2-1 5 km.
Dispozitivele de luptă la corpurile de armată au fost, de regulă, pe două
eşaloane, la divizii numai uneori pe două eşaloane, iar la regimente nu
mai pe un eşalon, această din urmă situaţie fiind determinată şi de orga
nizarea lor pe principiul binar. Sectoarele de rupere au variat şi ele
de la 800 m din cei 7 km cit avea fîşia de ofensivă, de pildă, a Diviziei 1 9
infanterie la 1 1 noiembrie 1 944, l a 3 km l a Corpul 6 armată î n cadrul ofen
sivei pe valea Hernâdului. I n timpul ofensivei au fost cazuri de participare
a eşalonului doi fie la respingerea contraatacurilor inamicului (de exem
plu Divizia 2 munte în zona Dombostanya), fie la executarea manevrei de
învăluire a rezistenţelor inamicului (exemplul Grupului 6 vînători munte).
Acţiunile duse de trupele române pe teritoriul Ungariei pun în evi
denţă elemente originale şi în privinţa luptei în capetele de pod. Adesea
lupta pentru forţare şi realizarea capetelor de pod a avut loc după marşuri
lungi şi obositoare. De aceea o caracteristică esenţială a artei noastre mi
litare în expresia sa tactică a constituit-o organizarea şi executarea mar
şurilor pe distanţe apreciabile şi în timp scurt. începutul l-a făcut Corpul
de cavalerie, ale cărui divizii se aflau în raionul Talpoş, Zerind (Divizia 1
infanterie-instrucţie) şi Mişca, Adea (Divizia 1 cavalerie-instrucţie), care
în după-amiaza zilei de 7 octombrie 1 944 a primit ordinul de marş pentru
a ajunge în zona Szeghalom-Filzesgyarmat.
Regimentul 96 infanterie
(Divizia 19 infanterie) a intrat în luptă în capul de pod de pe Tisa în i;aio
nul Mindszent, fără nici o pauză după ce executase în ultimele zile un marş
de 120 km.
I n cele trei săptămîni de lupte pe Tisa mijlocie au fost cazuri frec
vente în care, datorită situaţiei operativ-tactice, marile noastre unităţi
au forţat Tisa de două sau trei ori, cu deosebire cele ale Armatei 1 române
fiind precedate de marşuri de ordinul a 50-80 km pe o vreme ploioasă,
cu drumuri desfundate. Pentru forţare şi trecere s-au folosit bărci de di
ferite categorii şi portiţe. Uneori forţarea cursurilor de apă s-a făcut pe
timp de noapte, prin surprindere, aşa cum a fost cazul diviziilor 2 şi
3 munte (rîul Ipoly). In bătălia pentru stăpînirea Tisei luptele în capul de
pod au fost sprijinite de artileria grea de pe malul estic, aşa cum a pro
cedat Regimentul 7 artilerie grea, care a executat un foc precis asupra
forţelor inamicului ce contraatacau trupele diviziilor 19 infanterie şi 9 ca
valerie. Aceeaşi situaţie a fost şi la Divizia 2 infanterie.
Marile unităţi tactice şi unităţile române au dus lupte pentru lichi
darea capetelor de pod menţinute de inamic pe malul de est al Tisei. ln
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mod obişnuit s-au executat lovituri în ambele flancuri ale trupelor adver
sarului la baza capului de pod pentru a-l desprinde de rîu şi a-l nimici.
Urmărirea tactică s-a executat cu vigoare începînd din momentul în
care „inamicul a făcut primul pas înapoi", constituindu-se în acest scop
detaşamente din forţe cu o mobilitate mai mare, inclusiv căruţele şi ate
lajele artileriei. Valoarea detaşamentelor de urmărire a fost •variabilă de la un batalion întărit pînă la un regiment. Pentru executarea urmăririi
în ritm cît mai înalt, comandamentul Armatei 4 române a întrebuinţat
între 25-3 1 octombrie 1944 gruparea sa blindată.
S-au luat măsuri ca în timpul urmăririi artileria antitanc să fie îm
pinsă cît mai în faţă pentru a putea interveni oportun şi eficace în cazul
unor riposte ofensive executate de inamic cu tancuri, iar punctele de co
mandă ale unităţilor şi marilor unităţi să se găsească în mijlocul trupelor
pentru a se putea cunoaşte în timp cît mai scurt situaţia şi a putea inter
veni peJ\tru a o rezolva oportun ; aceasta, cu atît mai mult cu cît urmă
rirea a fost combinatăcu atacuri împotriva adversarului care opunea re
zistenţă îndeosebi în localităţi şi păduri. I n unele situaţii detaşamentele
de urmărire au devansat trupele inamicului în retragere şi le-au intercep
tat căile de comunicaţie în adîncime. Un exemplu ni-l oferă în acest
sens detaşamentul Diviziei 1 cavalerie care, traversînd în ritm înalt Munţii
Hegyalja, a cucerit prin surprindere podul de la Hidasnemeti - un succes
cu impact operativ pe valea Hernâdului. Este important să subliniem fap
tul că, în raport cu situaţia creată, detaşamei;itele de urmărire continuau
în cursul nopţii acţiunile începute ziua.
Formele de manevră. Strălucitele victorii obţinute de armata română
în luptele pentru eliberarea Ungariei s-au datorat şi modului în care co
mandamentele şi statele majore au conceput şi executat o gamă largă de
forme de manevră în cîmpul tactic 145.
Lovitura frontală, cu scop de rupere şi creare de flancuri în condi
ţiile unui front continuu, cu o mare concentrare de armament şi tehnică
de luptă dispusă în lucrări genistice, a fost indispensabilă pe toată durata
acţiunilor de pe teritoriul Ungariei. De cele mai multe ori însă lovitura
frontală a fost combinată cu învăluirea unuia din flancurile grupării ina
micului. Vom menţiona aici cazul Regimentului 85 infanterie în luptele
pentru eliberarea localităţii Biharnagybajom, Grupului 6 vînători d_e
munte în luptele pentru satul Pusztaf6ld , Di'Viziei 2 munte pentru elibe
rarea localităţii Hajduhadhâz, Diviziei 1 1 infanterie pentru cucerirea ma
sivului Tokaj , Diviziei 3 munte pentru eliberarea localităţii Onod, divizii
lor Corpului 7 armată pentru cucerirea masivului Godollă şi eliberarea
comunei Cinkota, bastioane ale liniei „Attila". Manevra dublu învălui�
toare a fost mai puţin întrebuinţată. Un exemplu în acest sens ni-l oferă
Divizia 2 munte pentru eliberarea satului Emod. Dubla învăluire a fost
folosită pe timp de noapte în luptele pentru eliberarea localităţii Konyar
de către trupe ale Diviziei 3 munte, pe căile de acces spre Debreţin.
Capacitatea comandamentelor şi statelor noastre majore de a con
cepe, organiza şi de a aplica diferite forme ale manevrei în cîmpul tactic
a fost pusă cu pregnanţă în evidenţă în trmpul luptelor din oraşul Budam Locotenent-colonel Gheorghe Tudor, Din expeTienţa tTupeloT Tomâne pTi
vind folo.�iTea foTmeloT de manevTă în timpul Tăzboiului antihitlerist, în BAMG,
nr.

2/1964, p. 105.
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pesta. Comandamentul Corpului 7 armată a constituit la flancul stîng o
grupare de forţe iniţial de valoarea unei divizii întărite pentru execu
tarea unei manevre de învăluire pe o mare adîncime pe timp de noapte,
ceea ce a marcat o depăşire a cadrului acţiunilor obişnuite cu grupări
mici în timpul luptelor în interiorul unei localităţi mari. Şi în acest caz
comandantul corpului şi statul său major au înţeles că valoarea unei forme
de manevră, a unui procedeu de luptă constă, între altele, în slăbiciunile
procedeelor sau totalităţii procedeelor pe care le opune inamicul, precum
şi în aplicarea oportună şi cu toată hotărîrea a manevrei proprii.
Executarea unei manevre de învăluire de mai mare amploare cu
trupele de la flancul stîng al Corpului 7 armată s-a conturat încă din
noaptea de 10/1 1 ianuarie 1945, cînd comandantul Diviziei 9 cavalerie a
dirijat către flancul şi spatele grupării. inamicului din cazarma „Franz
Joseph" un detaşament compus din Regimentul 3 roşiori, întărit cu bata
lionul 1 din Regimentul 31 infanterie (din rell@rva diviziei), iar Regi
mentul 13 că1ăraşi a primit ordin să sprijine această manevră cu tot ar
mamentul greu. De asemenea, s-a dat ordin ca, în cadrul detaşamentului,
să se constituie grupuri mici de şoc, cu care să fie manevrate rezistenţele
inamicului din fiecare clădire. Din momentul în care acestea au pus stă
pînire pe străzile şi clădirile de la vest de cazarmă, s-a dat ordin celor
două regimente să continue înaintarea spre calea ferată, adîncind ast
fel tot mai mult pătrunderea, în timp ce batalionul 2 din Regimentul
3 1 infanterie, atacînd de front, a pătruns în cazarmă. Pentru a exploata
succesul care se conturase în mod evident, comandantul corpului, execu
tînd o largă manevră de forţe şi mijloace de la flancul drept şi de la cen
tru către aripa stingă, a constituit o puternică grupare de manevră în
valoare de două divizii. Această grupare nu numai că a realizat o pătrun
dere adîncă către flancul şi spatele grupării inamicului din fîşia centru
lui d ispozitivului corpului, dar a executat succesiv cu trupele de la flan
cul drept şi chiar cu cele din eşalonul doi, manevre de învăluire şi în
toarcere, pe ad încimi mai mici, a forţelor inamicului care apărau diferite
obiective importante pe direcţia de ofensivă a grupării de fixare.
Dificultăţile determinate de specificul luptelor în interiorul locali
tăţii au fost învinse şi prin recurgerea la procedee adec'Vate, cum ar fi
realizarea înaintării pe direcţii paralele cu străzile, prin rec urgerea frec
ventă la acţiuni prin surprindere pe timp de noapte etc.
Studiul experienţei armatei române în luptele din Ungaria, în ceea
ce priveşte folosirea formelor de manevră, ne pune la îndemînă o seamă
de învăţăminte. Arta noastră militară a evidenţiat o serie de elemente
necesare pentru reuşita manevrei, care îşi păstrează şi astăzi valabilitatea,
între care, pe primul plan, se situează alegerea j udicioasă a manevrei şi
formelor ei, proporţionarea în mod riguros a scopului cu mijloacele (va
loarea grupării care executa manevra era, de regulă, mai mare decît a
celei care ducea acţiuni de fixare), pregătirea şi organizarea aplicării ma
nevrei, realizarea surprinderii, luarea tuturor măsurilor pentru a asigura
libertatea de acţiune grupărilor care executau manevra şi organizarea unei
cit mai bune cooperări între aceste grupări, rapiditatea şi precizia execu
ţiei, perseverenţa în conducere etc. Valoarea acestei experienţe este cu atît
mai mare cu cît ea a fost acumulată în perioada finală a războiului,
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intr-un moment cind armamentul şi tehnica de luptă atinseseră un grad
inalt de perfecţionare, ca şi arta militară.
Pe toată durata luptelor eroice pentru eliberarea Ungariei de sub
dominaţia fascistă ostaşii români şi-au ciştigat stima şi recunoştinţa popu
laţiei ungare, bărbăţia şi j ertfele lor înscriindu-se adînc nu numai în is
torie, ci şi în conştiinţa oamenilor la a căror eliberare au contribuit. Pe
timpul acţiunilor purtate pe teritoriul Ungariei, militarii armatei române
au avut o comportare demnă, de înalt umanism faţă de populaţia civilă.
Referindu-se la contribuţia României la eliberarea Ungariei, un periodic
ungar arăta : „Cu ocazia aniversării eliberării noastre, amintindu-ne de
sacrificiile eroilor, aşezăm florile pietăţii nu numai la monumentele şi
pe mormintele eroilor sovietici, ci şi pe mormintele fiilor bravi ai popoa
relor român, bulgar, iugosl�v şi ai altor popoare frăţeşti" 146• Acelaşi ziar
considera că „Este unanim cunoscut şi faptul că soldaţii români, dup3
octombrie 1 944, nu s-au odihnit. In cadrul Frontului 2 ucrainean ei au
parcurs un drum de luptă de peste o mie de kilometri, au luat parte la
eliberarea patriei noastre şi a Cehoslovaciei. Pînă în ziua victoriei multe
zeci de mii de luptători români şi-au dat viaţa pentru nimicirea fascis
mului" 1 47•
Receptată de opinia publică internaţională la adevăratele sale di
mensiuni, contribuţia României la eliberarea Ungariei de sub domin'!Jia
fascistă constituie un capitol glorios din istoria luptei poporului nostru
împotriva fascismului, care dă o nouă strălucire sentimentelor de solidG\
ritate internaţională, participării active, împreună cu alte naţiuni, la înfrin
gerea Reich-ului nazist.

•

i.n „ Nephadsereg" din 25 august 1979.
M7 Ibidem.
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CAPITOLUL AL V-LEA

CONTRIBUŢIA ROMANIEI
LA ELIBERAREA CEHOSLOVACIEI

�

Contribuţia României la eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupaţia
hitleristă constituie o altă dovadă a· hotărîrii poporului nostru de a con
tinua pînă la capăt lupta pentru înfrîngerea celui de-al treilea Reich. „An
gajîndu-se în războiul antifascist, cu toate resursele de care dispunea
subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
, armata română a purtat,
alături de Armata Roşie, grele lupte pentru eliberarea definitivă a patriei,
a participat la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei, pînă la înfrîngerea com
pletă a Germaniei hitleriste - înscriind astfel o luminoasă pagină de
eroism şi glorie în istoria României" 1 . Continuat neîntrerupt şi desfăşu
rat la cote maxime, efortul militar şi economic al României, alături 9.e for
ţele coaliţiei Naţiunilor Unite, pentru eliberarea Cehoslovaciei constituie
una din cele mai lungi ş� mai grele etape ale participării armatei române
la războiul antihitlerist, militarii români probînd din nou alese virtuţi os
tăşeşti, spirit de sacrificiu în slujba patriei, a libertăţii şi independenţei
popoarelor.

- -

-

Evoluţia situaţiei politico
militare internaţionale în faza
finală a celui de-al doilea
război mondial

La sfirşitul anului 1 944 situaţia stra

tegică înclinase net de partea coali
ţiei Naţiunilor Unite. La această evo
luţie au contribuit plenar consecin
ţele revoluţiei române din august
1 944. Forţele aliate se aflau, pe principalele teatre de acţiuni militare din
Europa, la frontierele Germaniei, iar în Extremul Orient se apropiau ame
ninţător de Japonia, astfel că orice nouă retragere a Wehrmacht-ului, res
pectiv a �rmatei nipone, însemna mutarea operaţiilor militare pe terito
riul statelor agresoare. In loc să pună capăt suferinţelor celor două po1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate, voi. 5, Editura Politică, Bucureşti, 1971, p. 868.
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Coloană de blindate so
vietice în marş spre
Konigsberg

poare şi să înceteze lupta, cercurile conducătoare de la Berlin şi Tokio
au continuat războiul, în pofida faptului că atît în efective cît şi în teh
nica de luptă raportul de forţe era net favorabil coaliţiei Naţiunilor Unite.
RAPORTUL DE FORŢE ŞI MIJLOACE DE LUPTĂ PE TEATRUL
DE ACŢIUNI MILITARE EUROPEAN 2 :

Efective şi mijloace de
luptă

S.U.A. *

Marea
Britanie*
U.R.S.S.

Germania

Raport de
forţe

14,6

9,4

1 ,5/l

Tunuri şi aruncătoare
(mii)

189,6

110,l

1,7/1

Tancuri şi autotunuri
(mii)

30,8

13,2

2,3/l

Avioane de luptă
(mii)

37.6

7.0

5,3/l

Militari (milioane)

In viziunea !naltului comandament german situaţia dificilă în care
se afla cel de-al treilea Reich îşi putea găsi o rezolvare, cel puţin parţială,
prin obţinerea unei 'Victorii decisive pe teatrul de acţiuni militare de vest.
Prin înfrîngerea forţelor aliate şi obţinerea păcii în Occident, Hitler nu
trea speranţa că Wehrmacht-ul ar fi reuşit să-şi reorienteze dispozitivul
strategic spre est. Această apreciere era însă total lipsită de realism, în
trucit Aliaţii - cu toate deosebirile de vederi existente între ei în unele
probleme - aveau să se dovedească, pînă la sfîrşitul războiului, uniţi în
privinţa capitulării necondiţionate a inamicului (vezi planşa nr. 22).

* Doar forţele care acţionau pe frontul de vest şi în Italia.

2 IVMV, tom 10, Moskva, 1979, p. 29, 32, 35 ; Hans-Adolf Jacobsen. Der
Weg zur Teilung der Welt. Politik und Strategie 1939-1945, Bonn, 1977, p. 621 ;
Marea conflagraţie a secolului XX. Al doilea război mondial, Bucureşti, 1974, p. 479.
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Neţinînd cont de potenţialul de război anglo-american şi nici de
posibilităţile reale ale Wehrmacht-ului *, Hitler preconiza o reeditare a
„blitzkrieg"-ului. I n consecinţă, el a ordonat, în a doua decadă a lunii
septembrie 1 944, începerea lucrărilor pregătitoare 3, După elaborarea mai
multor variante, OKW a hotărît executarea, de către forţele a trei ar
mate, dintre care două blindate (5 şi 6 SS) şi u1�a de arme întrunite (7),
a unei contraofensive în fîşia Armatei 1 americane pe direcţia Saint Vith,
Namur, Bruxelles, Anverş. Scopul acestei lovituri era nimicirea forţelor
americane din zonă, cucerirea principalului port prin care Aliaţii se apro
vizionau - Anvers -, încercuirea şi zdrobirea armatelor 1 canadiană,
2 britanică şi '9 americană, aflate la nord de linia de străpungere. Lovitura
principală urma să fie dată de Armata 6 tancuri SS (comandant-ge
neralul Joseph „Sepp" Dietrich).
Momentul ales pentru executarea contraofensivei era favorabil păr
ţii germane. Pe întregul front de vest armatele aliate, ale căror linii de
comunicaţii erau excesiv de lungi faţă de bazele de aprovizionare, resim
ţeau o acută lipsă de efective, tehnică de luptă, carburanţi, majoritatea
marilor unităţi desfăşurînd continuu acţiuni militare din iunie 1944. In
plus, comandamentul aliat nu dispunea de rezer-ve strategice, iar obiec
tivele ofensivei din septembrie-noiembrie nu fuseseră realizate. In Italia,
Grupul de armate „C" german reuşise să oprească ofensiva anglo-ameri
cană pe un aliniament puternic fortificat între sud La Spezia (pe litoralul
Mării Tireniene) şi sud Ravenna (pe litoralul Mării Adriatice). Pe frontul
de răsărit, forţele sovietice aflate în pauză strategică - cu excepţia sec
torului sudic - se concentrau în vederea executării ofensivelor finale, în
Prusia Orientală şi spre Berlin. I n acest scop se desfăşura o amplă acti
vitate logistică.
La jum ătatea lunii decembrie 1 944 situaţia forţelor beligerante de pe
frontul occidental era următoarea : "

I

Categorii de
raari unităti

Forţe &liate

I

Germania

Divizii de infanterie

43

56

Divizii blindate

18

12

61

GB

Total

Inainte de declanşarea ofensivei germane, planurile !naltului co
mandament aliat prevedeau continuarea acţiunilor ofensive pentru stră
pungerea liniei „Siegfried", nimicirea forţelor Wehrmacht-ului de la vest
• Din cele 327 mari unităţi care constituiau armata de uscat doar o parte
mai avea capacitatea operativă conform statului de organizare.
3 Pe larg, Forrest C. Pogue, The Supreme Command, Washington, 1954, p.
359-361 ; Hugh M. Cole, The Ardennes : Battle of the Bulge, Washington, 1 965,
p. 9-32 ; William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich. A History of
Nazi Germany, London, 1965, p. 1 294 ş i urm. ; Henri Bernard, Roger Gheysens.

La bataille d'Ardenne. L'ultime Blitzkrieg de Hitler (d�cembre 1 944-janvier 1945»

Paris, 1984, p. 60 şi urm.
4 Henri Bernard, Roger Gheysens, op. c it.,

p.

15-66, 160.
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-de Rin şi cucerirea unor capete de pod la est de fluviu :; _ Corespunzător
acestei concepţii, forţele principale erau dispuse la nord şi la sud de mun
ţii Ardeni, astfel că pe direcţia viitoarei ofensive germane nu se aflau
decit 7 divizii de infanterie şi 1 blindată din compunerea corpurilor 5 şi
3 armată americane. Fiecare mare unitate avea un front cu o deschidere
de aproximativ 35 km. Raportul de forţe în zona de ruptură era de de
parte favorabil Wehrmacht-ului, aşa cum rezultă din tabelul de mai jos 6 :

Armatele
6, 5

de
mari unităţi

Categorii

Divizii de
infanterie
DivizH
blindate

- - - ---

Total

tancuri

germane

I

I
I
/____g_
17

I

29

Corpurile
5, 8
armată

americane

Raport de
forţe

2,4/1

7

12/1

-----

8

3,6/1

Slaba „perdea" de trupe aliate din Ardeni (din diviziile existente
acolo, 2 erau pentru refacere, iar celelalte abia sosiseră din S.U.A. şi nu
aveau experienţă de luptă) a fost motivată prin necesitatea concentrării
forţelor americane pentru declanşarea ofensivei finale împotriva Germa
niei pe direcţiile cele mai favorabile. Inaltul comandament aliat aprecia
că în cazul unei contraofensive hitleriste în Ardeni exista posibilitatea
cedării unei anumite suprafeţe de teren fără ca aceasta să afecteze, prea
mult, planurile de campanie, ca şi a concentrării rapide a forţelor nece
sare anihilării pătrunderii germane 7 •
La 1 6 decembrie, trupele blindate, de infanterie şi aeropurtate ger
mane au declanşat contraofensiva pe un front de 100 km, între localităţile
Echternach şi Monschau. In pofida surprinderii realizate şi a faptului
că aviaţia aliată nu a putut interveni cîteva zile datorită condiţiilor at
mosferice, ritmul înaintării a fost lent, etapele intermediare planificate
nefiind atinse pe direcţiile principale. O dîrză rezistenţă au opus forţele
americane în localitatea St. Vith (cedată, pînă la urmă, în faţa presiunii
diviziilor blindate germane), dar mai ales la Bastogne, · unde paraşutiştii
din Divizia 1 0 1 aeropurtată, deşi încercuiţi, au luptat, fără armament
greu, împotriva tancurilor. Deţinerea de către trupele aliate a oraşului
Bastogne a privat Wehrmacht-ul de cel mai important centru rutier din
regiurte şi i-a imobilizat trei mari unităţi 8• In punctele cele mai avansate,
trupele hitleriste au realizat pătrunderi între 1 0 0 şi 1 1 0 km. Rezistenţa,
•

Dwi.ght D. Eisenhower, CTuciadă în EuTopa, Bucureşti, 1!175, passim.
Henri Bernard, Roger Gheysens, op. cit., p. 65-66. Monografia americană
dedicată bătăliei Ardenilor indică pentru ziua de 16 decembrie 1944, prima zi a
contraofensivei, următorul raport de forţe în favoarea atacatorilor : infanterie
3/1
(6/l în punctul de concentrare) ; blindate - 4/1 (tancuri împreună cu autotunuri)
(Hugh M. Cole, op. cit., p. 650).
7 Dwight D. Eisenhower, op. cit., p. 444 şi urm.
8 Pe larg Hugh M. Cole, op. cit., p. 75-478 ; Henri Bernard, Roger Gheysens,
op. cit., p. 67-77, 85-121, Georges B lo nd DebaTcaua,. Agonia, Reich-ului, Bucureşt i ,
1930, p. 436-466.
6

-

,
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Militari germani în
timpul ofensivei din
Ardeni - decembrie
1944

forţelor americane, penuria de carburant şi intervenţia aviaţiei aliate au
dus la eşecui contraofensivei Wehrmacht-ului pe teatrul de acţiuni mili
tare d� vest, trupele sale fiind obligate să treacă de la 25 decembrie 1 945
la apărare.
Comandamentul Suprem al Forţelor Expediţionare Aliate (SHAEF) a
luat hotărîrea ca, în situaţia creată, să oprească înaintarea germană pe
flancurile de nord şi de sud şi să concentreze forţe cu care să execute
contralovitura mai întîi la sud. De asemenea, s-a procedat la o regrupare
de comandament, toate trupele de la nord de intrîndul Ardeni trecînd în
subordinele Grupului 2 1 armate. Cele de la sud au continuat să fie în
organica Grupului 12 armate 9. In urma măsurilor luate, la 26 decembrie
situaţia trupelor aliate de pe flancul de nord se îmbunătăţise considerabil :
1 0 divizii în prima linie şi 2 în rezervă se opuneau celor 1 6 mari unităţi
germane ; în plus, Corpul 30 armată britanic putea interveni în scurt
timp 10• La flancul de sud, aproximativ 8 divizii americane aveau în faţă
10 mari unităţi germane.
Profitînd de o mai bună reţea de transport, de supremaţie aeriană
şi beneficiind de carburanţi în cantităţi suficiente, forţele americane şi br:i
tanice au început la 23 decembrie 1 944 acţiuni ofensive pe ambele părti
ale intrîndului 1 1 . Pe 26 decembrie oraşul Bastogne a fost despresurat,
după . care Armata 3 americană a continuat înaintarea spre nord şi est.
I n primele zile după Anul Nou 1 945, s-a declanşat ofensiva aliată )a
ambele flancuri, executată de armatele 1 şi 3 americane pentru încercuirea
marilor unităţi hitleriste aflate în intrîndul Ardeni. Pentru a uşura si
tuaţia trupelor proprii de aici, OKW a plănuit executarea de către
Armata 1 a unei ofensive în Alsacia, în fîşia de apărare a Armatei 7 ame
ricane. Efectele acestei lovituri au fost minime, atît în privinţa pătrunderi
lor realizate, cit şi a influenţei asupra acţiunilor militare din Ardeni *.
La 16 ianuarie 1 945, trupe din armatele 1 şi 3 au făcut joncţiunea la
Houffalize, dar cea mai mare parte a forţelor inamice angajate iniţial
9 Dwight D. Eisenhower, op. cit., p. 462-463.
10 Henri Bernard, Roger Gheysens op. cit., p. 76-77.
1 1 Hugh M. Cole, op. cit., p. 485-648.
• Ulterior, forţele americane şi franceze au contraatacat în Alsacia, lichidînd
•.

„punga" de la Colmar şi eliberind întreaga provincie.
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ACŢIUNILE CORPULUI 4 ARMATA ROMÂN PENTRU CUCERIREA
MUNTILOR BUKK. 23 NOIEMBRIE-16 DECEMBRIE 1944
Trupe romi:ine

Tru1>e sovielitc

Trupe germane şi ungare
SitmoJia la 22. 1 1 . 1 944

Situaţia la

·---

11:1. I 2. I 944
I !144

Sit uati;o la I 2. 1 2

c. 33
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Pl. 20

ANSAMBLUL ACŢIUNILOR MILITARE DESFAŞUR A1
24 SEPTEMBRII
Teritoriu ocupat sau anexat
de Germania hitleri stă
Teritoriu ocupat de Unga ria

o

horthystă

�-"

/

Papa

Kecs

PI. 2.1
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Trupe sovietice
Trupe germane şi ungare
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Alin iament fortificat
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SITUAŢIA PE TEATRELE DE OPERAŢII MILITARE DIN EUROPA
LA 15 !ANU ARIE 1945

MAROC

A

l

G

E

11

I

Trupe române
Trupe sowietice, americane, britonice, canediene,
franceze, italiene, polonea, iugosloff., b&l'9e1rit
�i Corpul cehostowoc:

�

Aliniamenlul la jumătatea lunii ianuorie 19•5
Teritorii ocupate

sou ane.xate

de Germania

hitleristă
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Trupe şi blindate
americane în timpul
bătăliei din Ardeni

în Ardeni se retrăseseră 12• In a doua j umătate a lunii ianuarie, ofensiva
aliată a continuat fără întrerupere, astfel că la 30 ianuarie nu numai că
frontul era stabilizat pe vechiul aliniament, dar Corpul 5 armată american
reuşise să realizeze breşe la est de linia fortificată „Siegfried".
Pierderile înregistrate de beligeranţi au fost ridicate de ambele
părţi : aproape 77 OOO morţi, răniţi şi dispăruţi la Aliaţi, iar Wehrmacht-ul
aproximativ 120 OOO oameni ; materialul de război a fost distrus, de ase
menea, în cantităţi apreciabile : 733 tancuri americane şi 600 tancuri şi
autotunuri germane 13.
Ultima speranţă a lui Hitler de a obţine victoria în Vest s-a spulberat.
Contraofensiva germană din decembrie 1 944 nu a influenţat pecît
'în mică măsură pregătirile pentru ofensiva finală. Comandamentul Su
prem al Forţelor Expediţionare Aliate a decis executarea a două lovituri
principale de către Grupul 21 armate şi Grupul 12 armate pentru zdrobirea
forţelor hitleriste de la vest de Rin şi, a doua fază, forţarea flu�iului la
nord şi, respectiv, la sud de bazinul Ruhr...,u lui 14 •
La începutul lunii februarie 1 945, raportul de forţe şi mijloace de
luptă pe teatrul de acţiuni militare de vest era următorul 15 :
Efective, tehnic.li
d e luptă

Militari (mii)

12

ia
14

t5

Tunuri şi
aruncătoare
Tancuri şi
autotunuri
Avioane

t

Forţe

aliate

I

Wehrmacht

Raport de
forţe

1 820

2,7/l

37 OOO

30 OOO

1 ,2/l

1 1 300

2 OOO

5,7/1

11 700

1 OOO

1,7/l

4 859

Georges Blond, op. cit., p. 464.
William L. Shirer, op. cit., p. 1 301 ; Forrest C. Pogue, op. cit., p. 396.
Charles B. MacDonald, The Last Offensive, Washington, 1973, p. 2-5.
Apud IVMV, tom 10, p. 244.
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Coioană a
armatei
canadiene
înaintînd în Olanda într-o zonă
inundată de germani - februarie 1945

Trupe britanice în timpul luptelor din
Rin-ului - martie 1945

zona

Operaţia a fost declanşată la 8 februarie 1 945, însă nu pe întreg
frontul Grupului 21 armate, deoarece fîşia ofensivă a Armatei 9 ame
ricane a fost inundată 16. Participau la operaţie 34 mari unităţi (dintre care
13 blindate), sprijinite de peste 3 600 avioane de luptă 11.
Abia după retragerea apelor Rinului ofensiva s-a generalizat, forţele
canadiene (care operau la flancul stîng) făcînd j oncţiunea cu cele ame
ricane lingă localitatea Geldern. La sfîrşitul lunii marţie, în urma unui
violent atac executat de trupe aeropurtate, Grupul

21 a organizat un ca1_J

de pod la est de Rin, în regiunea localităţilor Rees, Wesel, Dinslaken 1s.
La sud, Armata 1 americană şi-a dirij at forţele principale spre Koln (cu
cerit la 6 martie) şi Bonn, ocupînd prin surprindere un pod intact peste
Rin, cel de la Remagen rn. Aceasta a dat posibilitate creării unui nou cap

de pod la est de Rin spre care au fost dirijate importante forţe.
Continuînd acţiunile ofensive trupele celor două grupuri de armate
au realizat j oncţiunea lîngă localitatea Lippstadt, încercuind în bazinul
.Ruhr forţele Grupului de armate „ B " german.
Cadrul operativ creat prin succesele obţinute la flancul stîng şi din

.sec torul central a favorizat trecerea la ofensivă a armatelor

3 (din com

punerea Grupului 12 armate) şi 7 (de la Grupul 6 armate). Trupele lor au
atins Rinul la 25 martie 1 945 pe care l-au forţat în sectorul Mannheim

.Mainz 20.
rn
17

13

19
�0

Ibidem, p. 163-184.
Marea conflagraţie a secolului XX.· Al doilea război mondial, p. 496.

Charles B. MacDonald, op. cit., p. 208-235.
Ibidem, p. 294-319.
Pe larg, Ibidem, p. 236-293.
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Prizonieri germani pe frontul de
vest

Aşadar, la sfîrşitul lunii martie, Aliaţii cîştigaseră bătălia Rinului,
avînd trei puternice capete de pod -, la nord de Dilsseldorf, la sud de
Kăln şi între Mainz, Mannheim - şi încercuiseră în Ruhr peste 350 OOO
militari germani. In şase săptămîni - arată William L. Shirer - Hitler a
pierdut mai mult de o treime din forţele sale 'din Vest, adică mai mult de
o jumătate de milion de oameni 2 1 .
Situaţia strategică a permis trecerea la executarea celei de-a doua
faze a ofensivei finale - cucerirea bazinului industrial Ruhr şi înaintarea
spre est pentru a face joncţiunea cu trupele sorietice.
La 28 martie s-a declanşat operaţia pentru anihilarea grupării ger
mane încercuite (peste 2 1 mari unităţi de infanterie, blindate şi paraşu
tişti), ea fiind executată de armatele 9 şi 1 americane, sprijinite de Ar
mata 9 aeriană 22• Prima a primit misiunea să nimicească forţele hitleriste
aflate la nord de linia de despărţire (rîul Ruhr, Nuttlar, RUthen, Pader
born), iar a doua pe cele de la sud23• Trupele întercuite au opus o rezistenţă
mai mult simbolică. In aproximativ două săp�ămîni, copleşiţi de atacurile
aeriene, fragmentaţi în grupuri variabile ca l efective, lipsiţi de muniţii
şi materiale de aprovizionare şi, mai ales, avînd moralul serios zdruncinat,
militarii germani s-au predat. A fost - se kpreciază - cea mai mare
capitulare din timpul celui de-al doilea război ondial2". Eliminarea „pun
gii" din Ruhr a creat armatelor americane posibilitatea de a ataca pe un
front larg de 200 km .spre 1nima Germaniei. rJa 1 1 aprilie 1 945 avangarda
Armatei 9 americane a cucerit un cap de pod peste Elba în apropiere de
Magdeburg, la aproximativ 100 km de Berlin.
Concomitent desfăşurării operaţiei pentru cucerirea Ruhr-ului, forţele·
aliate au întreprins acţiuni ofensive la nord şi sud de această zonă. Astfel,
Grupul 21 armate a desăvîrşit eliberarea Olandei şi a cucerit nordul Ger
maniei cu importantele centre economice Wilhelmshaven, Bremen, Ham
burg, Lilbeck. Pe aliniamentul Lilbeck, Schwerin britanicii au făcut legă
tura cu forţele sovietice. La rîndul lor, ma�ile unităţi din compunerea
Grupului 12 armate au înaintat rapid către est, realizînd joncţiunea cu.
1
sovieticii pe Elba, în localitatea Torgau, la 25 aprilie 1 945.

\

21

William L. Shirer, op. cit., p. 1 308.
Charles B. MacDonald, op. cit., p. 344-372.
23 Forrest C. Pogue, op. cit., p. 439.
24 Georges Blond, op. cit., p. 544.
21

\

243
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Joncţiunea

forţelor americane şi sovietice la
Torgau - 25 aprilie 1945

Militari ai Armatei 1 poloneze în timpul luptelor
de la Kolberg

!n sudul Germaniei, unde acţiona Grupul 6 armate, progresele erau
tot atît de rapide, importantele centre economice şi politice din zonă
(Karlsruhe, Wilrtzburg, Stuttgart, Nilrnberg, Milnchen) fiind cucerite din
mişcare de forţele aliate.
Aşadar, la sfîrşitul lunii aprilie şi începutul lui mai 1 945, întreg fron
tul german de vest se dezintegrase. Forţele expediţionare aliate cuceri
seră întregul teritoriu german pînă la Elba, eliberaseră extremitatea sud
vestică a Cehoslovaciei şi partea de nord a Austriei . .Pierderile înregis
trate de forţele armate ale Statelor Unite ale Americii pe teatrele de ac
ţiuni militare europene s-WJ cifrat, in intervalul decembrie 1944
mai
1 945, la 282 544 militari nrorţi, răniţi şi dispăruţi (peste 49 OOO morţi)� For
ţele anglo-canadiene (Grupul 21 armate) au a-tut, din 6 iunie 1944 pînă
la 8 mai 1945, pierderi care s-au ridicat la 1 9 1 219 oameni (din care
41 044 morţi) 2:>.
Deşi intre fronturile occidental şi răsăritean nu se realizase o struc
tură permanentă pentru coordonarea acţiunilor, totuşi schimbul de infor
maţii şi puncte de vedere, pe care misiunea militară anglo-americană
condusă de mareşalul aerului sir Arthur W. Tedder, adjunct al comandan
tului suprem al Forţelor Expediţionare Aliate, l-a efectuat la Moscova,
la începutul anului 1 945 26, a fost deosebit de util pentru cooperarea aliată27.
-

2;
w

Forrest C. Pogue, op. cit„ p. 543-544.
Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S„ Corespondenta preşedintelui Con

siliului de Miniştri al U.R.S.S. cu preşedinţii S.U.A. şi cu primii miniştri ai Marii
Britanii din timpul marelui război pentru apărarea patriei, 1941-1945, voi. 2, Cores
pondenţa cu F. Roosevelt şi cu H. Truman (au gust 1941-decembrie 1945), Bucureşti.

1958, p. 213, 222.
�; Fl>rrest C. Pogue, op. cit., p. 405-407.
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Trupe aliate în acţiune ;
Artilerişti din Armata 1
bulgară în luptă în zona
Nag,Y kanizsa ;

Militari din Armata
Populară de Eliberare a
Iugoslaviei pe frontul de
la Sremak

Aşa cum declarase I. V. Stalin reprezentanţilor americani şi britanici, la
12 ianuarie 1 945, două săptămîni după ce contraofensiva germană în Ar
deni fusese oprită, se declanşase ofensiva sovietică.
Forţele sovietice (fronturile 3, 2 şi 1 bieloruse, 1 şi 4 ucrainene),
alături de care luptau şi cinci divizii de infanterie, cinci brigăzi de arti
lerie şi alte unităţi poloneze 28, au eliberat întreaga Polonie, au zdrobit
gruparea hitleristă din Prusia Orientală (fronturile 3 şi 2 bieloruse, în
aprilie 1 945) şi au pătruns pe teritoriul Reich-ului, stabilind aliniamentul
frontului pe Oder şi Neisse. La luptele din Prusia Orientală a participat,
în cadrul forţelor aeriene sovietice, şi Regimentul de aviaţie francez
„Normandie-Niemen" .
Raportul de forţe iniţial în Prusia Orientală era net favorabil tru
pelor sovietice, fapt oglindit şi în tabelul următor 20 :
Efective şi
mijloace de
luptă

Militari (mii)
Tunuri şi
aruncătoare
Tancuri,
autotun uri
Avioane
1B

29

Forţe
sovietice

Forţe
germane

Raport de
forţe

1 669

180 .

4,1/l

25 426

B 200

3,1/1

3 859

700

5,511

3 097

775

4,0/1

RRA, p. 365.
IVMV, tom 10, p. 92.

"' Incă 200 OOO de oameni încadraţi în „Volkssturm ".
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Pe frontul sud-estic, forţele sovietice şi române au lichidat pînă la.
mijlocul lunii martie 1 945 intrîndul pronunţat pe care-l făcea frontul ina
mic în estul Cehoslovaciei, iar trupele sovietice au anihilat ofensiva ger
mană de la Balaton ; ele au continuat ofensiva în cadrul operaţiei „Viena ",
eliberînd o parte însemnată a Cehoslovaciei şi Austriei. La flancul de·
sud al frontului au acţionat şi unităţi bulgare şi iugoslave. Concomitent,
trupele Armatei Populare de Eliberare Iugoslavă, condusă de mareşalul
Iosip Broz Tito, au desăvîrşit eliberarea teritoriului Iugoslaviei de ulti
mele forţe germane.
La mijlocul lunii aprilie, fronturile 1 bielorus şi 1 ucrainean, împre
ună cu forţe poloneze, au declanşat operaţia „Berlin" (16 aprilie - 8 mai).
Iniţial, raportul de forţe şi mijloace de luptă era următorul 30 :
Efectiv e

şi

mijloace de
luptă

Militari (mii)
Tunuri şi
arunci'itoare

I

Fronturile 1
bielorus şi
1 ucraine�n

Tancuri şi
autotun uri
Avioane

de
forţe

Raport

Wehrmacht

2 500

1 OOO

2,5/1

41 600

10 400

4,0/l

6 250

1 500

4,111

7 500

3 3()0 .

2,3/l

ln urma acţiunilor, trupele sovietice 3l - alături de care lupta şi o.
armată poloneză - au pătruns, la 30 aprilie 1 945, adînc spre centrul
Berlinului, iar frontul a ajuns pe Elba, pe acest aliniament realizîndu-se
joncţiunea cu forţele aliate occidentale.
In prima jumătate a lunii mai 1 945, forţele sovietice, în cooperare cu
armatele române, cu forţele poloneze şi Corpul de armată cehoslovac, au
desfăşurat operaţia „Praga", eliberînd complet teritoriul Cehoslovaciei 32•
La declanşarea operaţiei, raportul de forţe era favorabil marilor uni
tăţi din cadrul fronturilor 2 şi 4 ucrainene 33 :
'Forţe şi
mijloace

Militari (mii)
Tunuri şi
aruncătoare

I

!' ronturile

21

ş1 4 ucrai nene

Wehrmacht

2 028

900

I

Raport de
forţe

2,2/1
3,1/1

30 452

9 700

Tal"C\JfÎ şi
autotunuri

1 OOO

1 900

1/1

Avioane

3 014

1 OOO

3/1

IVMV, tom 10, p. 315.
I bidem, p. 314-347.
Jl I bidem, p. 347-355.
33 I bidem, p. 359.

90

Jt
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Ar t ilerişti
sovietici
din Frontul 1 b ielorus
pe străzile Berlinului

Evoluţia acţiunilor militare a accentuat deruta în rîndurile cercu
rilor conducătoare militare şi politice hitleriste. lncă de la 15 martie, în
tr-o convorbire cu Hitler, ministrul armamentului Reich-ului, Albert Speer,
a declarat filhrer-ului că războiul este cu desăvîrşire pierdut. La sfîrşitul
lui aprilie unii lideri nazişti (Goring, Himmler) au părăsit Berlinul, urmă
rind realizarea unor acorduri separate cu aliaţii occidentali. Hitler i-a ex
clus din partidul nazist şi le-a retras toate prerogativele politice. Rînd pe
rînd, au dispărut ultimele speranţe ale echipei reunite de Hitler în jurul
său - în buncărul de sub cancelaria Reich-ului din Berlin - formată din
Martin Bormann, Joseph Goebbels, feldmareşalul Wilhelm Keitel şi alţi
colaboratori.
Continuînd acţiunile ofensive pe căile apropiate de acces, trupele
sovietice au ocupat principalele aeroporturi ale Berlinului la 27 aprilie
1 945, iar în ziua următoare a reuşit să rupă centura de apărare interioară.
Informat de generalul Karl Weidling, comandantul garnizoanei berlineze,
asupra evoluţiei operaţiilor, Hitler a dictat „testamentul politic" şi pe cel
„personal" (29 aprilie), punîndu-şi capăt zilelor la 30 aprilie 1 945. Ami
ralul Karl Doenitz era numit „fiihrer" şi însărcinat cu continuarea „răz
boiului prin toate mijloacele" 3'<. ln după-amiaza zilei de 30 aprilie 1 945
amiralul Doenitz a recepţionat, la cartierul său general de la PlOn (Schles
wig), o radiogramă semnată de Martin Bormann care îl anunţa că fusese
desemnat urmaş al lui Hitler şi că trebuia să ia neintîrziat „toate măsurile
rezultînd din situaţie". ln noaptea de 30 aprilie - 1 mai 1 945, Bormann
şi Goebbels, în mîinile cărora s-au aflat de fapt pentru cîteva ceasuri des
tinele celui de-al !Ii-lea Reich după sinuciderea lui Hitler, au iniţiat o
stratagemă în speranţa că vor putea convinge pe sovietici să înceteze ope
raţiile în zona Berlinului, ca o condiţie prealabilă a începerii negocierilor
de capitulare între U.R.S.S. şi cabinetul german, încheiată însă cu un eşec
total.
ln noaptea de 112 mai 1 945 a încetat orice activitate în buncărul
de sub cancelaria Reich-ului. Goebbels a urmat „exemplul" lui Hitler ; la
fel, generalii Hans Krebs şi Wilhelm Burgdorf. Ceilalţi aproximativ 500p. I

31 Cf. William L.
154-1 155.

Shirer,

Le Ille Reich. Des origines d la chute,
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Paris.

1967.

Insurgenţi praghezi.

600 de membri ai anturajului lui Hitler, în frunte cu Martin Bormann,.
au fugit din buncăr în momentul în care soldaţii sovietici asaltau intrările.
La 2 mai 1945, pînă la orele 15 trupele garnizoanei berlineze s-au
predat în faţa forţelor mareşalului G. K. Jukov.
Devenit conducător al Reich-ului, K. Doenitz a fixat reşedinţa sa
şi a guvernului în localitatea Flensburg (lîngă graniţa daneză). Din primul
moment, noua conducere s-a străduit să cîştige timp, absolut necesar ac
ţiunii politice, pe plan intern căutînd să obţină oarecare credit prin dizol
varea partidului nazist, iar pe plan extern tinzînd la provocarea unei dez
binări între marii aliaţi, sperînd că astfel să evite capitularea necondi
ţionată a Germaniei în faţa Naţiunilor Unite. Aceste planuri s-au năruit
foarte curînd sub loviturile zdrobitoare aplicate Wehrmacht-ului de forţele
aliate, pe toate fronturile de luptă. Acordul pentru depunerea arme.lor de
către forţele germane din Italia de nord a intrat în vigoare la 2 mai 1945 ;
la 5 mai 1945 a devenit efectivă capitularea trupelor hitleriste din nord
vestul şi sudul Germaniei, faţă de grupurile de armate 21, şi respectiv 6 .
La 5 mai 1945 la Praga s-a declanşat insurecţia naţională care a avut
de înfruntat însă, în zilele următoare, reacţia trupelor germane (coman
date de feldmareşalul Ferdinand Schoerner). In aceeaşi zi de 5 mai, Doenitz
a trimis la Reims, unde se afla cartierul general al generalului Eisenhower,
pe amiralul Hans Georg von Friedeburg, noul comandant al marinei de
război germane. A doua zi, la Reims, a sosit şi generalul Alfred Jodl, cu
indicaţia expresă să nu accepte capitularea generală şi totală a Reich-ului
decît în ultima instanţă. Cei doi reprezentanţi nazişti au încercat să obţină
un răgaz cit mai lung, pînă la intrarea în vigoare a unui eventual act
privind capitularea necondiţionată, răstimp în care armatele germane ce con,tinuau să lupte pe frontul de est - s-ar fi retras în număr cît
mai mare spre vest şi s-ar fi predat anglo-americanilor. Generalul Dwight
Eisenhower nu a fost dispus să acorde un termen ce depăşea miezul nopţii
de 617 mai 1945 35 şi atunci delegaţia germană, obţinînd în prealabil o
ultimă împuternicire a guvernului de la Flensburg, a semnat la 7 mai
1945, ora 2,41, actul capitulării „tuturor forţelor armate" germane faţă de
35

Dwight D. Eisenhower, op. cit.,

p.

544.
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Drapelul

sovietic este
Reichstag

inăltat

pe

Semnarea actului de
capitulare neconditiona
tă de către reprezen
tantii Germaniei na
ziste
8-9 mai 1945
-

-comandamentele anglo-american şi sovietic, în prezenţa generalului F. Se
vez, reprezentant al forţelor armate franceze, act repetat apoi la comanda
mentul sovietic al mareşalului G. K. Jukov 36 în cartierul Karlshorst, din
partea răsăriteană a Berlinului. La orele 24, în ziua de 8 mai a început
ceremonia semnării actului de capitulare necondiţionată a forţelor ar
mate germane, încheiată în ziua de 9 mai 1 945, la ora 0,50.
Delegaţia germană, formată din feldmareşalul Keitel, amiralul Frie
deburg şi generalul Hans Jiirgen Stumpf, a semnat capitularea în faţa re
prezentanţilor forţelor armate victorioase - mareşalul G. K. Jukov din
partea sovietică, mareşalul aerului Arthur W. Tedder, din partea Marii
Britanii, generalul de aviaţie Carl Spaatz, din partea S.U.A., şi generalul
Jean de Lattre de Tassigny, din partea Franţei.
36 Mareşal G. K. Jukov, Amintiri şi reflecţii, [Bucureşti] , 1970, p. 745-749.
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Soldaţi chinezi în mar�
spre Yunan
1945
-

britanici
Infanterişti
în luptele din Birma
nia

La 9 mai 1945
proclamată în mod oficial drept zi a Victoriei trupele germane care mai opuneau rezistenţă în diverse zone au început
să se predea în masă. Cu toate acestea, îndlbsebi în est, depunerea arme
lor a survenit după lupte ce s-au prelungit pînă la 14 mai 1 945 ; într-o
astfel de zonă, situată la circa 80 km de Praga, armata română, alături
de cea sovietică, a participat la operaţii pînă la data de 12 mai 1 945.
După capitularea totală şi necondiţionată, guvernul de la Flensburg nu-şi
mai putea continua activitatea ; la 23 mai 1 945, membrii săi, în frunte cu
amiralul Doenitz, au fost arestaţi şi supuşi anchetei pentru activitatea os
tilă păcii şi umanităţii, desfăşurată în anii regimului naţional-socialist.
Capitularea Germaniei naziste a marcat sfîrşitul celui de-al doilea război
mQDdial pe continentul european (vezi planşa nr. 33).
Pe teatrul de operaţii din Extremul Orient după bătălia aero-na
vală din golful Leyte (octombrie 1944), Comandamentul aliat şi-a con
centrat eforturile pentru zdrobirea forţelor terestre, aeriene şi maritim �
nipone. Planurile strategice elaborate vizau desfăşurarea simultană a ac
ţiunilor militare de trei teatre de operaţii : Asia de Sud-Est, Filipine şi
Pacific. Concomitent, în China luase o deosebită amploare războiul popu
lar de eliberare, purtat, în special, de forţele armate organizate şi conduse
de Partidul Comunist Chinez. Luptele angajate în primele două zone au
avut o serie de trăsături comune rezultate din existenţa aceloraşi condiţii
geo-climatice şi din participarea însemnată a forţelor naţionale de rezis-
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puşcaşi
Debarcarea
lor marm1 americani
in insula Iwo
Jima

Trupe
luptele

în
sovietice
din Manciuria

tenţă împotriva ocupanţilor japonezi m Vietnam, Thailanda, Indonezia,
Birmania etc. Asemănări au existat şi între acţiunile de&!ăşurate pentru
eliberarea arhipelagului filipinez (încheiată în iulie 1 945) şi cucerirea „for
tăreţelor-insule" - Iwo Jima (februarie-martie 1 945) şi Okinawa (aprilie
iunie 1 945) 37 ; ele rezidau în folosirea aceloraşi procedee aero-navale pen
tru debarcare, în concentrarea masivă a tuturor categorilor de forţe ar
mate aliate şi în îndîrjita rezistenţă a trupelor japoneze.
Grelele pierderi suferite de trupele terestre şi de infanterie marină
amerfoane debarcate în Iwo Jima (aproape 23 OOO morţi şi răniţi) şi Oki
nawa (peste 49 OOO morţi şi răniţi), ca şi de unităţile maritime şi aeriene,
37 Pentru operaţiile din Asia de Sud-Est, Filipine şi Pacific, vezi pe larg :

M. Hamlin Cannon, Leyte : the Return tot the Philippines, Washington, 1969 ; Robert

Ross Smith, Triumph in the Philippines, Washington, 1968 ;Roy E. Appleman,
James M. Burns, Russell A. Gugeler, John Stevens, Okinawa : the Last Battle.
Washington, 1969 ; date noi, pe baza cercetărilor din arhivele japoneze, oferă John
Toland, The Rising Sun. The Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936-1945,
Toronto, New York, London, Sydney, Auckland, 1986.
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Semnarea de către
reprezentanţii Japo
niei a actulu i de ca
pitulare necondiţio
nată
2 septembrie 1945
-

pe măsură ce se apropiau de teritoriul metropolitan nipon, au pus în faţa
Comandamentului aliat problema planificării minuţioase a acţiunilor îm
potriva Japoniei pînă în martie 1946.
Războiul din Extremul Orient s-a aflat pe agenda de lucru a Con
ferinţei de la Potsdam. Deoarece ultimatumul transmis guvernului nipon
nu a fost acceptat (el conţinînd principiul capitulării necondiţionate), for
ţele aeriene americane au lansat la 6 şi 9 august 1 945 două bombe ato
mice asupra oraşelor Hiroshima şi, respectiv Nagasaki, care au provocat
în rîndul populaţiei sute de mii de victime.
La 9 august, Uniunea Sovietică, care denunţase pactul de neagre
siune cu Japonia în aprilie 1 945, şi-a dirijat forţele din Extremul Orient
împotriva dispozitivului nipon din Guandun.
Gravele pierderi umane şi materiale înregistrate în acţiuni militare,
lipsa de perspectivă a continuării războiului, bombardamentul atomic, do
rinţa de a salva ce se mai putea salva şi atacul concentric aliat au deter
minat membri ai conducerii superioare de la Tokio să întreprindă mă
suri pentru a încheia războiul. La 15 august 1 945, după ce o revoltă a unor
ofiţeri extremişti, ce doreau cu orice preţ continuarea operaţiilor mili
tare, a fost anihilată, s-a difuzat mesajul împăratului Hirohito care or
dona încetarea luptelor. Deşi unele grupuri izolate de militari japonezi
au mai continuat rezistenţa, la 2 septembrie 1945, la bordul cuirasatului
„Missouri ", s-a semnat actul de capitulare necondiţionată a forţelor ar
mate japoneze. Cu acestea cel de-al doilea război mondial se încheiase.
Concomitent cu ac'ţiunile militare au avut loc evenimente însemnate
pe plan politic. După cum s-a menţionat anterior, între 4 şi 1 1 februarie
1 945 s-au desfăşurat la !alta, în Crimeea, lucrările conferinţei la nivel
înalt a celor „Trei Mari". S-a procedat la o nouă abordare, din partea lui
I. V. Stalin, F. D. Roosevelt, W. Churchill şi a colaboratorilor şi consilierilor
lor, a principalelor probleme politice, militare, economice şi teritoriale
ale lumii în preajma încheierii conflagraţiei în Europa. Acordurile sau
dezacordurile exprimate în cadrul reuniunii din Crimeea au ilustrat pe
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Aspect din timpul
întîlnirii
reprezen
tanţilor marilor pu
teri la lalta - februarie 1945

deplin stadiul raporturilor internaţionale. Problema fundamentală dezbă
tută a fost aceea a viitorului Germaniei, în privinţa căreia a fost reafic
mată voinţa clară a celor „ Trei Mari" de a r,ealiza „lichidarea militarismu
lui şi a nazismului german şi crearea condiţiilor pentru ca Germania să
nu mai fie în stare niciodată să tulbure pacea lumii" 38. Participanţii au
dezbătut şi recomandat soluţii în numeroase alte probleme - reparaţiile
germane, graniţele Poloniei şi situaţia guvernului polonez, ca şi a celui
iugoslav, statutul internaţional al strîmtorilor Mării Negre, intrarea
U.R.S.S. în război în contra Japoniei, convocarea unei conferinţe de consti
tuire a Organizaţiei Naţiunilor Unite la San Francisco pentru 25 aprilie
1 945, adoptîndu-se şi cunoscuta Declaraţie asupra Europei eliberate, care
afirma voinţa învingătorilor de a contribui prin toate mijloacele la „instau
rarea ordinii în Europa şi reorganizarea vieţii economice", pe o cale care
„să permită popoarelor eliberate să lichideze ultimele rămăşiţe ale na
_zismului şi să creeze instituţii democratice conform propriei opţiuni" 39•
Informînd Congresul S.U.A. asupra rezultatelor Conferinţei din Cri
meea, preşedintele Roosevelt a dat următoarea interpretare Declaraţiei :
„Cele trei naţiuni, cele mai puternice, au căzut de acord că problemele po
litice şi economice ale oricărei zone eliberate de cucerirea nazistă sau
ale oricărui teritoriu fost satelit al Axei reprezintă o responsabilitate co
mună celor trei guverne. Hotărîrile finale în aceste zone urmează să fie
luate de comun acord şi, în consecinţă, ele vor fi adeseori rezultatul unui
compromis, în care cedezi şi primeşti. Statele Unite nu vor obţine [ceea
ce doresc - n.n.] totdeauna sută la sută, nici Rusia sau Marea Britanie " '•0 .
38 Apud Arthur Funk. De Yalta d Potsdam. Des illusions d Za guerre froide,
Bruxelles, 1982, p. 207.
39 Ibidem, p. 208-209.

40 Documents of American Foreign Relations, July 1944-June 1945, voi. VII,

p. 24-25.
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In Declaraţie nu existau referiri exprese la România şi nici la alte
:state europene mici şi mijlocii, dar din context rezultă că se făcea deose
bire între „popoarele Europei eliberate de sub dominaţia Germaniei na
:ziste" şi „popoarele fostelor state satelite ale Axei". S-a convenit că cele
1:1·ei guverne „vor asista împreună popoarele oricărui stat eliberat al
Europei sau ale oricărui stat european, fost satelit al Axei, de fiecare
dată cînd ele vor crede că situaţia o impune : a) crearea condiţiilor de
pace internă ; b) să ia măsurile de urgenţă pentru a ajuta popoarele aflatt>
in pericol, c) să creeze autorităţi guvernamentale provizorii în mod larg
reprezentative, ale tuturor· forţelor democratice ale acestor populaţii şi
-care se vor aranja să stabilească, cît mai repede posibil prin alegeri libere,
guverne care să fie expresia voinţei popoarelor şi d) să faciliteze, oriunde
va fi necesar, astfel de alegeri" H.
In desfăşurarea acţiunilor militare de pe teatrul european al celui
de-al doilea război mondial, perioada decembrie 1 944-mai 1945, a mar
cat, aşadar, faza finală, în cuprinsul căreia forţele armate ale Naţiunilor
Unite, prin lovituri concentrice şi, adeseori, corelate dinspre est, vest şi
.sud, au obligat Wehrmacht-ul să se afle permanent în retragere. In con
diţiile ofensivei aliate generale şi totale trupele germane au fost obligate
să acţioneze tot mai fragmentat şi să capituleze, în final, pe fronturi
.situate la sute de kilometri distanţă unul de altul - în Italia de Nord şi
în Norvegia, în Iugoslavia şi Austria, în Cehoslovacia şi Ţările de Jos,
în insulele Mării Baltice, în porturi!� franceze, în sudul, centrul şi nord
vestul Germaniei, în zona Berlinului. Nici armele secrete destinate s3.
producă, chiar şi în ceasul al doisprezecelea, salvarea miraculoasă a Reich
ului şi nici dorita ruptură între marile puteri ale Naţiunilor Unite, nu au
intervenit, astfel că evenimentele şi-au urmat cursul lor ineluctabil îm
plinindu-se integral obiectivul suprem pentru care statele şi popoarele
coaliţiei antifasciste, între ele şi poporul român, luptau - capitularea
totală şi necondiţionată a Germaniei naziste.
După ce au depăşit succesiv, înce
pînd cu 18 decembrie 1 944, frontiera
ungaro-cehoslovacă, marile unităţi
ale armatei române au desfăşurat, în
·cooperare cu armata sovietică şi cu forţe ale rezistenţei slovace, ample
·operaţii militare pentru eliberarea Cehoslovaciei. Caracteristicile terenu
lui muntos şi împădurit, pînă la rîul Morava, fragmentat de trei cursuri
·de apă - Hron, Nitra şi Vâh - situate perpendicular pe direcţia de îna
intare a trupelor române şi sovietice şi apoi deluros au favorizat trans
formarea acestui spaţiu într-un puternic bastion de către comandamentul
hitlerist, ceea ce a avut un rol important în ansamblul operaţiilor stra
tegice desfăşurate de forţele coaliţiei antihitleriste în anul 1 945.
Pentru menţinerea acestui teritoriu care se încadra în zona strate
gică defensivă organizată de Wehrmacht în estul Europei, între Prusia
Orientală şi vestul Ungariei, comandamentul hitlerist a depus eforturi
Cadrul operativ-strategic al
.acţiunilor militare ale
forţelor române

41

Relaţii internaţionale în acte şi documente, voi. II (1939-1945) [Bucureşti],

1976, p. 1 85-186.
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considerabile, beneficiind şi de condiţiile atmosferice (temperaturi foarte
scăzute, zăpadă mare, viscole puternice etc.), mult mai favorabile pentru
apărare, decît pentru ofensivă 42• Folosind terenul înalt şi accidentat, ina
micul avea posibilitatea să-şi organizeze mai multe poziţii de rezistenţă
în munţii Javorina, Metalici Slovaci, Muraii ; Nitra, Fatra Mare, Fatra
Mică ; Inovec, Tatra Mică ; Carpaţii Albi. Toate acestea, corelate cu re
zistenţa înverşunată opusă, îndeosebi, de trupele hitleriste, au făcut ca
în acest spaţiu să se contureze aproape în permanenţă un ieşind german,
care a trebuit redus prin ample operaţii militare.
Zonele muntoase din Cehoslovacia, în care se puteau organiza cel
puţin patru linii de rezistenţă de importanţă strategică şi operativ-stra
tegică constituiau un adevărat „bastion întărit" ce fragmenta frontul de
est în două compartimente distincte : 1. Baltica-Carpaţii Păduroşi : 2.
Carpaţii Păduroşi-Adriatica, ultimul fiind străbătut ca o axă de fluviul
Dunărea. Menţinerea unor cantităţi însemnate de forţe şi mijloace ale
Axei în Cehoslovacia - „cheia" Europei centrale fiind din timpuri vechi
„patrulaterul Boemiei" - reprezenta un grav pericol atît pentru forţele
aliate ce operau pe direcţia strategică Varşovia-Berlin, cît şi pentru cele
de pe direcţia strategică Budapesta-Viena.
In plus, Cehoslovacia, avînd capacităţi industriale redutabile, fusese
transformată de cel de-al treilea Reich într-un puternic arsenal de război.
Uzinele „Skoda" produceau 220;0 din camioanele necesare Germaniei,
precum şi tunuri Flak 40 SFH 10 de 1 50 mm şi tunul de 88 mm. De ase•
menea, tot în Cehoslovacia se fabricau piese şi subarlsambluri necesare
marinei, tancuri, armament de infanterie etc. Anihilarea grupării inamice
din această ţară şi privarea Reich-ului de ultimele sale capacităţi ale
industriei de armament din centrul Europei deveniseră absolut necesare
pent,ru buna desfăşurare a asaltului final asupra Germaniei naziste. Ar
mata română (2 armate) are meritul istoric de a fi depus, alături de forţele
sovietice, efortul determinant în eliberarea Cehoslovaciei şi în lichidarea
celui mai periculos „intrînd" inamic în frontul de est în etapa decisivă a
operaţiilor aliate în Europa. După victoria obţinută în cursul revoluţiei
din august 1944, interzicerea transformării Carpaţilor într-un aliniament
strategic de apărare al Axei, eliberarea părţii de nord-vest a ţării şi spri
jinirea operaţiei de „deschidere" a direcţiei strategice Budapesta-Viena,
armata română era chemată să -joace un nou rol de primă mărime în
războiul antihitlerist.
Inceperea luptelor pentru eliberarea Cehoslovaciei a fost conside
rată de comandamentele române ca un eveniment deosebit de important.
Reamintind trupelor tradiţionalele relaţii de prietenie dintre România şi
Cehoslovacia, comandantul Armatei 4 române, generalul de corp de ar
mată Gheorghe Avramescu, preciza, la 17 decembrie 1944, că armata
română intră „într-o ţară prietenă, care ne-a arătat întotdeauna cea mai
mare şi mai sinceră prietenie" 4J şi sublinia faptul că „fiecare ostaş tre
buie să caute a fi cît mai blînd şi corect cu populaţia, tratînd-o ca şi cînd
ar fi românească" tit,.
RRA, p. 380.
�3 Arh. M.Ap.N. ,
�2

« Ibidem.

fond

4, dosar nr. 14, f. 256.
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Acţiunile militare ale armatei române pe teritoriul Cehoslovaciei
s-au desfăşurat în mai multe etape. In prima etapă (ultima decadă a
lunii decembrie 1 944 - prima decadă a lunii ianuarie 1945) trupele române
au dus lupte grele în zona frontierei ungaro-cehoslovace, ele înscriindu-se,
de fapt, în faza finală a operaţiei strategice „Budapesta". In acest timp,
Armata 4 română a executat operaţia de apărare de la Sena-Turna, Corpul
4 armată din Armata 1 a participat la luptele de pe rîul lpel şi din zona
Lucenec, iar Corpul 7 armată din aceeaşi armată, a continuat acţiunile
pe direcţia şi în oraşul Budapesta. In perioada 12 ianuarie-25 martie
1945 s-a creat un nou dispozitiv strategic aliat pe frontul din Cehoslova
cia, acţiunile militare începînd din nordul şi sud-estul acestei ţări spre nord
şi nord-vest. Pe front au acţionat armatele 4 şi 1 române, forţe din Fron
tul 4 ucrainean şi armatele 40, 27, 53 şi 7 de gardă sovietice. Armatele 4
şi 1 române - între care era intercalată Armata 40 sovietică -, au operat
în centrul dispozitivului aliat, pe direcţia loviturii principale : armatele 18,
53 şi 7 de gardă sovietice, au executat manevre de învăluire şi întoarcere
pe flancurile drept şi stîng ale acestui dispozitiv. In această perioadă,
Armata 4 română a executat operaţiile „Roznava" şi „Zvolen-Banskâ
Bystrica", iar Armata 1 operaţia din masivul muntos Javorina, conti
nuînd apoi înaintarea pînă la cursul mijlociu al rîului Hron. S-a vizat,
în principal, depăşirea rezistenţelor inamice din munţii Javorina, Meta
lici Slovaci şi Tatra Mică. In a treia etapă trupele române au participat,
alături de forţele sovietice, la operaţiile din perioada finală a războiului
antihitlerist. între 25 martie-2 mai 1 945, Armata 4 a executat operaţiile
pentru cucerirea munţilor Fatra Mare, Fatra Mică şi Carpaţii Albi, iar
Armata 1 operaţiile dintre Hron şi Morava, precum şi operaţia din lungul
Moravei, soldată, printre altele, cu eliberarea oraşelor Kromefiz şi Ko
jetin. Toate aceste acţiuni s-au desfăşurat în timpul operaţiei strategice
„Viena". Intre 6-12 mai 1945 cele două armate române şi-au adus con
tribuţia la ultima operaţie a celui de-al doilea război mondial în Europa operaţia „Praga" executînd o urmărire riguroasă a inamicului în direcţia
capitalei Cehoslovaciei t.5.
Operaţia Armatei 4 române de la
Sena-Turna. 18 decembrie 1944 1 1 ianuarie 1945

După depăşirea în fişia ei de ofen
sivă, la 18 decembrie 1944, a fron
tierei ungaro-cehoslovace, Armata 4
română a continuat înaintarea pe
două direcţii cu caracter de independenţă : principală, spre Razna.va (cu
4 divizii din Corpul 2 armată) şi secundară, spre Kosice (cu 3 divizii din
Corpul 6 armată) ; rezerva, o divizie, a fost dispusă înapoia grupării prin
cipale. Intre cele două corpuri de armată române, la sud de localitatea
Turna, se afla Sectorul 54 fortificaţii sovietic. Acţiunea ofensivă a tru
pelor române, în faţa cărora se găseau 3 mari unităţi inamice (Divizia 24
infanterie şi Brigada 1 munte, ambele. ungare, şi Divizia 4 vînători ger
mană) a întimpinat pretutindeni o rezistenţă puternică şi continuă, trupele
hitleriste şi horthyste ocupînd, cu unităţi speciale, poziţiile puternic întă
rite din zonele Sena, Perin, Buzica şi Turna 46• Inamicul era avantajat şi
�5

Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, Armata română

în războiul antihitlerist. Album de scheme [Bucureşti), 1980, p. 1 14-115 .
.;:; Istoria infanteriei române, voi. II, Bucureşti, 1985, p. 366 .
•
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Vînă lori

de munte

români atacă poziţi
ile inamice dintr-o
localitate cehoslovacă

de configuraţia terenului accidentat, în parte muntos sau mlăştinos, cu
comunicaţii puţine, de ninsorile sau ploile căzute, care au creat mari
probleme deplasării marilor unităţi române. Folosirea lucrărilor de forti
ficaţii, construite din timp de pace de statul cehoslovac, transformarea
multor localităţi în puternice noduri de rezistenţă au dat o tărie deosebită
sistemului defensiv al inamicului 47.
în urma acţiunilor desfăşurate în zilele de 18 şi 19 decembrie ma
rile unităţi române au eliberat localităţile Buzica, Sena, Perin, Jablonov,
Turna, Lucka, Zadiei, Silica, Brezovâ, pătrunzînd în dispozitivul inamic
pe o adîncime de 4-5 km spre Kosice şi de 6-7 km spre Roznava,
interceptînd importanta comunicaţie dintre cele două oraşe. In cele mai
multe locuri luptele duse de unităţile române au avut un caracter deose
bit de îndîrjit, inamicul transformînd fiecare localitate şi casă în puternice
puncte de rezistenţă, fiecare fereastră în crenel de cazemată. întărin
du-şi apărarea cu trupe din rezervă, alternînd acţiunile de apărare cu
puternice contraatacuri, inamicul a reuşit să oprească înaintarea forţelor
române, determinînd pe comandantul armatei să ordone trecerea tem
porară la apărare pe aliniamentul atins : nord Turna, nord Zădiel, nord
Lucka, est Drnava, doi kilometri sud-est Hârskut, un kilometru sud Kras
nohorskâ, Dlhâ Luka, vest Silica, vest Brezovâ. La dreapta au trecut, de
asemenea, la apărare marile unitâţi ale Armatei 1 8 sovietice din com
punerea Frontului 4 ucrainean. Măsura s-a dovedit a fi deosebit de utilă,
deoarece, la 23 decembrie, comandamentul hitlerist, concentrînd puter
nice forţe de infanterie şi tancuri, a executat o puternică contralovitura
pe direcţia Kosice-Buzica, în zona Turna şi în spaţiul situat la est de
comunicaţia Ro!lnava-Jablonov, cu intenţia de a recuceri zona Turna şi
de a pătrunde spre sud, pe valea Hernâdului, în spatele forţelor române
şi sovietice care acţionau spre Budapesta şi în flancul stîng al Frontului 4
ucrainean, care înainta spre Kosice 1.S (vezi planşa nr. 23).
" RRA, p. 368.
Colonel (r) Andrei Miclescu, Acţiunile de luptă ale Armatei 4 române la
Cehoslovacia, [Bucureşti],
frontiera ungaro-cehoslovacă în In numele libertăţii
'8

•

1970, p. 338-339.

257
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Tanc german capturat de
trupele române

. La flancul drept al Armatei 4 române contraatacurile repetate exe
cutate de inamic timp de cinci zile (23-27 decembrie) au fost respinse
cu fermitate de diviziile Corpului 6 armată, care şi-au menţinut intacte
poziţiile de luptă, interzicînd pătrunderea trupelor hitleriste şi horthyste
spre sud, pe valea Hernadului. In zona oraşului Turna, concentrînd o
puternică grupare de forţe, alcătuită din infanterie şi tancuri, inamicul
a reuşit, după mari eforturi şi cu preţul unor grele pierderi, să o cupe
localitatea, cu toată rezistenţa eroică a Diviziei 1 1 infanterie. Datorită
puternicelor lucrări genistice existente în zonă şi a rezistenţei acerbe opusă
de trupele hitleriste şi horthyste, încercările făcute de marea unitate
română în cooperare cu Sectorul 54 fortificaţii sovietic de a reelibera
Turna nu au reuşit. ln acest context, trupele române şi sovietice şi-au
consolidat dispozitivul de luptă la sud de oraş, unde au oprit toate încer
cările inamicului de a-şi dezvolta înaintarea spre sud 49• Acţionînd cu
aceeaşi vitejie şi eroism în zona Jablonov, militarii Diviziei 21 infanterie
au interzis înaintarea inamicului pe spaţii mari, menţinînd acest impor
tant �entru de comunicaţii spre depresiunea Roznava. Cu toată presiunea
exercitată la vest de Turna, inamicul nu a putut depăşi aliniamentul sud
Turna-sud Dvorniky-Mihyska-Hrhov-nord Jablonov-Silica-Brezova, fi
ind nevoit în cele din urmă să-şi retregă apărarea la nord de rîul Turna
şi pe marginea sudică a masivului muntos Silica. Pentru consolidarea dis
pozitivului de apărare, Armata 4 a primit întărire, la 28 decembrie, o
brigadă de artilerie antitanc sovietică.
ln perioada următoare, avînd în vedere cerinţele desfăşurării ofen
sivei spre Roznava, Armata 4 şi-a restructurat dispozitivul operativ, re
grupînd şi deplasînd Corpul 6 armată de la flancul drept spre cel stîng,
zona lui de luptă fiind preluată de mari unităţi din compunerea Armatei
1 8 sovietice de la aripa stîngă a Frontului 4 ucrainean. Concomitent, în
vederea ofensivei din cadrul operaţiei „Roznava", la cererea comandamen
tului Armatei 40 sovietice, 3 divizii ale Armatei 4 române (1 cavalerie,
49

Gheorghe Zaharia, Ion,,.Cupşa, Participarea României la înfrînaerea Germa
1985, p. 27 8-279.

niei naziste, Bucureşti,
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3 infanterie şi 8 cavalerie) au fost trecute succesiv în fîşiile de acţiune
ale unor corpuri de armată sovietice.
Desfăşurate în condiţii deosebit de grele, în teren în general mun
tos-împădurit, pe un front de aproximativ 60 km, acţiunile Armatei 4 în
zona Sena-Turna s-au soldat cu imobilizarea unor puternice forţe fasciste,
contribuind astfel la crearea condiţiilor favorabile pentru pregătirea ope
raţiei ofensive „Roznava" şi a altor operaţii care aveau să înceapă în estul
Cehoslovaciei 50. Ele au relevat din nou înaltele virtuţi ostăşeşti mani
festate de militarii români în luptă, competenţa comandanţilor în con
ducerea trupelor. Evidenţ\ind rezultatele obţinute de Armata 4 română
în această operaţie, mareşalul Rodion I. Malinovski, comandantul Fron
tului 2 ucrainean, a mulţumit, la 27 decembrie 1 944, generalului de corp
de armată Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei 4, şi tuturor co
mandanţilor şi militarilor români pentru comportarea lor în luptă 51.

Luptele Corpului 4 armată român
în zona Lucenec. 31 decembrie
1944 - 17 ianuarie 1945

După cucerirea munţilor Bilkk din
Ungaria, Corpul 4 armată (coman
dant - generalul de corp de armată
Ioan Boiţeanu), în cooperare cu ma
rile unităţi vecine din Armata 27 sovietică, a trecut la urmărirea forţelor
fasciste care se retrăgeau, sub acoperirea unor ariergărzi puternice, spre
rîul lpoly (lpel) de la frontiera ungaro-cehoslovacă. Acestea sperau că
vor reuşi să-şi restabilească apărarea la adăpostul cursului de apă,
umflat de ploi, transformîndu-1 într-un serios obstacol în calea trupelor
noastre. După lupte grele, desfăşurate ziua şi noaptea într-un teren acci
dentat, împădurit şi înţesat cu lucrări genistice, vînătorii de munte români
au înfrînt rezistenţele puternice succesive ale inamicului şi, în ziua de
26 decembrie, au pătruns pe teritoriul Cehoslovaciei prin mai multe
puncte 52 . Continuînd cu vigoare ofensiva, trupele române au rupt, rînd
pe rînd, poziţiile Diviziei 76 infanterie germană ; pînă la 31 decembrie
diviziile 2 şi 3 munte ale Corpului 4 armată au luat contact cu forţele
adversarului dispuse în defensivă pe malul drept al rîului Ipel. Pentru
a nu da posibilitatea inamicului să-şi consolideze poziţiile, Corpul 4 ar
mată a primit ordin să forţeze din mişcare cursul de apă, în noaptea de
31 decembrie 1 944 spre 1 ianuarie 1 945, să cucerească un cap de pod pe
malul opus al rîului, pe aliniamentul JelSovec-dv. Cendlak şi să dezvolte
apoi ofensiva spre nord, pentru a întoarce, pe la vest, sistemul defensiv
al adversarului din zona oraşului Lucenec, principalul centru şi nod de
comunicaţii din fîşia de ofensivă a Armatei 27 sovietice 53•
In fîşia de ofensivă a Corpului 4 armată se apăra Divizia 27 infan
terie germană, întărită cu Batalionul 407 independent şi cu un divizion
de artilerie grea de calibrul 150 mm, care organizaseră pe înălţimile îm
pădurite de la vest de rîu mai multe poziţii de apărare cu un sistem de
foc bine închegat. Valea rîului Ipel, care datorită ploilor se afla inundată
GO

RRA, p. 374.

51 DIMPR, 26 octombrie 1944-15 ianuarie 1945, p. 250.
02 Arh. M.Ap. N„ fond 1, dosar nr. 292, f. 96, 116 ; Ibidem, fond 948, dosar

nr. 869, f. 204.
5J Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit„ p. 12.
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pe o lărgime de 2-3 km, era complet descoperită, presărată cu bălţi şi
smîrcuri care, în condiţiile îngheţului din timpul nopţii şi dezgheţului ce
se producea ziua, crea condiţii foarte grele pentru ofensivă. Recunoaşte
rile executate de diviziile 2 munte (comandant - generalul de brigadă Con
stantin Iordăchescu) şi 3 munte (comandant - generalul de divizie Leo
nard Mociulschi) au dus la concluzia că rîul Ipel nu putea fi trecut prin
vad, că valea largă a rîului permitea trupelor germane să execute flan
cări cu foc. S-a constatat, de asemenea, că în faţa Corpului 4 armată
inamicul organizase o primă poziţie de apărare · p e satul Velikâ şi pe
înălţimile de la vest de rîu şi o alta, la 5-6 km înapoi, între localitatea
Jelsovec şi înălţimile cu cotele 284, 281 şi 325. In cadrul acestor poziţii
se aflau şi cazemate de beton.
Analiza situaţiei a permis comandantului Corpului 4 armată să
hotărască executarea unei lovituri secundare cu Divizia 2 munte pentru
a atrage cît mai multe forţe inamice la flancul stîng, urmată de mutarea
efortului principal la Divizia 3 munte, la flancul drept, pentru a zdrobi
apărarea duşmană. Pe baza acestei concepţii, în după-amiaza zilei de
3 1 decembrie au fost precizate misiunile marilor unităţi, unităţilor şi sub
unităţilor, pînă la inclusiv companie. Divizia 2 munte a primit misiunea
să forţeze din mişcare cursul de apă şi să ocupe iniţial forma de teren
cu cota 3 1 8, iar ulterior botul de deal de la sud-est Osusie, cota 510 ;
Divizia 3 munte, de la dreapta, trebuia ca, în cooperare cu Divizia 2 munte,
să forţeze, de asemenea, din mişcare rîul şi să elibereze iniţial satul Velikâ
şi cota 27 1, iar ulterior Jelsovec şi cota 283 (vezi planşa nr. 24).
După realizarea dispozitivului şi luarea tuturor măsurilor, în noap
tea de 31 decembrie 1944 spre 1 ianuarie 1 945 Corpul 4 armată a început
forţarea. Pînă la ora 5 dimineaţa vînătorii de munte au interceptat şo
seaua Velikâ-Trenc, cucerind un cap de pod la vest de localitatea Ipoly
tarn6c, adînc de peste 2 km. Trupele germane, surprinse, şi-au dat seama
de amploarea acţiunii românilor abia cînd vînătorii de munte erau stă
pîni pe şosea. Atunci ele au deschis un foc violent cu armamentul automat
şi aruncătoarele de mine, dar era prea tîrziu ; vînătorii de munte erau
deja temeinic consolidaţi în capul de pod. Fără să-i dea răgaz inamicului,
Divizia 2 munte şi-a trecut toate forţele, în cursul zilei de 1 ianuarie 1 945,
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peste rîul fpel şi, după lupte crîncene, a reuşit să ajungă în faţa înălţi
milor care dominau valea rîului 54,
Această situaţie favorabilă impunea ca şi Divizia 3 munte să-şi
treacă cît mai repede principalele sale forţe la vest de Ipel. Forţarea a
început în ziua de 1 ianuarie 1945, la orele 4 dimineaţa, cu batalioanele
6 şi 1 2 vînători de munte, care au ajuns repede pe malul opus, la interval
de cîteva sute de metri unul de altul. Cu toată înverşunarea trupelor
hitleriste, capetele de pod ale celor două batalioane au fost dezvoltate
treptat, ajungînd la o adîncime de 1 000-1 200 m. ln timp ce Batalionul
12 vînători de munte, comandat de căpitanul Iosif Novacovici, consolida
capul de pod, Batalionul 6 vînători de munte, comandat de locotenent
colonelul Aurel Căpăţînă, s-a angajat în lupte pentru interceptarea şoselei
de la vest de rîu şi cucerirea înălţimilor care străjuiau valea. După lupte
înverşunate, vinătorii de munte au reuşit să intercepteze pînă la ora 1 5
şoseaua ş i să ocupe forma d e teren cu cota 167, aflată la circa 1 km
sud-vest de localitatea Velika. In acest timp au început forţarea rîului
şi batalioanele 5 şi 22 vînători de munte, dar focul puternic al inamicului
le-a oprit înaintarea pe gheaţă exact la mijlocul rîului. Nu se mai putea
face nici un pas. Era pericolul ca gheaţa să se spargă. In această situaţie,
comandantul Batalionului 22 vînători de munte, maiorul Petre Ghiciu
lescu, a hotărît să execute o manevră : el a fixat de front trupele hitleriste
cu o companie care se apropiase cel mai mult, iar cu celelalte două a
executat o învăluire pe la nord, trecind rîul pe la vest de satul Kalonda.
Lovind fără cruţare pe inamic, înaintind tîrîş, sub acoperirea focului ar
tileriei diviziei, condusă de colonelul Remus Popescu, militarii celor două
companii, după ce s-au apropiat la mai puţin de 1 00 m de digul dinapoia
căruia_ adversarul dezlănţuise un foc ucigător, s-au ridicat la asalt şi în
strigăte de ura au aruncat grenadele, pătrunzînd în poziţia duşmană, şi
silindu-i pe hitlerişti să se retragă. In cursul zilei, Batalionul 22 vînători
de munte a lărgit capul de pod pînă la circa 2 km la vest de riul Ipel.
Toate încercările inamicului de a recuceri terenul pierdut prin executarea
unor contraatacuri au fost zadarnice 55,
Continuînd înaintarea, vînătorii de munte au reuşit să rupă prima
poziţie a hitleriştilor şi să pătrundă circa 7-8 km în masivul păduros de
la vest de Velikâ. In seara zilei de 3 ianuarie, inamicul, care apăra această
localitate, a fost manevrat pe la est de Batalionul 5 vînători de munte
„Avram Iancu", în timp ce o parte din forţe atacau de front. Prin lupte
dîrze ostaşii acestui batalion, în cooperare cu cei ai Batalionului 12 vînă
"tori de munte, au pus stăpînire pe cîteva clădiri de la marginea de sud
est a localităţii, respingînd toate contraatacurile date de inamic.
Reluînd atacul în dimineaţa zilei de 4 ianuarie, unităţile române au
reuşit să elibereze localitatea Velikâ, desăvîrşind astfel ruperea primului
aliniament al apărării duşmane de la vest de rîul Ipel pe tot frontul Cor
pului 4 armată 56, A doua zi Corpul 4 armată a reluat ofensiva. Divizia 3
munte a trecut la învăluirea localităţii J elsovec, puternic nod al apărării
DIMPR. 26 octombrie 1944-15 ianuarie 1945, p. 278-279.
General-locotenent în rezervă Leonard Mociulschi, Asaltul vînătorflor de
munte, Bucureşti, 1967, p. 170-172.
"6 Arh. M.Ap. N., fond 1, dosar nr. 293, f. 41 ; Ibidem, fond 948, dosar nr.
892, f. 6-7.
M
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inamice, iar Divizia 2 munte a înaintat aproximativ 2 km spre Maskovă 57•
Inamicul a contraatacat însă cu o mare violenţă, mai întîi pe fîşia Divi
ziei 3 munte, supunînd unei puternice presiuni în special Batalionul 6
vînători de munte, apoi şi batalioanele 8 şi 1 5 din Divizia 2 munte. După
o luptă crîncenă, în care valurile de contraatac inamice se spărgeau de
zidul de foc al apărătorilor noştri conduşi cu energie şi bravură de colo
neii Mircea Vlădescu şi Iancu Ghenescu, comandanţii grupurilor 4 şi 5
vînători de munte, Divizia 2 munte a stăvilit complet presiunea germană
şi a reluat ofensiva.
.
Deşi inamicul a reacţionat în continuare pe întregul front cu focuri
intense de toate armele şi prin contraatacuri repetate, diviziile 2 şi 3
munte au continuat înaintarea cu multă vigoare, ajungînd, la 10 ianuarie,
în valea rîului Maskovă, de unde ameninţau spatele forţelor germane care
rezistau cu înverşunare loviturilor date de Armata 27 sovietică în scopul
eliberării oraşului Lucenec. In aceeaşi zi, prin asalturi impetuoase execu
tate cu flancurile interioare ale celor două mari unităţi de munte române,
a fost eliberată localitatea Jelsovec. Astfel, prin lupte dîrze, Corpul 4
armată român a zdrobit apărarea forţelor hitleriste de pe malul nord
vestic al rîului Ipel, s-a apropiat de Lucenec şi a pătruns în masivul
păduros de la vest de oraş. ln ofensiva care urma să fie reluată la 12 ia
nuarie 1 945, Corpului 4 armată i-a revenit misiunea de a ataca pe direcţia
JelSovec-Halic şi de a întoarce apărarea inamicului de la Lucenec pe
la vest 58•
Trupele Diviziei 76 infanterie germană, aflate în fîşia de ofensivă
a Corpului 4 armată român, erau avantajate de terenul împădurit, fră
mîntat, străbătut de numeroase obstacole naturale şi înţesat cu lucrări
genistice formate din cazemate, adăposturi întărite, tranşee, şanţuri de
comunicaţie, reţele de sîrmă ghimpată şi numeroase cîmpuri de mine.
Prin acest sistem închegat de apărare, inamicul spera să poată opri sau
măcar întîrzia pătrunderea unităţilor noastre spre nord de Lucenec. Co
mandantul corpului, comandanţii de divizii şi grupuri de vînători de
munte au pregătit cu multă grijă reluarea ofensivei. Intre 9-1 1 ianuarie
s-au desfăşurat intense acţiuni de cercetare, atacuri cu caracter local pen
tru îmbunătăţirea poziţiilor proprii, au fost precizate în amănunt misi
unile şi s-a realizat dispozitivul de atac.
In dimineaţa zilei de 12 ianuarie Corpul 4 armată român, împreună
cu forţele sovietice vecine, a pornit ofensiva, angajîndu-se lupte violente
pe întregul front. Rezistenţa opusă de hitlerişti, combinată cu numeroase
contraatacuri, nu a putut stăvili elanul ofensiv al vînătorilor de munte
care, folosind cu iscusinţă acoperirile terenului, s-au infiltrat în dispo
zitivul inamic, atacînd din spate focarele de rezistenţă germane, nimi
cindu-le. „In luptele din cursul zilei de astăzi - se arăta în raportul
operativ al Corpului 4 armată înaintat eşalonului superior - s-au distin·s
căpitanul Toma Alexandru, comandantul Batalionului 9 vînători de munte,
care a cucerit cota 380 şi personal a atacat patru cazemate şi căpitanul
Ursu Florea, comandantul bateriei 1 din Divizionul 4 aruncătoare" su.
s7 Ibidem, fond 1, dosar nr. 293, f. 95.
!i8

59

RRA, p. 390-391.
Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 293, f. 121.
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Patrulă de vînători de munte în Cehoslovacia

Cohtinuînd înaintarea, diviziile române au respins pe inamic şi au pă
truns adînc în masivele păduroase de la vest de Lucenec, ameninţînd
flancul şi spatele grupării hitleriste care se apăra cu disperare în zona
oraşului. „în regiunea de vest Lucenec - consemna comunicatul Marelui
Stat Major di11 13 ianuarie - vînătorii noştri de munte, continuînd atacu
rile pline de avînt, au respins spre nord forţele inamice, care rezistau
cu înverşunare în numeroase cazemate ale fortificaţiilor cehoslovace, cu
cerind alte cîteva înălţimi importante" 60•
în cadrul acţiunii generale de eliberare a oraşului Lucenec, Corpul
4 armată a continuat cu vigoare atacul în ziua de 14 ianuarie, spre nord,
„pentru întoarcerea pe la vest a localităţii", reuşind, „după lupte extrem
de grele" 6 1, să realizeze pătrunderi adînci de 2-4 km, uşurînd misiunea
trupelor sovietice care eliberau oraşul prin lupte de stradă.
Acţiuni deosebit de crîncene a dus Divizia 3 munte care a atacat con
tinuu ziua şi noaptea pentru a pune stăpînire pe ali�iamentul Ludova
gara Lucenec, unde inamicul se apăra cu îndirjire. Cele mai grele lupte
au avut loc în ziua de 14 ianuarie la Samova-Samota. Pentru a putea
cuceri poziţia din această zonă comandantul Batalionului 21 vînători de
munte, căpitanul Ioan Ionescu, a organizat subunităţi de asalt (de tăria
unor grupe sau plutoane de puşcaşi), constituite de regulă din ostaşi în
cercaţi, buni trăgători, însoţite de mitraliere, de vînători de tancuri,
de echipe de pionieri specializaţi în folosirea materialului exploziv,
care, sub sprijinul aruncătoarelor şi tunurilor antitanc; s-au infiltrat
cu dibăcie şi au distrus succesiv cazematele şi cuiburile de foc de
r.o

Ibidem, fond 948, dosar nr. 892, f. 16.
61 Ibidem, fond 1, dosar nr. 293, f. 144.
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la ferma Samova-Samota, au luat zeci de prizonieri după care au alungat
inamicul de pe înălţimea cu cota 234. Folosind acest succes, batalioanele
1 1 , 12 şi 22 vînători de munte au asaltat cu hotărîre poziţia duşmanului,
reu,şind să ocupe înălţimile cu cotele 259 (Drenok) şi 276 G2•
Pînă în seara zilei de 17 ianuarie Corpul 4 armată a luat contact
cu o nouă poziţie de apărare care îngloba înălţimea cu cota 267 de la
sud de Halic, trecea pe marginea de est şli sud a localităţii Maskova, pe
înălţimile imediat de la vest de această localitate şi pe forma de teren
de la imediat nord-vest şoseaua Lehota-Luborec 63• Continuînd atacul şi
pe timpul nopţii, diviziile 2 şi 3 munte au eliberat localitatea Maskova,
puternic centru de rezistenţă al inamicului, realizînd o pătrundere de
aproape 7 km.
,
Infrînt în zona Lucenec, comandamentul hitlerist şi-a retras forţele
spre masivul muntos Javorina, unde dispunea de poziţii amenajate din
timp cu lucrări de campanie şi cu unele fortificaţii permanente. Pentru
ruperea noului aliniament, Corpul 4 armată a dus o serie de lupte cu
caracter local în scopul îmbunătăţirii bazei de plecare a viitoarei ofen
sive. Intre timp a sosit pe frontul din Cehoslovacia, venind de la Buda
pesta, Corpul 7 armată (cu diviziile 2, 10, 19 infanterie şi 9 cavalerie),
acesta fiind introdus în luptă la stînga Corpului 4 armată. Armata 1
română coopera la dreapta cu Armata 40, iar la stînga cu Armata 53,
ambele sovietice. In urma unor atacuri executate cu pricepere şi energie,
trupele române au înfrînt rezistenţa inamicului şi au eliberat mai multe
localităţi, între care Halic, Lehotka, Senne, Suche Brezova, pătrunzînd
mai adînc în sistemul defensiv organizat de diviziile 76 infanterie şi 8
vînători germane pe pantele estice ale munţilor Javorina. Ajunsă în con
tact cu acest nou aliniament de apărare al adversarului, Armata 1 română
a trecut la pregătirea operaţiei ofensive pentru cucerirea Javorinei.
Operaţia Armatei 4 române de la
Roziiava. 12-31 ianuarie 1945

La 12 ianuarie 1945, cooperînd strîns
cu Armata 40 sovietică, Armata 4
română a declanşat operaţia „Roz
nava" în cursul căreia a acţionat ofensiv pe direcţia Jablonov-Roznava
Dobsina cu misiunea să rupă apărarea inamicului de pe platoul Silica
Planina, să elibereze oraşul Roznava, important nod de comunicaţii şi
pl'incipal centru de rezistenţă al trupelor germane şi ungare, să dezvolte
apoi ofensiva spre oraşul Brezno şi să iasă cu forţele principale pe cursul
superior al rîului Hron. La stînga Armatei 4, la vest de rîul Slană, urma
să acţioneze, pe direcţia Plesivec-Tisovec, Armata 40 sovietică, în com
punerea căreia luptau temporar trei divizii române (3 infanterie, 1 şi
8 cavalerie).
In fîşia de ofensivă a Armatei 4 se aflau patru mari unităţi ina
mice : Brigada 1 munte, diviziile 16 şi 24 infanterie ungare şi Divizia 1 5
infanterie germană, î n sprijinul lor putînd interveni şi rezervele dislocate
în zona Smolnik, Jel.Sava de valoarea unei divizii şi aproximativ 20-30
tancuri 64. Apărarea inamicului, avantajată de terenul muntos şi în parte
62 General-locotenent în rezervă Leonard Mociulschi, op. cit., p. 185.
Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 874, f. 468.
6� Ibidem, fond 4, dosar nr. 228, f. 468.
63
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acoperit, fusese pregătită din timp şi dispunea de tranşee discontinui şi
cazemate, amplasamente pentru armamentul automat şi tunurile anti
tanc, fiind mai puternică în lungul văilor Slana, Stitnik şi Murân, care
deschideau direcţii spre cursul superior al Hronului.
Comandantul Armatei 4 a hotărît să rupă apărarea adversarului,
la flancul stîng, într-un sector de 3 km şi să execute lovitura principală ,
pe direcţia Jablonov-Roznava, cu Corpul 6 armată, care avea în compu
nere diviziile 6, 18 şi 21 infanterie. Corpul 2 armată, la flancul drept al
dispozitivului, a rămas în apărare între Jablonov şi Turna într-o fîşie de
18 km, urmînd să treacă la ofensivă pe măsură ce diviziile Corpului 6
armată pătrundeau în adîncimea sistemului defensiv al inamicului G5•
Divizia 1 1 infanterie, mai puţin Regimentul 3 1 infanterie din rezerva
armatei, precum şi regimentele 2 şi 3 artilerie grea au fost dispuse îna
poia dispozitivului Corpului 6 armată.
Prin dispunerea principalelor forţe şi mijloace la flancul stîng al
armatei s-a realizat o concentrare corespunzătoare de forţe pe direcţia
loviturii principale, respectiv de 2,6 batalioane, 26 piese de artilerie şi
aruncătoare, precum şi 1,6 piese antitanc pe km de front, iar în sectorul
de rupere de 4 batalioane, 70 piese de artilerie şi 4 tunuri antitanc pe km
de front. Raportul de forţe mediu în domeniul tactic în sectorul de ru
pere a fost de 3/1 la infanterie şi 3,3/1 în artilerie, în favoarea trupelor
române, deci convenabil desfăşurării ofensivei 66.
După modul în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă, operaţia
ofensivă a Armatei 4 române de la Roznava cuprinde două etape : a)
12-23 ianuarie 1 945, cînd trupele sale au dus lupte pentru ruperea apă
rării inamicului de pe masivul Silica Planina şi eliberarea oraşului Roz
nava ; b) 24-31 ianuarie 1945, cînd s-a continuat urmărirea adversa
rului pe direcţiile : Ro�nava-Dobsinâ-Telgărt-Brezno şi Roznava-Revu
ca-Brezno.
G5 Ib;_dem, dosar nr. 231, f. 1 16-120.
f>fi General-maior dr. Ion CUpşa, Armata română pe frontul antihitlerist. Studiu
operativ-tactic, Bucureşti, 1973, p. 131.
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Ofensiva a fost declanşată la 12 ianuarie 1945, ora 9,30, după o pre
gătire de artilerie de 43 de minute 67• Iniţial datorită terenului accidentat,
muntos şi împădurit şi rezistenţei deosebite opuse de inamic, diviziile
române au realizat pătrunderi mici în dispozitivul duşman. Cu toate
acestea, pînă în seara zilei, apărarea adversarului a fost ruptă într-un
sector de 2 km, ceea ce a permis ca în zilele de 13 şi 14 ianuarie ofensiva
să fie continuată la vest de şoseaua Jablonov-Harskut, diviziile Corpului
6 armată reuşind să zdrobească trupele hitleriste şi horthyste şi să îna
inteze pînă la marginea de nord a masivului Silica Pianina şi la sud de
·1ocalitatea Krasnohorska Dlha Luka (vezi planşa nr. 25).
Concomitent, Divizia 3 infanterie care acţiona la flancul stîng al
Armatei 4, pe direcţia de efort a Corpului 51 armată sovietic, a eliberat,
în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 1945, oraşul Plesivec, principal nod al
apărării Diviziei 15 germane, şi a înaintat apoi pe valea rîului Stitnik,
dezvoltînd ofensiva spre crestele munţilor Metalici Slovaci. La dreapta
Diviziei 3 infanterie a acţionat Divizia 8 cavalerie (comandant - genera
lul de brigadă Hercule Fortunescu), care, după ce a zdrobit puternicele re
zistenţe inamice de la Brezova şi est Slavec, a înaintat pe valea rîului
Slana, deschizînd o nouă direcţie de pătrundere spre Roznava 68• In acest
context, la 20 ianuarie 1945 a trecut la ofensivă şi Corpul 2 armată de
la flancul drept al Armatei 4 române, care şi-a lărgit fîşia de ofensivă
spre stînga, pînă la şoseaua Jablonov-Harskut, luînd în subordine şi Di67 Arh. M.Ap.N., fond 4, dosar nr. 231, f. 179.
68 RRA, p. 384.

•
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Generalul Mihail Corbuleanu . comandantu l Diviziei 18 infanterie, inspectînd trupele
din subordine

vizia 21 infanterie. Totodată, ofensiva a fost reluată şi de Corpul 6
· armată cu diviziile 18 şi 6 infanterie pe direcţia loviturii principale şi
cu Divizia 8 cavalerie spre Slavec. Pînă seara, pătrunderea făcută în dis
pozitivul inamicului a fost lărgită considerabil. Divizia 8 cavalerie a îna
intat mai puţin deoarece s-a lovit de rezistenţele dîrze opuse de Divizia
4 munte germană care bara valea rîului Slana. Pentru intensificarea lo
viturii, comandantul Armatei 4 a introdus în luptă şi Divizia 1 1 infan
terie (comandant - generalul de brigadă Constantin Bădescu), aflată în
rezerv� cu misiunea să acţioneze, între diviziile 6 infanterie şi 8 cava
lerie, spre Brzotin şi să intercepteze şoseaua Plesivec-Roznava, uşurînd
astfel ofensiva Corpului 51 armată sovietic.
Pentru a împiedica încercuirea şi nimicirea forţelor sale ca urmare
a pătrunderilor efectuate spre nord de diviziile armatelor 4 română _şi
40 sovietică, comandamentul hitlerist a început să-şi retragă spre nord
vest unităţile şi marile unităţi din zona Kosice.
Luptele grele duse de diviziile Armatei 4 române în cele două zile
de la extinderea ofensivei pe tot frontul au avut ca rezultat desăvîrşirea
cuceririi masivului muntos Silica Planina şi ieşirea în depresiunea Roz
ii.ava, creîndu-se condiţiile necesare pentru eliberarea acestui impor
tant nod de comunicaţii din partea sud-estică a Cehoslovaciei. Sub lovi
turile impetuoase ale trupelor române, dispozitivul de luptă al inamicu
lui a început să cedeze treptat. Continuînd înaintarea, marile unităţi
române au ajuns în seara zilei de 22 ianuarie 1 945 în apropierea oraşului
Roziiava, creînd astfel condiţiile încercuirii trupelor hitleriste şi horthyste
din această zonă.
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Militari români în
timpul luptelor pen
tru eliberarea unei
localităţi cehoslovace
- ianuarie 1945

Pentru a nu permite inamicului să-şi consolideze apărarea, coman
dantul Armatei 4 a ordonat, în seara zilei de 22 ianuarie, să se intensifice
acţiunile ofensive cu Divizia 9 infanterie, dinspre est, şi cu diviziile 6
şi 1 8 infanterie dinspre sud şi sud-est 69• Incepînd de la ora 1, trupele
celor 3 divizii române au pătruns în localitate aproape concomitent, an
gajînd lupte grele de stradă. Pînă în zorii zilei, oraşul Roză.ava a fost
eliberat, marile unităţi române trecînd imediat la urmărirea adversarului
spre vest şi nord-vest. Cu acest prilej au fost luaţi peste 1 700 de prizo
nieri, inclusiv comandantul trupelor ungare din zonă, cu întregul său
stat-major, precum ş ţ o mare cantitate de armament şi tehnică de luptă.
Divizia 3 infanterie a eliberat, în ziua de 22 ianuarie, localitatea Kunova
Teplica, iar în ziua următoare oraşul Stitnik. Astfel, după 12 zile de lupte
continui, duse împotriva unui duşman puternic, într-un teren greu acce
sibil, trupele române au rupt apărarea inamicului pe o adîncime de 81 0 km şi după ce au cucerit masivul Silica Planina au pătruns în depre
siunea Roză.ava şi au eliberat oraşul cu acelaşi nume, adevărată „poartă
de pătrundere" spre zonele centrale ale Cehoslovaciei. Victoria obţinută
de Armata 4 română a avut o importanţă deosebită întrucît a crlkt con
diţii favorabile ajungerii rapide pe cursul superior al Hronului, orientînd
totodată ofensiva spre altă importantă zonă economicij şi administrativă
a Cehoslovaciei, Banskă Bystrică.
După eliberarea oraşului Roză.ava, Armata 4 a înlocuit trupele de
la flancul drept al Armatei 40 sovietice (dirijate la nord-vest de Lucenec)
ş i, schimbînd direcţia de înaintare cu aproximativ 45 de grade, a trecut
la urmărirea inamicului pentru a ieşi, în cel mai scurt timp, pe alinia
mentul Dobsină-Revuca şi apoi în valea Hronului superior, spre Brezno.
Datorită terenului muntos şi orientării comunicaţiilor din zonă, ofensivş
s-a desfăşurat pe două direcţii principale : Roznava-Dobsină-Telgărt
-Brezno, cu diviziile Corpului 2 armată, şi pe comunicaţiile de pe văile
Stitnik şi Murăn pe direcţia Jelsava-Murăn-Tisovec-Brezno, cu divi
ziile Corpului 6 armată, comandat, de la 26 ianuarie 1 945, de generalul de
divizie Gheorghe R. Gheorghiu. Datorită distrugerilor executate de inamic
69

Arh. M.Ap.N„ fond 337, dosar nr. 200, f. 115.
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Piesă
de artilerie
antitanc românească
în timpul luptelor de
pe frontul cehoslovac

pe comunicaţii şi a stratului mare de zăpadă, artileria nu a putut urma
unităţile de infanterie, care au fost astfel lipsite de sprijinul cu foc ne
cesar. Cu toate greutăţile impuse de teren şi de starea vremii, trupele
române au obţinut, totuşi, succese importante. Divizia 9 infanterie şi un
detaşament din Divizia 1 1 infanterie au zdrobit ariergărzile duşmane pe
comunicaţiile Roznava-Dobsinâ, eliberînd, pînă în seara zilei de 24 ia
nuarie, localitatea Vlachovo. ln acelaşi timp, Divizia 8 cavalerie a ieşit
pe înălţimile de la nord-vest Cervenâ Skala, iar Divizia 3 infanterie, după
ce a eliberat mai multe localităţi de pe valea Muran, a fost oprită în faţa
satului Revuca 10.
Pentru a opri înaintarea trupelor române, inamicul a organizat cu
unităţi din diviziile 24 infanterie ungară şi 3 vînători de munte germană
o nouă poziţie de apărare în faţa comunicaţjei de rocadă care leagă loca
lităţile Telgârt şi Tisovec. ln ziua de 25 ianuarie, ora 7, atacul a fost reluat.
Divizia 9 infanterie din Corpul 2 armată, sprijinită de trei divizioane de
artilerie, a atacat spre Dobsinâ, iar Divizia 8 cavalerie, din acelaşi corp,
a zdrobit rezistenţele adversarului din zona Cierna Lehota. Divizia 3 in
fanterie din Corpul 6 armată, sprijinită de Regimentul 3 artilerie grea, a
atacat spre Revuca. Sub protecţia focului artileriei, subunităţile acestei
divizii au pătruns· în localitate şi au eliberat-o în urma unor grele lupte
de stradă.
La 25 ianuarie ofensiva a continuat cu ambele corpuri de armată
pe direcţiile respective. Divizia 9 infanterie, sprijinită de Regimentul 2
artilerie grea, acţionînd în strînsă cooperare cu Divizia 8 cavalerie, a rupt
apărarea adversarului din faţa localităţii Dobsinâ 7 1 şi în noaptea de 26/27
ianuarie a eliberat oraşul. Divizia 3 infanterie a dus, în cursul zilei de
26 ianuarie, lupte grele la sud-est de Murân, apoi a fost dirijată spre Ti
sovec, centru important de rezistenţă al trupelor inamice de pe
direcţia de înaintare a Corpului 6 armată 72• Acţionînd într-un teren foarte
frămîntat, pe ger şi viscol puternic, ostaşii Regimentului 27 dorobanţi din
10

71

72

Ibidem, fond 508, dosar nr. 53, f. 96.
Ibidem, fond 515, dosar nr. 87, f. 126.
Ibidem, fond 508, dosar nr. 53, f. 1 14.
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Divizia 6 infanterie, în cooperare cu partizani cehoslovaci, care i-au
călăuzit pe poteci de munte, au ieşit în zorii zilei de 28 ianuarie la est de
oraşul Tisovec. Localitatea a fost eliberată după şase ore de luptă de
ostaşii acestui regiment, ajutaţi de cei ai grupului de cercetare al Divi
ziei 3 infanterie. „Aici, în mijlocul oraşului - menţionează Jurnalul de
operaţii al unităţii - sîntem primiţi de către autorităţi şi populaţia ci. vilă, care cu lacrimi în ochi îşi manifestă sentimentul de prietenie pentru
armata română dezrobitoare" 73.
Pînă la sfîrşitul zilei de 28 ianuarie 1 945 trupele române au pus
stăpînire pe comunicaţia de rocadă Poprad-Tisovec care făcea legătura
între nordul şi sudul Slovaciei. In felul acesta comandamentul hitlerist
a fost pus în imposibilitatea de a-şi manevra forţele. Pierzînd această
comunicaţie, inamicul a fost silit să-şi mute apărarea mai spre vest, pe
munţii Tatra Mică, pe creasta vestică a munţilor Metalici Slovaci şi pe
masivul Javorina. Pentru a nu da timp comandamentului advers să se
consolideze pe noul aliniament, comandantul Armatei 4 a hotărît să con
tinue urmărirea cu şi mai multă vigoar!:J cu Corpul 2 armată pe direcţia
Cervena-Skala-Brezno, iar cu Corpul 6 armată pe direcţia ' Tisovec
Brezno, înaintarea făcîndu-se pe viscol, ger de minus 16 grade şi ză
padă pînă la brîu. Infrîngînd greutăţile terenului, asprimea iernii şi
rezistenţele inamicului, Corpul 6 armată a ajuns în seara zilei de 30 ia
nuarie cu Divizia 3 infanterie la est de Brezno, iar cu Divizia 6 infanterie
la sud de oraş, unde a luat contact cu noul aliniament apărat de inamic 71i ,
După ce şi-a regrupat unităţile, Divizia 3 infanterie a executat un vi
guros atac de noapte, zdrobind rezistenţa inamicului de pe lizi�ra ora
şului. Prima unitate care a pătruns în această localitate a fost Regimentul
1 vînători, al cărui comandant, colonelul Ioan Pambucol, aflîndu-se tot
timpul în fruntea ostaşilor săi, a fost grav rănit 75• Pînă în zorii zilei de
31 ianuarie, oraşul Brezno a fost complet curăţat de inamic, încheindu-se
astfel cu succes prima operaţie ofensivă a Armatei 4 române pe pămîntul
Cehoslovaciei. Pretutindeni, armata română eliberatoare a fost primită cu
bucurie de populaţia locală.
In ansamblul participării armatei române la războiul antihitlerist,
operaţia „Roznava" ocupă un loc distinct, ea avînd caracteristici care o
situează printre cele mai ample acţiuni militare desfăşurate de Armata 4
română pe teritoriul cehoslovac, angajînd în luptă peste 80 OOO de mili
tari, într-o fişie de ofensivă cu o lărgime ce a variat între 20-60 km
şi o adîncime de 70-80 km. In raport cu situaţia operativă şi cu carac
teristicile terenului, dispozitivul Armatei 4 române a cuprins iniţial o
gmpare de izbire .(dispusă pe un eşalon}, cu o divizie în rezervă, apoi,
în etapa a doua a operaţiei, două grupări dirijate pe comunicaţiile care
străbăteau munţii Metalici Slovaci, fiecare avînd forţele eşalonate în
adîncime datorită capacităţii reduse a drumurilor. Manifestînd supleţe
în conducere, comandantul armatei a adoptat iniţial ca formă de mane
vră operativă lovitura frontală - combinată cu o învăluire pe la vest şi, în finalul primei etape a operaţiei, dubla învăluire, în urma căreia a fost
încercuită gruparea hitleristo-horthystă din zona Roznava.
7J Ibidem, fond 1 048, dosar nr. 18, f. 65.
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Ibidem, fond 512, dosar nr. 50, f. 161.
Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit„
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Mitraliori români în Munţii Tatra

în timpul celei de-a doua etape a operaţiei, caracteristică a fost ur
mărirea, care s-a executat într-un dispozitiv adînc eşalonat, pe direcţii
paralele 76. în principiu, în eşalonul întîi al corpurilor de armată a fost
dispusă cîte o divizie întărită cu artilerie, aptă să facă faţă unor even
tuale reacţii ale inamicului. Soluţia s-a dovedit eficientă, întrucît contra
atacurile inamicului au fost respinse de unităţile acestui prim eşalon fără
introducerea în luptă a altor forţe. Deosebit de eficientă s-a dovedit a fi
folosirea Diviziei 8 cavalerie într-o acţiune de urmărire peste crestele
principale ale munţilor Metalici Slovaci, pentru il).terceptarea comuni
caţiilor de pe cursul superior al Hronului.
Pentru realizarea densităţilor necesare şi a unui raport de forţe
favorabil, armata şi-a fixat un sector de rupere de numai 3 km. Acest
lucru a fost posibil datorită terenului şi îngustimii văii pe care s-a dus
acţiunea. Ritmul mediu de înaintare a fost de 0,6-0,8 km în prima etapă
şi de 3,2-3,5 km în etapa a doua. Modificările dispozitivelor operative
atît în perioada de pregătire a operaţiei, cît şi pe timpul desfăş_urării
acesteia s-au efectuat în condiţii extrem de grele şi cu eforturi fizice
mari din partea trupelor. Operaţia a atestat capacitatea statelor majore
în organizarea marşurilor, buna pregătire şi rezistenţa ofiţerilor şi solda
ţilor, care au executat în timp scurt, în condiţii de iarnă, mari remanieri de
dispozitiv. Fîşiile de ofensivă ale marilor unităţi au fost în general largi:
motiv pentru care a fost nevoie să se concentreze forţele şi mijloacele pe
direcţiile loviturilor principale. Dispozitivele de luptă au fost mai tot76 Apud General-maior dr. Ion Cupşa, op. cit., p. 144-146.
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deauna pe un eşalon, determinate de lărgimea mare a fişiilor de acţiune,
de tăria şi adîncimea apărării inamicului.
Pentru evitarea pierderilor mari în oameni şi pentru realizarea sur
prinderii, acţiunile ofensive s-au dus şi noaptea. ln ansamblu, operaţia
Armatei 4 de la Roznava a evidenţiat priceperea, măiestria, eroismul mi
litarilor români, precum şi capacitatea comandanţilor în organizarea ac
ţiunilor de luptă în teren muntos, împădurit şi pe timp de iarnă.
In timpul celor 20 de zile de luptă grele, cele 8 divizii ale armatei
au alungat inamicul din masivul muntos Silica Planina, au interceptat
comunicaţiile pe văile rîurilor Stitnik, Slana şi Murân şi de pe cursul
superior al Hronului, obligînd trupele hitleriste şi horthyste să se retragă
precipitat spre munţii Tatra Mică şi Metalici Slovaci. Desfăşurată în
strînsă legătură cu ţtcţiunile armatelor 18 şi 40 sovietice, ofensiva Arma
tei 4 române a influenţat, totodată, atît situaţia din zona Kosice, uşurînd
înaintarea trupelor Frontului 4 ucrainean, cît şi din zona Budapesta, ne
dînd inamicului posibilitatea să lovească în adîncime forţele principale
ale Frontului 2 ucrainean 77• In timpul operaţiei, Armata 4 a eliberat peste
160 de localităţi şi alte puncte populate. Jertfele proprii s-au ridicat la
peste 5 200 de militari (morţi, răniţi şi dispăruţi), adică 7% din efectivele
angajate în luptă.
Armata 4 română în operaţia

După finalizarea cu succes a opera
ţiei „Roznava", Armata 4 română
ieşise cu forţele principale la vest
de oraşul Brezno, de o parte şi de
alta a rîului Hron. La stînga ei, Armata 40 sovietică ocupa un aliniament
care se sprijinea pe munţii Tatra Mică, partea vestică a munţilor Metalici
Slovaci şi Javorina. Misiunea Armatei 4 române, în faţa căreia fuseseră
identificate unităţi din diviziile 101 şi ' 3 munte germane şi din Divizia 24
infanterie ungară 78, era de a dezvolta ofensiva cu Corpul 2 armată în
lungul Hronului spre Banskâ Bystrica, concomitent cu executarea unei
lovituri cu Corpul 6 armată peste creasta munţilor Metalici Slovaci, pe
direcţia cota 1 240 -. Lucalin, în scopul întoarcerii rezistenţelor inamicului
din valea Hronului. Armata 40 sovietică trebuia să înainteze în lungul
văii Slatina spre Zvolen.
Probleme deosebite a pus în faţa trupelor române terenul - munţii
Tatra Mică (cu înălţimi de pînă la 2 600 m) şi Metalici Slovaci (1 450 m)
fiind greu de străbătut, acoperiţi cu păduri, dispunînd de comunicaţii
puţine, plasate pe văi înguste. Configuraţia terenului a canalizat acţiunile
trupelor române şi sovietice pe două direcţii. Prima - determinată de
depresiunea aflată între munţii Tatra Mică şi Metalici Slovaci de 5-6
km, de-a lungul căreia curge rîul Hron - ducea spre oraşul Banska
Bystrica, important centru economic şi administrativ al Cehoslovaciei.
A doua - formată din depresiunea aflată între munţii Metalici Slovaci
şi Javorina, largă de 12-14 km, străbătută de rîul Slatina (un afluent
al Hronului) - a canalizat acţiunile iniţial către oraşul Zvolen, impor
tant nod de comunicaţii pe Hronul mijlociu, apoi spre Banskâ Bystrica.
„Zvolen-Ranskâ Bystrica".
10 februarie-26 martie 1945

n

Maior Alesandru Duţu, Roziiava, ianuarie 1945, în LIP, nr. 1/1989, p. 41.

78 Ar h. M.Ap.N„ fond 4, dosar nr. 233, f. 163.
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Pentru îndeplinirea misiunii, comandantul ANnatei 4, generalul de
corp de armată Nicolae Dăscălescu *, a hotărît să dea lovitura principală
cu trupele de la flancul drept (patru divizii din Corpul 2 armată) pe valea
Hronului şi pe înălţimile situate la nord de rîu şi o lovitură secundară
(cu două divizii din Corpul 6 armată) peste crestele Munţilor Metalici
Slovaci, ambele convergînd în final spre Banskâ Bystrica. Diviziile 18
şi 21 infanterie urmau să înainteze spre Zvolen, în zona de acţiune a
Corpului 51 armată sovietic (vezi planşa nr. 26).
In funcţie de desfăşurarea în timp a acţiunilor şi importanţa obiec
tivelor atinse, operaţia „Zvolen-Banskâ Bystrica" cuprinde trei etape
distincte : prima, între 10-24 februarie, include luptele duse în
lungul văii Hronului spre Banskâ Bystrica şi pentru cucerirea Munţilor
Metalici Slovaci ; a doua, între 25 februarie-14 martie, cuprinde luptele
purtate pentru eliberarea�raşului Zvolen, iar a treia, între 15-25 mar
tie, include acţiunile duse pentru eliberarea oraşului Banskâ Bystrica.
Ofensiva a fost declanşată în dimineaţa zilei de 10 februarie 1945,
la ora 8,30, după o pregătire de foc cu o durată de 30 de minute. Deşi
efectele artileriei au fost limitate, totuşi trupele Corpului 2 armată, care
îşi concentrase forţele principale într-un sector larg de 3 km au rupt,
chiar din prima zi, poziţiile defensive ale inamicului şi au cucerit citeva
obiective importante în adîncimea apărării. La 12 februarie, comanda
mentul german a executat un puternic contraatac cu unităţi din Dfvizi�
101 munte germană, la joncţiunea dintre diviziile 9 şi 1 1 infanterie, un
detaşament de schiori germani infiltrîndu-se în spatele dispozitivului Di
viziei 11 infanterie şi periclitînd întreaga acţiune ofensivă desfăşurată de
corpul de armată. Comandantul Regimentului 19 infanterie, locotenent
colonelul Paul Ionescu, a căzut la datorie, alături de mulţi alţi militari
din această unitate 79• Situaţia gravă a fost restabilită în urma interven
ţiei batalionului 2 din Regimentul 40 infanterie şi � rezervei Diviziei 1 1
infanterie 80•
In zilele următoare luptele au continuat cu aceeaşi înverşunare, ina
mkul agăţîndu-se cu disperare de formele de teren şi pădurile existente
în zonă, de puţinele localităţi care au fost transformate în puternice
puncte de sprijin. Cele mai grele lupte s-au dus în zilele de 13 şi 14 fe
bruarie de către unităţile Diviziei 9 infanterie pentru cucerirea localită
ţilor Myto. p. Dumbierom şi Bystrâ. Continuînd ofensiva, diviziile 9, 1 1
infanterie ş i 8 cavalerie au pus stăpînire pe masivul păduros Svibovâ, pe
care se sprijinea apărarea inamicului din zona industrială Valaskâ Podbrezovâ. Pînă la. 1 5 februarie, după numai cinci zile de lupte intense,
marile unităţi ale Corpului 2 armată au străpuns apărarea adversarului
din valea Hronului pe un front de 15 km şi pe o adîncime de 6-10 km,
comandamentul german fiind astfel obligat să-şi refacă apărarea pe un
nou aliniament şi să introducă în luptă noi forţe din Divizia 101 munte
germană, precum şi alte subunităţi. La 21 februarie 1945, Corpul 2 ar
mată a trecut temporar la apărare, hărţuind fără întrerupere forţele hi• A fost comandantul Armatei 4 între 12 ianuarie-18 februarie şi 3 martie
-1 2 mai 1945.
79 Ibidem, fond 517, dosar nr. 65, f. 26.
80 Ibidem, fond 515, dosar nr. 87, f. 21.
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Infanterie română debuşînd la atac după străpungerea
inamicului

barajelor de

sîrmă

ale

tleriste. Prin acţiuni locale, unităţile corpului şi-a.u extins frontul spre
nord, pînă la creasta principală a masivului Tatra Mică.
Concomitent cu acţiunile desfăşurate de Corpul 2 armată pe valea
Hronului, Corpul 6 armată a dus lupte grele pentru cucerirea crestelor
vestice ale Munţilor Metalici Slovaci, acţiunile cele mai importante fiind
întreprinse pentru nimicirea trupelor inamice de pe înălţimile cu cotele
1 084, 1 196 şi 1 240. Cucerirea acestor forme de teren a permis trupelor
Armatei 4 române şi Armatei 40 sovietice să desfăşoare cu succes ampla
operaţie spre Zvolen şi Banskă. Bystrica pentru ieşirea pe Hronul mijlo
ciu. Atacul pe frontul Corpului 6 armată a început tot la 10 februarie,
sub focul intens executat de inamic, pe un viscol puternic şi prin zăpada
înaltă de peste un metru. Inaintînd extrem de greu, la 13 februarie Re
gimentul 10 dorobanţi a ajuns pe înălţimile cu cotele 1 084 şi 1 240, iar
Regimentul 2 roşiori pe creasta cu înălţimea 1 196. Pentru recucerirea
acestor înălţimi, adversarul a executat, numai în ziua de 14 februarie,
zece contraatacuri, toate respinse cu tenacitate şi eroism de ostaşii ro
mâni. Pe timpul unui puternic contraatac, Regimentul 2 roşiori din Di
vizia 1 cavalerie a fost încercuit. Vreme de 24 de ore bravii ostaşi ai
acestei unităţi au zădărnicit toate încercările duşmanului de a-i lichida,
ei fiind în cele din urmă despresuraţi prin intervenţia unor unităţi din
diviziile 6 infanterie şi 1 cavalerie. In ansamblu, toate eforturile inami
cului pentru recucerirea nodului orografic din Munţii Metalici Slovaci cu
cota 1 240 au fost zadarnice. Trupele româhe au menţinut c� dîrzenie
această înălţime şi, înaintînd apoi spre nord, către vîrful Vepor (cota 1259),
au făcut, la 22 februarie, legătura cu un grup de luptători din Regimen
tul 3 partizani cehoslovaci.
274
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In misiune de cercetare

In acelaşi timp cu ofensiva Armatei 4 române, Armata 40 sovietică
a dus lupte grele pe direcţia Podkrivan-Zvolen, pătrunzînd în lungul
văii Slatina pe o adîncime de 12-15 km. În fîşia Armatei 40 luptau şi di
viziile 18 şi 21 infanterie române, care au zdrobit rezistenţele inamicului
din zonele Divin , Krivan, aducîndu-şi contribuţia la crearea condiţiilor
pentru asaltul final asupra Zvolenului.
In ziua de 2l februarie s-a hotărît oprirea temporară a ofensivei
pe întregul front al armatelor 4 române şi 40 sovietice şi reluarea ei
după un nou plan. Fîşia de ofensivă a Armatei 40 sovietice a fost re
strînsă pînă la 16 km, iar a Armatei 4 extinsă spre sud şi lărgită pînă l a
42 km. După efectuarea regrupărilor impuse d e acea concepţie, marile
unităţi române au trecut din nou la atac, în dimineaţa zilei de 25 fe
bruarie, acţionînd pe trei direcţii pe valea Hronului spre Banska Bystrica,
peste creasta Munţilor Metalici Slovaci, pe direcţia cota 1 240 - Sajba şi
pe direcţia Detva-Dubrovlca-Banska Bystrica.
La flancul drept al armatei, pe cursul superior al Hronului, diviziile
Corpului 3 armată, cooperînd cu Sectorul 54 fortificaţii sovietic, au dus
lupte grele în zona localităţilor Valaska, Horna Lehota, Podbrezova. In
Munţii Metalici Slovaci, la centrul fîşiei de ofensivă a armatei, luptele
desfăşurate de diviziile Corpului 6 armată au avut aceeaşi intensitate ca_
şi în etapa precedentă. La sud de munţi alte patru divizii române şi-au.
deschis, alături de marile unităţi sovietice, drumul spre Zvolen şi rîul
Hron, pe care l-au atins la 14 martie. Cele mai grele acţiuni au fost în
treprinse de Divizia 21 infanterie pentru eliberarea localităţilor Vigl'as şi
Zvolenska Slatina, puternice noduri ale apărării germane, bazate pe un
dens sistem de foc şi pe lucrări de fortificaţii. Pentru aceste acţiuni, ca şi_
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Poziţie a trupelor române în
apropiere de Banskă Bystrica

pentru contribuţia adusă la eliberarea oraşului Zvolen, marea unitate
română a fost evidenţiată de comandantul Armatei 40 sovietice. La rîn
dul său, comandantul diviziei române arăta într-un ordin de zi : „Fap
tele înşirutte mai sus şi mulţumirile comandamentului aliat trebuie să
umple de mîndrie sufletul fiecăruia din vitejii Diviziei 21 infanterie,
care, deşi puţini la număr, au săpat slove de terpei în istoria şi viitorul
ţării noastre. U�aşii voştri, viteji ofiţeri, subofiţeri şi ostaşi ai Diviziei
21 infanterie, vor fi pătrunşi de mîndrie cînd li se vor povesti despre
Krivan, Vigl'a5, Zvo [lenska] Slatina" s1.
După eliberarea oraşului Zvolen şi ieşirea trupelor sovietice şi ro
mâne pe cursul mijlociu al rîului Hron s-au creat premisele desfăşurării
cu succes a celei de-a treia etape a operaţiei, care a vizat eliberarea ora
şului Banska Bystrica şi lichidarea capului de pod menţinut de inamic
la est de Hron. Pentru realizarea acestui obiectiv, cele două armate
(40 sovietică şi 4 română) au trecut la ofensivă în ziua de 15 martie,
ora 14, efortul fiind făcut de Armata 4, care a acţionat pe două direcţii.
Lovitura principală a fost executată dinspre sud-vest spre Banskâ
Bystrica de marile unităţi din Corpul 6 armată (diviziile 6, 18 şi 9 infan
terie), în strinsă cooperare cu Corpul 50 armată sovietic, iar lovitura
secundară în lungul văii Hronului, tot spre Banskâ Bystrica, cu unităţi
din Corpul 2 armată şi Sectorul 54 fortificaţii sovietic 82• Armata 40 so
vietică, în sectorul căreia au acţionat temporar diviziile 1 şi 8 cavalerie,
3 şi 21 infanterie române, a executat, în cadrul concepţiei generale, o
manevră de întoarcere a apărării inamicului, pe la sud de Munţii Tatra
Mare. Ambele armate au întimpinat încă din prima zi o rezistenţă înet

82

Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit„ p. 133.
Arh.M.Ap.N., fond 337, dosar nr. 183, f. 116.
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verşunată din partea adversarului, a cărui apărare a putut fi ruptă abia
după patru zile de luptEt crîncene. Deosebit de importante au fost ac
ţiunile militare desfăşurate de Divizia 9 infanterie, sprijinită continuu
de artileria grea a Corpului 6 armată, care, după lupte de stradă, a eli
berat localitatea Zolnâ, apoi, continuînd ofensiva, a pătruns adînc în
dispozitivul inamicului, pînă pe malurile împădurite ale rîului Zolnâ.
Concomitent, Divizia 3 infanterie, sprijinită de şase divizioane de arti
lerie, a eliberat localitatea Lukove respingînd trupele duşmanului spre
nord. Eliberarea celor două localităţi a contribuit, în mare măsură, la
prăbuşirea apărării duşmane din zona împădurită de la nord de Zvolen 83
•
Ofensiva pentru eliberarea oraşului Banskâ Bystrica, pe ale cărui
căi de acces comandamentul inamic dispusese organizarea a trei poziţii
d e apărare cu lucrări de fortificaţii permanente, a început în dimineaţa
de 19 martie, după o pregătire de foc de 30 de minute. Dinspre sud-est,
de o parte şi de alta a rîului Hron, au acţionat 2 divizii sovietice şi 4 ro
mfme (diviziile 9 şi 21 infanterie, 1 şi 9 cavalerie), dinspre sud-est. divi
ziile 6 şi 18 infanterie române, iar dinspre est, în lungul Hronului, Di
vizia 11 infanterie şi Sectorul 54 fortificaţii sovietic.
Incă din prima zi a ofensivei, trupele române au rupt poziţiile de
apărare ale inamicului pe citeva direcţii. In zona Dolnâ Micinâ unităţi din
Divizia 16 infanterie germană au opus o dîrză rezistenţă, iar după elibe
rarea localităţii au contraatacat cu infanterie sprijinită de tancuri. Ri
rosta dată de adversar a fost zdrobită însă de ostaşii batalionului 2 din
Regimentul 34 infanterie, care au fost sprijiniţi de divizionul 1 din Re
gimentul 18 artilerie 84. Lupte deosebit de crîncene au dus şi unităţile
Diviziei 18 infanterie şi cele ale Diviziei 9 infanterie pentru eliberarea
localităţii Oravce, ale Diviziei 21 infanterie în zona Pet'ovka şi ale Divi
ziei 8 cavalerie pentru eliberarea localităţii Badin, 'Wde apărarea duş
manului se baza pe puternice fortificaţii din beton. Concomitent cu
::o.ceste acţiuni executate dinspre sud şi sud-vest de Banskâ Bystrica, uni
tăţile Diviziei 1 1 infanterie au eliberat succesiv mai multe localităţi aflate
pe cursul superior al rîului Hron, printre care Podbrezovâ, Dolnâ Lehota,
Svaty Ondrej, Podkonice, Slovenskâ Lupea şi altele.
In urma acţiunilor viguroase ce s-au dus pe cele trei direcţii, la
22 martie, cercul din jurul grupării germane din zona Banska Bystrica
a fost în mare parte conturat, iar înfrîngerea acesteia a devenit inevi
tabilă.
Ofensiva a continuat la 23 martie, Corpul 6 armată atacînd cu di
viziile 9 şi 18 infanterie pe direcţia Nemce-Maj erka, iar cu Divizia 6 in
fanterie pe direcţia Poniky-Salkovâ. La 24 martie, localitatea . Salkovâ a
_
fost eliberată. Trupele Diviziei 6 infanterie, care au forţat dm mişcare
rîul Hron, s-au dirijat către localitatea Selce şi au realizat joncţ�unea �u
trupele Diviziei 1 1 infanterie, care eliberase loc�li� atea Sl�v�nska Lupea,
ieşind la imediat nord de Banska Bystrica. In drmmeaţa �1le1 de 24 mar
.
tie, diviziile 9 şi 18 infanterie au ajuns la sud de localitatea MaJerka,
•

83

Ibidem, fond 508, dosar nr. 208, f. 44.
SI Ibidem, fond 515, dosar nr. 87, f. 20.
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Generalul de corp de armată Nicolae Dăscălescu, comandantul Armatei 4 române,
împreună cu ofiţeri din statul său major, în timpul luptelor din Cehoslovacia

forţînd a doua zi rîul Hron şi dirijîndu-se pe direcţia Nemce - Kasova
Lehâtka - nord-est Banska Bystrica, unde au luat contact cu un nou
aliniament de apărare al inamicului.
In seara zilei de 25 martie 1945 unităţi din diviziile 9 infanterie
română şi 232 infanterie sovietică au pătruns în oraşul Banska Bystrica
şi, angajînd lupte de stradă, l-au eliberat complet pînă în dimineaţa
următoare.
Succesele o iwnute de Armata 4 română în cadrul operaţiei „Zvo
len-Banskâ Bystrica" au avut o importanţă deosebită în cadrul ofensi
vei desfăşurate de forţele române şi sovietice în estul Cehoslovaciei.
Eliminarea intrîndului pe care îl făcea frontul inamic în acest spaţiu a
creat condiţii favorabile continuării ofensivei în partea centrală a Ceho
slovaciei, iar eliberarea unor importante centre industriale {Podbrezova,
Valaskâ, Zvolen etc.) a înrăutăţit situaţia economică a Germaniei. Pen
tru vitejia de care au dat dovadă trupele Armatei 4 române în cadrul
operaţiei „Zvolen-Banskâ Bystrica", Comandamentul suprem sovietic
le-a citat printr-un ordin de zi. In raportul înaintat Marelui Stat Major
român la încheierea operaţiei, generalul Nicolae Dăscălescu, comandantul
Armatei 4, scria : „Trupele Armatei 4, după lupte grele de zi şi noapte
şi cu pierderi importante, în strînsă legătură cu trupele aliate, au cuce
rit zona industrială dintre Brezno şi Banskâ Bystrica. Cu toată apă- ,
rarea îndîrjită a inamicului, zeci de fabrici şi mult material brut pentru
industria grea au rămas în mîinile trupelor noastre. Această fază a ope
raţiei a fost terminată prin cucerirea de către armatele aliate, în strînsă
legătură cu trupele Armatei 4, a importantului oraş şi nod de comuni
caţii Banskâ Bystrica" 85.
85

Ibidem, fond 4, dosar nr. 314, f. 127.
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Masivul Javorina prezenta o im
portanţă deosebită în sistemul ge
neral al apărării inamicului din sud
estul Cehoslovaciei ; împreună cu
ramificaţiile sale sudice, el consti
tuia o dificilă barieră naturală faţă
de o progresiune de la est la vest. Datorită faptului că acest masiv mun
tos se prezintă ca un trapez avînd baza mică pe cursul superior al rîului
Ipel, baza mare pe tăietura delimitată de calea ferată Zvolen, Krupina,
latura de nord pe rîul Slatina, iar la sud pe curs�l mijlociu al rîului
Ipel şi pentru că înălţimile sale cresc brusc de la sud la nord, ajungînd
pe distanţa de 3-4 km -să urce de la 600 la 1 OOO m, inamicul dispunea
de un net avantaj, terenul - dens împădurit - oferind posibilităţi deo
sebite pentru apărare.
Prin păstrarea acestui masiv adversarul avea posibilitatea inter
zicerii unei pătrunderi a trupelor sovieto-române de la est la vest, pe
cursul mijlociu al rîului Hron, respectiv spre raionul Zvolen 86•
Faţă de această situaţie comandantul Armatei 1, generalul de corp
<le armată Nicolae Macici, a hotărît să treacă la ofensivă în întreaga fîşie
de acţiune, largă de 22 km, să rupă apărarea inamicului în zona sud Ore
mov Laz, într-un sector larg <le 2 km, dezvoltînd ofensiva cu lovitura
principală pe direcţia L'uborec - Pliesovce, pentru ca, într-o primă
etapă, să cucerească masivul Javorina şi să intercepteze calea ferată Zvo
len-Krupina ; ulterior, să continue ofensiva pe direcţia generală Plie
sovce - 10 km vest Zvolen, să ajungă cu forţele principale pe Hronul
mijlociu şi să cucerească capete de pod la vest de acest rîu. In concepţia
operaţiei se mai prevedea executarea concomitentă a unei lovituri secun
dare la sud-vest de Turie Pole în scopul de a angaja şi fixa pe inamic
şi a-l împiedica să intervină pe direcţia loviturii principale. Lovitura se
cundară trebuia să înceapă prin surprindere, fără pregătire de artilerie
şi să preceadă cu o oră şi jumătate atacul trupelor de pe direcţia loviturii
principale.
Concepţia operaţiei pentru cucerirea masivului muntos Javorina
prevedea executarea unei acţiuni frontale cu Armata 1 română, combi
nată cu o învăluire pe la sud-vest, ea.re urma"'să fie executată de Ar
mata 53 sovietică. In vederea îndeplinirii acestei misiuni, Armata 1 şi-a
-constituit dispozitivul operativ pe un eşalon. La stînga, pe direcţia lo
viturii principale, acţiona Corpul 7 armată (întărit cu Regimentul 1 ar
tilerie grea) pe două eşaloane, avînd în eşalonul întîi diviziile 10 şi 19 in
fanterie, iar în eşalonul doi Divizia 9 cavalerie. La dreapta, pe direcţia
loviturii secundare Turie Polo-Dbrâ Niva-Ostrâ Luka, Corpul 4 armată
(diviziile 2, 3 munte şi 2 infanterie) a adoptat un dispozitiv pe un
eşalon 87 (vezi planşa nr. 27).
Ofensiva Armatei 1 române' în masivul muntos Javorina a cuprins
două etape : în prima, care s-a desfăşurat de la sfîrşitul lunii ianuarie şi
pînă în primele zile ale lunii martie 1945, trupele române au cucerit
Operaţia ofensivă a Armatei
1 române pentru cucerirea
masivului muntos Javorina şi
ieşirea pe cursul mijlociu al riului
Hron. 29 ianuarie-19 martie 1945

86 General-locotenent în rezervă Damian Raşcu, Operaţiile Armatei 1 române
pentru cucerirea masivului Javorina, în Armata română în războiul antihitlerist,
Bucureşti, 1965, p. 414-415.
87 General-maior Ion Cupşa, op. cit., p. 175-176.
·
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Militari români într-o poziţie înaintată - ianuarie 1945

Munţii Javorina şi au interceptat comunicaţia de rocadă Zvolen-Kru
pina ; în a doua, desfăşurată între 5-19 martie 1 945, diviziile Arma
tei 1 române, dezvoltînd ofensiva şi înfrîngînd rezistenţele succesive ale
inamicului, au ajuns pe cursul mijlociu al rîului Hron.
Luptele desfăşurate în prima etapă au avut un caracter deosebit
de violent, duşmanul opunînd o dîrză rezistenţă. Cu toate acestea forţele
române, atacînd contim.Pu şi folosiqp manevre iscusite, au reuşit să rupă
apărarea trupelor hitleriste şi să înainteze pînă în seara zilei de 29 ia
nuarie pe o adîncime de 6-9 km, să elibereze localitatea Abelova şi să
cucerească înălţimile de la nord-vest cu Divizia 3 munte, cota 630 (1 km
nord-vest Lukacovce) şi localitatea N edvedice cu Divizia 2 infanterie ;
satul Veres şi înălţimile cu cota 527 de la nord-est de acesta cu Divi
zia 19 infanterie şi cota 672 (2 km sud-vest Veres), marginea nord Lest
cu Divizia 10 infanterie aflată pe direcţia loviturii principale 88•
Cu toate greutăţile întimpinate, .determinate de rezistenţa din ce
în ce mai înverşunată a inamicului, de zăpada mare, gerul aspru şi lipsa
de comunicaţii, trupele române au continuat cu avînt ofensiva, reuşind
să pătrundă în ziua de 30 ianuarie în dispozitivul de apărare al adver88 Colonel Gheorghe Romanescu, colonel Leonida Loghin, Cronica participării
armatei române la războiul antihitlerist, Bucureşti, 1971, p. 194 ; DIMPR, 16 ianuarie
- 12 mai 1945, Bucureşti, 1985, p. 32-33.
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sarului încă 4-5 km. Instalate pe noi poziţii de apărare dinainte pre
gătite, trupele germane au reuşit, printr-o rezistenţă înverşunată şi con
traatacuri de o rară violenţă, să oprească ofensiva Armatei 1 în faţa
aliniamentului Horny Tisovnik-,.Turie Pole-Oremov Laz-Senohrad.
Faţă de această situaţie au fost luate noi măsuri pentru dezvoltarea suc
cesului obţinut : Corpul 7 armată a introdus în luptă Divizia 9 cavalerie
din' eşalonul doi, pentru ca împreună cu Divizia 1 9 infanterie 89 să atace
într-un sector îngust, de numai 4 km, pentru eliberarea localităţii Se
nohrad, important centru de comunicaţii şi nod al apărării inamice, şi
să cucerească înălţimea cu cota 777 ; la rîndul său, Corpul 4 armată şi-a
concentrat majoritatea forţelor la flancul stîng pentru cucerirea zonei
Oremov Laz, puternic întărită cu lucrări de fortificaţii permanente.
Pînă la 9 februarie, luptele violente desfăşurate în scopul ruperii noului
aliniament defensiv şi manevrele de infiltrare în dispozitivul hitlerist s-au
lovit de o rezistenţă înverşunată, progresul realizat fiind extrem de mic
şi soldîndu-se cu pierderi , mari pentru trupele române.
Ofensiva fiind practic oprită pe aliniamentul Horny Tisovnik cotele 702-662 - Certifoe, comandantul Armatei 1 a elaborat un nou
plan de operaţii, care, în esenţă, prevedea ruperea apărării duşmanului
cu gruparea de la centrul dispozitivului armatei într-un sector de 3 km,
concomitent cu realizarea unei lovituri secundare executată cu trupele
de la flancul drept al Corpului 4 armată în scopul nimicirii inamicului
din zona Oremov Laz şi eliberării acestei localităţi ; ulterior se preve
dea manevrarea pe la nord-est a puternicului sistem de apărare din zona
Senohrad şi de pe înălţimea cu cota 777 şi dezvoltarea ofenslvei spre
Pliesovce pentru interceptarea comunicaţiei Krupina-Dobrâ Niva 90,
Pînă la 10 februarie, cînd urma să fie reluată ofensiva, marile uni
tăţi ale Armatei 1 au desfăşurat acţiuni cu caracter local în scopul îm
bunătăţirii bazei de plecare la atac, concomitent cu efectuarea pregătirilor
în vederea operaţiilor viitoare. In timpul acestor acţiuni, în faţa Ar
matei 1 au fost identificate trupe hitleriste aparţinînd diviziilor 8 vînă
tori şi 76 infanterie, Brigăzii 107 pionieri şi Batalionului 176 poliţie 91,
In dimineaţa zilei de 10 februarie Corpul 4 armată, atacînd prin
surprindere, fără pregătire de artilerie, a reuşit să rupă primele poziţii
de apărare ale inamicului în întreaga fîşie de ofensivă şi să înainteze,
pînă în seara zilei, aproximativ 2 km. Corpul 7 armată a început atacul
cu o oră mai tîrziu, după o pregătire de artilerie de 30 de minute, lovind
năpraznic cu peste 130 guri de foc poziţiile adversarului. Divizia 10 in
fanterie de pe direcţia loviturii principale, deşi ataca într-un teren greu
. accesibil, a reuşit să nimicească rezistenţele duşmanului prin lupte corp
la corp şi să pună stăpînire pe forma de teren cu cota 725 din partea de
nord-est a masivului Javorina. La sfirşitul primei zile de luptă, Ar
mata 1 raporta că unităţile sale „au dus atacul într-un teren cu pante
repezi, zăpadă mare şi obstacole de tot felul : mine, reţele de sîrmă şi cai
de friză, terenul cu organizaţii ale fostului poligon pentru trageri de ex89 Colonel (r)· Aurică Sitaru, Cu Divizia 19 infanterie pe frontul antihttlerist.
Din Banat pînă aproape de Praga, Bucureşti, 1981, p. 163-171.
oo RRA, p. 395.
91 Colonel Gheorghe Romanescu, colonel Leonida Loghin, op. cit . p. 205.
,

281
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

In pofida condiţiilor grele, zăpadă, reţele de sîrmă, infanteria
înverşunat - februarie 1945

română

atacă

perienţă ale artileriei uzinelor Skoda. S-a pătruns 1-2 km, cucerind nu
meroase posturi de luptă solid organizate şi cîteva cazemate de beton " !l3 •
Luptele au continuat cu înverşunare ziua şi noaptea, în condiţii
atmosferice din cele mai grele, în special zăpadă şi ceaţă care împie
dicau „total focul propriu al artileriei" 9J şi în faţa unui inamic bine orga
nizat, pe poziţii dominante cu adăposturi de beton, amplasamente ş i
reţele de sîrmă 94 • Cu toată rezistenţa opusă de adversar, pînă la 1 2 fe
bruarie Armata 1 română a „reuşit să rupă rezistenţa inamică pe un
front de 1 0 km, între localităţile Senohrad (exclusiv) - Turie Pole (in
clusiv) şi să pătrundă apoi circa 2 km în poziţia inamică, provocînd ad
versarului grele pierderi" 95.
Deşi în zilele următoare condiţiile meteorologice au devenit tot mai
nefavorabile, iar rezistenţa inamicului şi mai înverşunată, trupele Arma
tei 1 române, de la 13 februarie 1 945 comandate de către generalul de
corp de armată Vasile Atanasiu, dînd dovadă de o dîrzenie şi vitejie rar
întîlnite, au reuşit, cu preţul unor jertfe mari, prin lupte sîngeroase, să
cucerească, la 17 februarie, vîrful Javorie, cu cota 1 044. Acest important
nod orografic a fost ocupat de batalioanele 12
din rîndurile căruia a căzut
ca un erou sublocotenentul Teodor Şoic - şi 21 vînători de munte, prin
combinarea unor lovituri frontale în lungul crestei, cu o manevră de în
văluire pe la sud-vest. Pentru deplasarea armamentului greu al acestor
batalioane s-au improvizat sănii şi samare. Vînătorii de munte au nimicit
cu grenade şi în lupta corp la corp punctele de rezistenţă ale trupelor
-

92
93
94
95

Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 874, f. 527.
Ibidem, f. 531.
Ibidem, f. 534.
Ibidem.
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hitleriste adăpostite în terenul stîncos. A doua zi, printr-o manevră
· dublu învăluitoare executată cu Corpul 4 armată pe la nord şi cu Corpul
7 armată pe la vest, trupele Armatei 1 române, care atacau pe direc
ţiile Urbanov-Hrabovâ şi, respectiv, cota 725 - Oremov Laz, au reuşit
să înfrîngă puternicele rezistenţe ale hitleriştilor şi să elibereze, pînă în
seara zilei de 18 februarie, localitatea Hrabovâ şi să pună stăpînire pe
nodul de comunicaţii Oremov Laz. In raportul înaintat Marelui Stat
Major, generalul Vasile Atanasiu arăta : „după lupte grele, care au du
rat 9 zile în şir, cu un inamic bine organizat la teren, dispunînd de ar
mament numeros automat, armament greu şi artilerie, trupele Arma
tei 1 , învingînd toate greutăţile anotimpului şi terenului accidentat, au
reuşit să smulgă din mîinile inamicului cota 1 044
nodul orografic al
munţilor Javorina - şi nodul de comunicaţii Oremov Laz prin care se
deschide drumul spre centrul Senohrad şi Zâvada" 9G. In aceste lupte
s-a distins compania 10 pionieri, comandată de locotenentul Ştefan Ciu
buc, care a asaltat cazemata adversarului din zona cotei 725, deschizînd
astfel drumul spre poligonul de tragere fortificat. In timpul asaltului,
comandantul companiei a căzut eroic alături de alţi 10 pionieri ai săi ;
alt ofiţer şi 13 soldaţi au fost răniţi.
Avînd în vedere că începînd de la 19 februarie 1 945 ofensiva pro
gresa tot mai greu atît datorită faptului că inamicul îşi întărise apărarea
cu rezerve aduse din alte sectoare ale frontului, cît şi datorită pierderilor
mari suferite de trupele române în luptele anterioare, comandantul Ar
matei 1 române a ordonat, în ziua de 21 februarie, trecerea la apărare
pe aliniamentul atins 97 (satul Lonec-moara Lopate-Senohrad-Lackov).
Totodată, a dat. dispoziţii menite să completeze hotărîrea luată ini
ţial şi să asigure continuarea ofensivei în Munţii Javorina într-un ritm
mai înalt. Conform noii hotărîri, lovitura principală urma să fie execu
tată cu Corpul 4 armată, pentru întoarcerea apărării organizate de tru
pele hitleriste în zona Zabavâ-Pliesovce. Corpul 7 armată, comandat de
la 17 februarie de generalul de corp de armată Eugen Vîrtejeanu, trebuia
să participe la lovitura principală a armatei numai cu Divizia 10 infan
terie de la dreapta, iar cu restul forţelor să desfăşoare acţiuni cu carac
ter local. Pentru îndeplinirea noii misiuni Armata 1 a fost întărită de
Armata 53 sovietică cu 3 brigăzi de artilerie, 1 brigadă antitanc şi 4 re
gimente de aruncătoare 98,
Pînă la 25 februarie, cînd urma să fie reluată ofensiva, marile uni
tăţi ale Armatei 1 au executat acţiuni cu caracter local în scopul cuce
ririi unor puncte ale apărării inamicului, care să le permită ocuparea
unor baze de plecare la ofensivă mai favorabile. Totodată, comanda
mentele marilor unităţi şi unităţilor au desfăşurat o intensă activitate
în vederea organizării acţiunilor de luptă. Caracteristica principală a
noii concepţii şi a măsurilor luate pentru executarea acesteia consta în ma
sarea forţelor şi a mijloacelor pe direcţia loviturii principale în sectoare
de rupere înguste pentr:u a se asigura succesul din primul moment al
-

96
97

Ibidem, f. 531.
RRA, p. 397.

98

Ibidem.
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Vînători de munte în timpul luptelor din Cehoslovacia - februarie 1945

ofensivei. Astfel, Armata 1 română a realizat ca densităţi tactice 4 ba
talioane şi 133 guri de foc pe km de front, faţă de 1,3 batalioane şi
23 guri de foc ale adversarului, fapt ce demonstrează că raportul de forţe
în sectorul de rupere era de 3/1 în infanterie şi 5,8/l în artilerie în fa
voarea trupelor române 99.
In dimineaţa zilei de 25 februarie, după o puternică pregătire de
artilerie, Armata 1 română a reluat ofensiva pentru desăvîrşirea cuce
ririi masivului muntos Javorina şi ieşirea pe cursul mijlociu al rîului
Hron. Marile unităţi ale Corpului 4 armată, care acţiona pe direcţia lovi
turii principale - Oremov Laz - Sasa - Banska Stiavnica -, au rupt
apărarea inamicului, obţinînd succese însemnate : Divizia 2 munte a pă
truns circa 3 km în adîncimea apărării adversarului, a ieşit în valea rîu
lui Krupinica şi a interceptat comunicaţia de rocadă din lungul acestei
văi ; diviziile 10 şi 2 infanterie, după ruperea apărării duşmanului, au
dezvoltat ofensiva spre Pliesovce, Divizia 3 munte, care acţiona într-un
teren foarte accidentat şi înzăpezit, s-a apropiat de punctul de sprijin
organizat de inamic în zona cotei 1 024 100.
Continuînd atacurile şi în cursul nopţii, trupele Armatei 1 au
înaintat energic pe tot frontul, învingînd rezistenţele întîlnite în cale,
precum şi greutăţile impuse de un teren muntos, împădurit şi acoperit
cu zăpadă groasă, cu comunicaţii precare, minate sau distruse de inamic,
obţinînd succese mai importante în special cu marile unităţi de la flancuri.
Astfel, Divizia 3 munte a reuşit să cucerească, după lupte înverşunate,
ultimul bastion al apărării duşmane din Munţii Javorina, înălţimea cu
99 General-maior Ion Cupşa, op. cit., p. 180.
100 Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 226, f. 351.
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cota 1 024, după care vînătorii de munte au eliberat pînă în seara zilei
de 26 februarie satele Polomka, Utlaka şi altele. In urma acestor ac-·
ţiuni trupele noastre au pus stăpînire pe culmea principală a munţilor
Javorina. Succese deosebite au obţinut şi celelalte mari unităţi. Divi
zia 2 munte, de pildă, a depăşit valea Krupinica şi a eliberat localitatea
N eresnica, Divizia 10 infanterie a alungat inamicul din satul Lonec în
urma unor sîngeroase lupte de stradă, iar Divizia 2 infanterie a pătruns
în localitatea Zabavâ. In fîşia de ofensivă a Corpului 7 armată, Divi
zia 19 infanterie a cucerit înălţimea cu cota 777 şi zona puternic întă
rită Senohrad. „După 2 zile de atac - raporta comandantul armatei în
seara zilei de 26 februarie -, distrugînd forţele inamice din faţă, Cornul
[denumirea codificată a Armatei 1
n.n.] a reuşit să cucerească înăl
ţimea cu cota 1 024, care este cel de-al doilea înalt punct şi dominant din
masivul Javorina, înălţimea cu cota 777 puternic apărată tot timpul de
inamic, importantul nod de comunicaţii cu localitatea Senohrad, precum
şi alte numeroase localităţi : Hronjakova, Bueany, Pavlillov, Lonec Cer
venâ, Uhlinskâ pod Javorina, Polom[ka] , Laskov, Mladosovice " 101.
Intrucît hitleriştii şi-au retras şi şi-au refăcut apărarea pe o nouă
poziţie pregătită din timp, jalonată de localităţile Zajefovâ, Pliesovce,
Zabavâ, Corpul 4 armată a acţionat pentru învăluirea grupării inamice
din această zonă, pe la nord cu diviziile 2 munte şi 10 infanterie, iar pe
la sud cu Divizia 2 infanterie ; după grele lupte au înaintat pe o adîn
cime de 6-10 km şi a eliberat, pînă în primele zile ale lunii martie, noi
localităţi printre care Zabavâ, Sasa, Pliesovce, Zajeiova şi Krupina 102 .
Prin eliberarea acestor ultime localităţi şi cucerirea versanţilor de vest ai
masivului s-a deschis drumul către valea Hronului. Armata 1 română a
interceptat comunicaţia de rocadă Zvolen-Krupina, marcînd de fapt şi
încheierea primei etape a operaţiei. Comunicatul dat de Marele Stat
Major la 7 martie 1 945 consemna : „După lupte grele, care durează de o
lună de zile, trupele Armatei 1 române au sfărîmat toate rezistenţele ger
mano-maghiare din regiunea masivului muntos Javorina. In acest timp
unităţile noastre luptînd cu un inamic extrem de îndîrjit, într-o regiune
muntoasă foarte greu de străbătut şi în condiţiuni atmosferice nefavora
bile, au pus stăpînire pe întreg acest masiv adînc de 35 km, producînd
inamicului pierderi foarte mari : morţi, prizonieri şi material de război.
Au fost cucerite peste 1 1 0 localităţi " 103 .
In cea de-a doua etapă a operaţiei Armatei 1 române se impunea
ca pentru continuarea ofensivei spre Hron să fie ruptă apărarea inamicu
lui ce se sprijinea pe masivele păduroase de la est şi vest de localitatea
Dobrâ Niva, puternic apărată de trupele hitleriste. Cum executarea unei
lovituri frontale pentru cucerirea culoarului dintre cele două masive pă
duroase ar fi dus la mari pierderi pentru trupele noastre, comandantul
·Armatei 1 a hotărît să facă efortul spre nord-vest, pe direcţia Dobrâ Niva
- Gunda şi să întreprindă o manevră dublu învăluitoare asupra poziţiilor
adversarului de la Dobra Niva m.
-

101 Ibidem, dosar nr. 296, f. 386.

102

GE:neral-locotenent în rezervă Ilie Antonescu, Şarjele de foc ale cavaleriei
[Bucureşti] , 1968, p. 122-127.
iOJ Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 892, f. 92.
1iv. Ibidem, dosar nr. 1 340, f. 384-385.
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Incepută la 6 martie, cea de-a doua etapă a ofensivei Armatei 1 s-a
· desfăşurat cu succes 105_ Pînă la 9 martie cele două corpuri de armată,
învăluind ambele flancuri ale grupării inamice, au eliberat prin lupte
înverşunate localitatea Dobrâ Niva (Divizia 2 munte). Continuîndu-şi ma
nevra dublu-învăluitoare, Armata 1 a zdrobit, la 15 martie, o nouă re
zistenţă organizată de hitlerişti pe aliniamentul Dol. Breznica-Bacurov
-Kozelnika şi, înaintînd rapid, a ajuns, în ziua de 16 martie, cu dreapta
sa, Divizia 2 infanterie, pe rîul Hron, iar cu Divizia 10 infanterie a eli
berat, printr-un atac dat prin surprindere, localitatea Ostrâ Luka, puter
nic apărată de inamic 106• La 17 martie a ajuns la Hron şi Divizia 19 in
fanterie astfel încît, pînă la 19 martie 1945, inamicul a fost aruncat la
vest de Hron pe întregul front al armatei, cu excepţia capetelor de pod de
la Vieska şi Zarnovica pe care acesta le mai păstra la est de rîu.
In luptele pentru cucerirea masivului Javorina şi ieşirea pe Hron,
Armata 1 română a participat cu şase divizii care însumau 3 215 ofiţeri,
3 700 subofiţeri şi 64 135 gradaţi şi soldaţi, din care a pierdut 590 ofiţeri,
670 subofiţeri şi 14 565 gradaţi şi soldaţi (morţi, răniţi şi dispăruţi), adică
peste 20% din forţele cu care se angajase în luptă la începutul opera
ţiei 107_ Eforturile, succesele şi sacrificiile militarilor români în sîngeroasa
bătălie din masivul Javorina au fost subliniate şi în ordinul de zi nr. 17
din 20 martie 1945 dat de comandantul Armatei 1. Adresîndu-se ofi
ţerilor, subofiţerilor şi soldaţilor din subordine, generalul Vasile Atana
siu arăta : „Ostaşi ai Armatei 1 ! In şapte sâptămîni de iarnă aspră prin
atacurile voastre năvalnice de zi şi noapte aţi cucerit masivul Javorina
şi după o înaintare de 40 de kilometri aţi ajuns pe Hron, la vest de Zvolen.
Bătăliile de la Oremov Laz, cotele 1 044-1 027-777, Senohrad, Sasa,
Pliesovce, Dobrâ Niva constituie pagini de glorie nepieritoare pentru
neamul nostru, sînt frunzele cununilor de lauri ce împodobesc frunţile
eroilor. Cu toate greutăţile de care v-aţi lovit în munţi şi păduri, pe vis
cole năpraznice, ger şi zăpadă mare, aţi luptat neîntrerupt, neobosiţi, sfi
dînd moartea şi, făcînd eforturi supraomeneşti, aţi învins un inamic dîrz
şi perfect înarmat, îndeplinindu-vă glorios datoria [„.] strălucitoarele
voastre fapte de arme vor rămîne de-a pururi pildă vie îp. istoria poporu
lui român. Pentru binele ţării, care se bizuie pe voi, duceţi tot mai departe
gloria neştirbită pînă la înfrîngerea completă a inamicului " 108•
In timp ce Armata 1 română ducea lupte gre}e în Munţii Javorina,
Divizia „Tudor Vladimirescu-Debreţin " , acţionînd în cadrul Corpului
49 armată din Armata 53 sovietică, şi-a adus contribuţia la învăluirea pe
la sud şi sud-vest a rezistenţelor inamicului ce se opuneau diviziilor Ar
matei 1 pe pantele înzăpezite ale masivului muntos. După luptele desfă
şurate în Munţii Mâtra din Ungaria şi pătrunderea pe teritoriul ceho
slovac, această mare unitate a primit ordin să atace, în zorii zilei de 2
ianuarie, pe direcţia N6grâdszakâl - Suche Brezovo, avînd ca vecin la
105
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Ibidem, dosar nr. 874, f. 5ll, 607.
Ibidem, dosar nr. 1 340, f. 348-385.
Istoria infanteriei române, voi. II, p. 376-377.
Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 118, f. 807-808 ; dosar nr. 245, f. 185-186.
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dreapta Divizia 1 10 infanterie, iar la stînga Divizia 1 desant aerian, ambele
sovietice. In faţă, unităţi din Divizia 8 vînători germani au opus o rezis
tenţă dîrză, astfel că, timp de 1 0 zile, unităţile române n-au putut înainta
decît 10 km, ieşind pe aliniamentul Dobra Strehova - imediat sud Doine
Strhare. Reluînd atacurile, divizia română a mai pătruns în adîncimea
dispozitivului inamic cîţiva kilometri, dar, la 16 ianuarie, a fost oprită
în faţa unei poziţii · amenajate din timp la aproximativ 2 km sud de loca
lităţile Senne şi Suche Brezovo, unde a rămas pînă la 21 ianuarie, cînd
a primit ordin să se regrupeze şi să se deplaseze pe itinerarul Dolre
Strhare-Sklabina-Kostolne-Moravce Zemberovce, urmînd să i se în
credinţeze o nouă misiune.
In noaptea de 21 spre 22 februarie, Divizia „Tudor Vladimirescu
Debreţin " a înlocuit, pe frontul dintre sud-est Bad'an şi Bohunice, Divizia
10 cavalerie de gardă, din Corpul 49 armată sovietic, urmînd să treacă la
ofensivă pe direcţia Hor. Almas-Vysoka şi să iasă pe Hron. In zorii zilei
de 1 martie 1 945, pe o ceaţă deasă , marea unitate română a pornit la atac
într-un dispozitiv pe două eşaloane şi după lupte extrem de înverşunate
duse într-un teren frămîntat a zdrobit rezistenţele inamicului din fîşia ei
de ofensivă, a eliberat cîteva localităţi, printre care Dekys şi Vysokă şi a
ajuns, la 1 9 martie 1 945, pe malul de est al Hronului, între Zahorce şi
Voznica, odată cu diviziile sovietice vecine. In noaptea următoare, Divi'lia
„Tudor Vladimirescu-Debreţin" a fost înlocuită de Divizia 19 infanterie
din Armata 1 română şi, în baza unui ordin superior, s-a regrupat şi apoi
s-a deplasat în zona Balassagyarmat (Ungaria), unde a trecut în rezerva
Frontului 2 ucrainean. Aşadar, drumul de luptă al acestei mari unităţi de
infanterie române pe frontul antihitlerist s-a încheiat la Hron.
Pentru faptele de arme săvîrşite pe drumul de luptă de la Ilieni şi
Sfîntu Gheorghe pînă în centrul Cehoslovaciei, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a decorat-o, la 3 mai 1 945, cu ordinul „Drapelul Roşu " 10n.
Încheind cu succes operaţia din Mun
ţii Javorina, Armata 1 română a ieşit
pe Hronul mijlociu la vest de Zvolen,
după care a primit ordin să treacă
temporar la apărare pe acest rîu între Vieska şi Tekovska Breznica, pe un
front de aproximativ 50 km, înlocuind Armata 53 sovietică. In a doua
jumătate a lunii martie 1 945, armatele 4 şi 1 române - între care se afla
intercalată Armata 40 sovietică - se găseau aşadar în dispozitiv pe „linia"
Hronului. In continuare forţele aliate trebuiau să străpungă linia adversă
fixată pe munţii Nitra şi Fatra Mare, să iasă pe cursurile Nitrei şi Vahului,
să depăşească o nouă linie de rezistenţă sprijinită pe munţii Inovec şi Fatra
Mică şi să creeze capete de pod peste Morava. Intr-o primă urgenţă ar
matele 4 ş i 1 române urmau să anihileze poziţiile întărite din munţii Fatra
Mare şi Nitra asigurînd totodată flancurile Armatei 40 sovietice, destinată
a aplica lovitura frontală, la centrul dispozitivului aliat.
Operaţia ofensivă a Armatei
1 române între rîurile Hron şi
Morava. 25 martie-15 aprilie 1945

Hl'J

Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit„ p. 123.
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La 24 martie, dispozitivul Armatei 1 cuprindea cinci divizii în eşalo
nul întîi şi o divizie în rezervă, marea unitate operativă română avînd ca
vecini - la dreapta şi stînga - armatele 40 şi 53 sovietice. Corpul 4 ar
mată (diviziile 2 şi 3 munte) ocupa fîşia Vieska-Zarnovica, Corpului 7 ar
mată (diviziile 19 şi 1 0 infanterie şi 9 cavalerie) revenindu-i restul frontu
lui. Divizia 2 infanterie din rezervă se afla în zona Banskâ Stiavnica 110.
Dincolo de Hron fuseseră semnalate trupe germane din Divizia 8 vînători
şi din diviziile 271 şi 357 infanterie, care dispuneau de numeroase lucrări
genistice, în adîncimea sistemului lor defensiv sprijinindu-se, în faţa drep
tei fîşiei Armatei 1, pe masivul muntos Nitra, în parte acoperit cu păduri
şi cu zăpadă şi lipsit aproape complet de comunicaţii. Aşadar, terenul
avantaja apărarea inamicului, mai ales că era compartimentat în adîncime
de rîurile Hron, Nitra, Vah şi ·Morava, care prezentau obstacole succesive,
perpendiculare pe direcţia de ofensivă. Configuraţia terenului, orientarea
ş i succesiunea obstacolelor naturale indicau o pătrundere mai lesnicioasă
pe la sud de masivul muntos, învăluirea şi întoarcerea succesivă a rezis
tenţelor adversarului, concomitent cu angajarea lor frontală dinspre est.
Celelalte două compartimente din adîncime, cel dintre Nitra şi Văh, avînd
în centrul său masivul Inovec, precum şi cel dintre Vah şi Morava cu
Carpaţii Albi între cele două rîuri, prezentau condiţii asemănătoare pen
tru manevra forţelor şi desfăşurarea ofensivei.
Existenţa şirului de obstacole naturale - rîurile ş i masivele mun
toase, perpendiculare pe direcţia de ofensivă a forţelor român e şi sovie
tice - a influenţat concepţia operaţiei, stabilirea direcţiilor de ofensivă ale
marilor unităţi, dispozitivele şi manevra de forţe pe întreaga durată a
operaţiei, impunînd o continuă adaptare a formelor de manevră ş i impri
mînd aspecte specifice în fiecare compartiment spaţial, etapele respective
ale acţiunilor de luptă putînd fi considerate şi ca operaţii distincte :
Hron-Nitra ; Nitra-Vah ; Vah-Morava (vezi planşa nr. 28).
În prima etapă, ofensiva Armatei 1 române urmînd să înceapă cu
forţarea Hronului, comandantul armatei a hotărît ca în zorii zilei de
25 martie să se execute cercetarea prin luptă în fîşia fiecărei divizii pen
tru angajarea inamicului şi obţinerea de informaţii despre sistemul său de
apărare. Fiecare mare unitate din eşalonul întîi a primit misiunea să for
ţeze Hronul cu cîte un batalion întărit şi să menţină capete de pod pe
malul drept al acestuia 1 1 1.
Forţarea Hronului a început în dimineaţa de 25 martie prin surprin
dere, fără pregătire de artilerie, pe întregul front al armatei. Condiţiile
în care s-a executat forţarea au fost deosebit de grele : mijloace de trecere
insuficiente, vîrtejurile puternice ale apelor Hronului, reacţia violentă a
inamicului. Invingînd cu eroism aceste greutăţi, Divizia 1 9 infanterie a
reuşit să cucerească un cap de pod la sud de Zarnovica, pe care l-a men
ţinut timp de trei zile, respingînd contraatacurile repetate ale hitlerişti
lor. In această eroică acţiune s-a distins batalionul 2 din Regimentul 95
infanterie care a fost citat prin ordin de zi pe armată 112. In condiţii tot
atît de grele şi-a îndeplinit misiunea şi batalionul 2 din Regimentul 23 in1 10

1 11
1 12

Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 245, f. 236.
Ibidem, fond 948, dosar nr. 874, f. 633 ; Ibidem, fond 1, dosar nr. 222, f. 210.
Mesajul patriotic al unor ordine de zi, Bucureşti, 1980, p. 264-265.
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fanterie, care a realizat un mic cap de pod la vest de Hron în sectorul
Tekovska Breznica, acţiune de asemenea evidenţiată prin ordinul · de zi
nr. 23 din 31 martie 1 945 al comandantului Armatei 1 române 1 13. Prin
cucerirea celor două capete de pod au fost angajate forţele hitleriste din
faţă şi, în parte, zădărnicită intervenţia lor în flancul drept al Armatei 53
sovietice.
In timp ce Armata 1 română angaja inamicul pe întregul său front,
Armata 53 sovietică a forţat Hronul mai la sud, între Tekov şi Kalna.
Folosind succesele obţinute în zilele precedente şi capul de pod realizat
de Armata 53 sovietică, comandantul Armatei 1 române a hotărît să for
ţeze Hronul cu Corpul 7 armată într-o nouă compunere. El a luat măsura
să scoată diviziile 2 infanterie şi 2 munte din zona Zarnovica, să le depla
seze la stînga Diviziei 9 cavalerie şi, împreună cu aceasta, să le subordo
neze Corpului 7 armată. Diviziile 3 munte, 1 9 şi 10 infanterie urmau să
rămînă deocamdată pe malul stîng al Hronului, în compunerea Corpului 4
armată, gata să treacă în scurt timp la ofensivă 1 14. In noua sa hotărîre,
comandantul Armatei 1 a avut în vedere ca, folosind capul de pod realizat
de Armată 53 sovietică, Corpul 7 armată să învăluie rezistenţele inamicu
lui din masivul Nitra şi să iasă pe rîul Nitra între Brodzany şi Bosany, iar
Corpul 4 armată să treacă la ofensivă pe direcţia Zarnovica-Vel'ke Pole
Oslany (pe Nitra), dezvoltînd capetele de pod existente, pe măsura slă
birii rezistenţelor inamicului de pe Hron 1 15• Cele două mari unităţi, depla
sate pe o distanţă de aproximativ 80 km de la flancul drept al armatei
la flancul stîng, s-au alăturat Diviziei 9 cavalerie, fapt care a influenţat
pozitiv şi acţiunife Corpului 4 armată.
Corpul 4 armată a trecut la ofensivă cu Divizia 1 0 infanterie din
capul de pod de la Tekovska Breznica, a eliberat un şir de localităţi într<!
care Orovnica, Vel'ka Lehota, Mala Lehota, centrul minier Nova Bana.
Ajungînd primul pe Nitra, Regimentul 33 infanterie a forţat din mişcare
rîul şi a realizat un cap de pod pe malul său vestic în zona Simonovany.
Divizia 19 infanterie a atacat din capul de pod de la Zarnovica spre Vel'ke
Pole, în timp ce Divizia 3 munte, de la flancul drept al armatei, şi-a tre
cut treptat toate forţele la vest de Hron pe la Zarnovica, după care a
dezvoltat ofensiva spre crestele nordice ale Munţilor Nitra. Au fost cu
cerite vîrfurile Magurka (1 026), Vlacnik (1 346) şi Rybany (1 202), asigu
rind ferm flancul drept al dispozitivului operativ al Armatei 1 şi, totodată,
uşurînd înaintarea Diviziei 133 infanterie de la aripa stingă a Armatei 40
sDvietice.
Cucerirea acestor forme de teren dominante a fost realizată prin
detaşamente formate din batalioane de vinători de munte, baterii de arti
lerie şi vînători călare, care au acţionat cu îndrăzneală pe potecile şi pe
pantele înzăpezite ale munţilor. „Din cauza zăpezii prea mari - scrie în
memoriile sale fostul comandant al diviziei -, batalioanele din primul
eşalon au organizat grupe de schiori înzestrate cu automate şi grenade.
Aceste grupe au avut o contribuţie de seamă la pătrunderea prin surprin
dere în masivul Nitrianskehore. Schiorii au atacat vijelios pe un cîmp
1 13

Ibidem, p. 266.
Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 245, f. 260-261 ; fond 342, dosar nr. 245,
f. 129-130.
1 1.; Ibidem, fond 1, dosar nr. 245, f. 260-261, 265.
1 11
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de zăpadă şi pe timp de ceaţă, surprinzînd în unele locuri pe hitlerişti
chiar în adăposturi. [.„] Unităţile şi-au deschis drum prin terenul troienit,
depunînd eforturi deosebite. De fiecare companie de vînători, grupe spe
ciale deschideau drumul cu lopeţi mari şi lopeţi portative". Redind
l.'.pecificul luptei în munţi, acelaşi autor arăta că „Vînătorii s-au angajat în
acest masiv sălbatic, pe poteci necunoscute, pe culmi şi văi prăpăstioase
[„.] . De multe ori chiar ş i divizioanele de artilerie au folosit tălpici de
sanie pentru intrarea în poziţie a tunurilor, a aruncătoarelor şi pentru
transportul muniţiei" us.
Corpul 7 armată a învăluit pe la sud inamicul din Munţii Nitra, a
ajuns pe rîul cu acelaşi nume între Brodzany şi Bo8any ş i cu Divizia 2
infanterie a cucerit un cap de pod în dreptul ultimei localităţi. Intrucît
fîşia de ofensivă a Armatei 1 a fost lărgită cu cîţiva kilometri spre sud
vest, Divizia 2 infanterie a fost înlocuită în capul de pod de la vest Bo5any
de către unităţi din Divizia 9 cavalerie, trupele acestei mari unităţi tre
cînd Nitra pe la Topol'cany şi eliberînd această localitate.
In vreme ce marile unităţi ale Armatei 1 române ieşeau pe Nitra,
Armata 53 sovietică de la stînga dezvolta ofensiva cu forţele principale
p e direcţia generală Hlohovec-Hodonin 1 17•
In noul compartiment de teren, cuprins între riurile Nitra şi Vah,
Armatei 1 române i-a revenit misiunea să elibereze oraşul Banovce, să
cucerească masivul Inovec şi să dezvolte capul de pod creat de trupele
sovietice în zona Piest'any pe cursul mijlociu al rîului Vâh 1 18. Specificul
misiunii, dispunerea obiectivelor de atins şi particularităţile terenului
impuneau armatei obligaţia de a acţiona pe trei direcţii în mare măsură
divergente : spre Bânovce, adică spre nord, pentru a-şi asigura dreapta
şi legătura cu Armata 40, spre vest pentru a cuceri masivul muntos Ino
vec ş i pe la sud de acest masiv pentru a ieşi pe rîul Vâh în zona Piest'any,
asigurînd flancul drept al Armatei 53 sovietice. In faţa Armatei 1 se aflau
unităţi germane din diviziile 153, 357, 271 infanterie, care-şi sprijineau
apărarea îndeosebi p e localităţi, păduri dar mai ales pe masivul muntos
Inovec cu înălţimi de pînă la 1 OOO m.
Comandantul Armatei 1 a hotărît să elibereze oraşul Banovce cu
diviziile 2 munte şi 10 infanterie din Corpul 4 armată, iar cu Corpul 7
armată să dezvolte ofensiva spre vest, să cucerească Munţii Inovec şi să
iasă pe rîul Vâh . Divizia 2 munte, avînd flancul drept asigurat de către
Divizia 10 infanterie, a trecut la ofensivă pentru nimicirea trupelor hitle
riste din oraşul Banovce şi de pe înălţimile învecinate în noaptea de 4/a
aprilie, executînd o manevră de dublă învăluire combinată cu o lovitură
frontală 1 19 . Folosind grupe şi detaşamente de asalt, vînătorii de munte au
pătruns în localitate, au alungat pe inamic, după care au ocupat un alinia
ment la nord d e oraş. ln aceste acţiuni s-a distins în mod deosebit Ba
talionul 15 vînători de munte, care, infiltrîndu-se în oraş pe timpul nopţii,
a atacat cu „plutoane de şoc " rezistenţele adversarului, stîrnind panică ş i
determinînd retragerea acestuia. Pentru curajoasa lor acţiune, vînătorii
1 16
Iii
m
1 19

GE:neral-locotenent în rezervă Leonard Mociulschi, op. cit., p. 234-236.
A rh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 248, f. 9-10.
Ibidem, dosar nr. 252, f. 111-112.
I bidem, dosar, nr. 74, f. 17-19.
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de munte au fost citaţi prin ordin de zi pe armată 120• Totodată, pentru
importantul succes obţinut, Armata 1 română a fost citată prin ordinul
de zi nr. 331 emis, la 5 aprilie 1 945, de Comandamentul suprem sovietic 121 •
Concomitent cu luptele duse la aripa dreaptă a Armatei 1 românP.,
Corpul 7 armată a dezvoltat ofensiva spre vest. In zilele de 4 şi 5 aprilie,
Divizia 9 cavalerie a străbătut Munţii Inovec pe poteci înzăpezite şi mi
nate de inamic, ajungînd în seara de 5 aprilie p e rîul Văh, între Hrădok
şi Luka 122• Divizia 2 infanterie, după un marş forţat, executat pe comu
nicaţia Bojnă-Piest'any, a intrat în capul de pod realizat de trupele sovie
tice peste Văh, în dreptul ultimei localităţi.
Astfel, prin luptele dintre Nitr·a şi Văh, care au durat doar trei zile,
au fost obţinute rezultate importante : eliberarea oraşului Bănovce, cu
cerirea crestei principale a masivului Inovec, lărgirea şi adincirea capului
de pod pe malul vestic al rîului Văh, din zona Piest'any, creîndu-se condi
ţii favorabile pentru dezvoltarea ofensivei spre rîul Morava:
Depăşind rîul Văh la începutul lunii aprilie, Armata 1 română a
favorizat înaintarea armatelor 40 sovietică şi 4 română spre valea Moravei.
In scopul accelerării ofensivei aliate, Armata 1 română îşi va reorienta
efortul spre nord - nord-vest, căutînd să învăluiască flancurile marilor
unităţi inamice lovite de front de armatele 40 sovietică şi 4 română, pe de
altă parte, la flancul stîng al Armatei 1 române, Armata 53 sovietică va
încerca o învăluire a dispozitivului advers pe direcţia generală Brno.
După 5 aprilie 1 945 Armatei 1 române i-a revenit misiunea să cu
cerească ramificaţiile sudice ale Carpaţilor Albi şi să iasă în valea Moravei.
Indeplinirea misiunii a impus armatei să-şi regrupeze forţele ş i să acţio
neze din nou pe trei direcţii, spre Nove Mesto pentru a asigura legătura
cu Armata 40 sovietică, direct spre Carpaţii Albi şi pe la sud de aceşti
munţi pentru a asigura flancul drept al Armatei 53 sovietice şi a ieşi în
valea Moravei. La 7 aprilie ofensiva a fost reluată, rolul principal revenind
Corpului 7 armată. Divizia 9 cavalerie a înaintat spre nord, pe malul de
est al rîului Văh, şi a cucerit aliniamentul Kălnica-Rakoluby. Cel mai
important succes l-a obţinut Divizia 2 infanterie care, printr-o manevră
de dublă învăluire, a eliberat oraşul Nove Mesto 121. La 8 aprilie Divizta
1 9 infanterie a cucerit nodul de comunicaţii Stară Tură 124, în timp ce
Divizia 3 munte, introdusă în luptă, a pătruns adînc pe pantele sudice ale
Carpaţilor Albi. Astfel, ofensiva s-a extins pe întregul front al Corpului
7 armată.
In acest timp, Corpul 4 armată îşi deplasa marile unităţi, pe măsură
ce ele deveneau disponibile prin înaintarea Armatei 40 sovietice, intro
ducîndu-le în front la stînga Corpului 7 armată. Comandantul Armatei 1
române a hotărît să cucerească zona muntoasă a Carpaţilor Alb i printr-o
lovitură directă cu Corpul 7 armată, combinată cu învăluirea pe la sud-vest
a inamicului cu Corpul 4 armată şi să iasă pe Morava 125• Sesizînd perico·
Iul, comandamentul hitlerist şi-a mutat apărarea pe pantele de sud ale
120
121
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Coloană a armatei române
apropiere de Trencin

în

Aruncător de mine româ
nesc în acţiune pe frontul
din Cehoslovacia
1945
-

Carpaţilor Albi ş1 m valea Moravei, urmărind să interzică pătrundere!l
trupelor române spre Uhersky Ostroh pentru a-şi putea retrage forţele
sale presate dinspre est de marile unităţi de la flancul stîng al Armatei
40 sovietice. Dezvoltînd ofensiva spre nord, la 14 aprilie Corpul 7 armată
a depăşit creasta principală a Carpaţilor Albi, iar Corpul 4 armată a ieşit
cu toate forţele în valea Moravei. Se creaseră astfel condiţii pentru eli
berarea oraşului Uhersky Ostroh, important nod de comunicaţii şi punct
de trecere peste Morava, p e unde inamicul intenţiona să-şi retragă for
ţele sale la vest de acest rîu 1 26.
In noaptea următoare trupele Corpului 57 sovietic au trecut pe malul
vestic al Moravei, fapt ce a determinat pe comandantul Armatei 53 să
ordone dezvoltarea ofensivei pe direcţia Hodonin-Brno. Armata 1 română
trebuia să înainteze spre nord, în lungul Moravei, să elibereze oraşul
126

Ibidem, fond 543, dosar nr. 61, f. 85-87.
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Artilerişti sovietici în tim·
pul luptelor in Cehoslova
cia
1945
-

Uhersky Ostroh şi să menţină legătura cu Armata 40 sovietică. După lupte
grele, Divizia 2 munte a cucerit poziţia inamicului de la Zarazice, Divizia
10 infanterie a înfrînt pute1'nica rezistenţă hitleristă din Hroznovâ Lhota
şi Tasov 12 7, iar Divizia 3 munte s-a apropiat de Blatnice. Infrîngerea rezis
tenţelor inamicului d!n munţi i Nitra şi Inovec a facilitat înaintarea rapidă
a Armatei 53 sovietice spre Brno. In acelaşi timp, manevra de învăluire
€xecutată de aceasta a concurat la depăşirea cu mai multă uşurinţă a
cursului inferior al Moravei, de către mari unităţi române.
Corpul 7 armată a trecut la vest de Morava ; începînd de la 23 apri
lie, marile unităţi române îşi desfăşurau ofensiva spre nord, în lungul
Moravei, · pe ambele maluri ale rîului. La est de Morava, Divizia 2 munte
a eliberat · orăşelul Veseli, aflat la cfrca 8 km sud de Uhersky Ostroh, în
timp ce Divizia 10 infanterie a cucerit înălţimea Radosov cu cota 245 şi
gara Blatnice, apoi înălţimea Borky cu cota 217 şi cota 221, de la est de
Uhersky Ostroh. La 26 aprilie 1 945, Divizia 2 munte a atacat cu vigoar�
inamicul care se apăra în Uhersky Ostroh, a eliberat oraşul şi a pus stă
pînire pe podul de peste Morava . Succesele obţinute de marile unităţi ale
Corpului 4 armată şi în special de Divizia 2 munte au fost evidenţiate de
· ministrul de război român şi de comandantul Armatei 1 128•
La vest de Morava, Corpul 7 armată a înaintat spre nord, Divizia
2 infanterie pătrunzînd prin lunca Moravei pînă la nord-vest de Uhersk)r
Ostroh şi eliberînd nodul de cale ferată Moravsky Pisek.
La sfîrşitul operaţiei „Zvolen-Ban
ska Bystrica", Armata 4 română se
afla cu trupele de la flancul drept
pe pantele de vest ale Munţilor Tatra Mică, cu cele de la centrul dis
pozitivului pe versantul sud-estic al Munţilor Fatra Mare, iar cu cele de
la stinga pe ramificaţiile sudice ale acestora. La dreapta, în valea superi-

Operaţia ofensivă a Armatei
4 române în zona munţilor
Fatra Mare, Fatra Mică şi
Carpaţii Albi.
26 martie-27 aprilie 1945

127

1 28
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oară a rîului Văh, acţiona Corpul cehoslovac, în compunerea Frontu
lui 4 ucrainean, cu care Armata 4 română încă nu stabilise legătura
tactică. La stînga, Armata 40 sovietică, avînd temporar în compu
nei;e şi diviziile 3 şi 9 infanterie române, deţinea un mare cap de pod
pe malul drept al Hronului, la nord-vest de Zvolen. Misiunea Armatei 4
era de a nimici rezistenţele inamicului din Munţii Fatra Mare şi a ieşi
la vest de aceştia, în valea rîului Turiec, în timp ce Armata 40 sovietică
de la stînga trebuia să acţioneze ofensiv cu lovitura principală pe direc
ţia Zvolen-Kremnica 129 (vezi planşa nr. 29).
Comandantul Armatei 4 a hotărît să dea lovitura principală pe di
recţia Banskă Bystrica-Hornă Stubna-Tackov pentru a cuceri iniţial
creasta Munţilor Fatra Mare, iar, ulterior, dezvoltînd ofensiva, să iasă pe
valea Turiecului. In faţă fuseseră identificate unităţi din diviziile 24 in
fanterie ungară, 15 infanterie, 101 munte şi 76 infanterie germane.
Ofensiva a fost reluată în dimineaţa zilei de 26 martie 1 945
aproape concomitent cu cea declanşată de Armata 1 română în Munţii
Nitra. Corpul 6 armată, de la dreapta dispozitivului, avînd în compu
nere trei divizii, a angajat lupte grele pentru cucerirea principalului nod
de apărare inamic de la Svaty Jakub, situat la circa 2,5 km nord de
Banska Bystrica. La 27 martie 1 945, în timpul acestor lupte a fost ră!1it
comandantul Armatei 4, generalul Nicolae Dăscăl�scu, aflat în primele
linii ale luptătorilor. Cu toate acestea, el nu a părăsit nici un moment
comanda armatei 130.
Continuînd luptele cu aceeaşi hotărîre, trupe române din Divizia 6
infanterie şi trupe sovietice din Sectorul 54 fortificaţii, subordonat tem
porar Armatei 4 române, au înfrînt rezistenţele inamicului şi la 29 mar
tie au zdrobit apărarea forţelor hitleriste, eliberînd localitatea Svaty
Jakub, în timp ce Divizia 1 1 infanterie a dus lupte grele pentru cucerirea
crestei care domina dinspre est localitatea Spania Dolina. Comandantul
Corpului 6 armată, întrevăzînd posibilitatea de a învălui flancul sting al
grupării germane care rezista la nord şi vest de Banskă Bystrica şi de a
grăbi retrngerea acesteia din faţa forţelor sale prir.cipale, a ordonat Divi
ziei 1 1 infanterie să constituie un detaşament de valoarea unui batalion
întărit care trebuia să pătrundă, în după-amiaza zilei de 26 martie, în
spatele dispozitivului inamicului pentru a ocupa şi menţine cu orice
preţ o poziţie de apărare în defileul Ulmanka (7 km vest Banskă Bystrica)
în scopul interceptării cu foc a nodului de comunicaţii şi a tăia astfel po
sibilităţile de aprovizionare şi de retragere ale forţelor hitleriste din faţa
diviziilor de pe direcţia de efort a corpului. Constituit din batalionul 1 al
Regimentului 2 dorobanţi, pus sub comanda maiorului Vasile Vivoschi şi
însoţit de maiorul Avram Zenovie, şeful de stat-major al marii unităţi,
detaşamentul s-a deplasat spre locul ordonat, unde a ocupat o poziţie pe
un bot de deal care permitea interceptarea cu foc a ambelor comuni
caţii - şoseaua principală Kremnica-Ulraanka şi drumul Ulmanka
Spania Dolina. Timp de trei zile şi trei nopţi, atacat neîntrerupt de forţe
inamice superioare numeric, pe o vreme rece, ploioasă, încercuit, Deta
şamentul „Ulmanka" a rezistat eroic, ostaşii români săvîrşind fapte de
arme care au intrat în legendă. Misiunea a fost îndeplinită, dar peste 150
-

t 29
130

Arh. M.Ap.N., fond 4 , dosar nr. 329, f . 202.
DIMPR. 16 ianuarie
12 mai 1945, p. 185-136.
-
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de militari, printre care maiorul Avram Zenovie şi maiorul Vasile Vi
voschi au dat suprema j ertfă într-o încleştare cu totul inegală 13 1 .
Pentru curajul şi spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă, şeful de
stat major al Diviziei 1 1 infanterie a fost citat prin ordin de zi pe întreaga
armată, decorat post-mortem cu ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a
şi înaintat la gradul de locotenent-colonel 132 .
Corpul 2 armată, avînd �n compunere diviziile 8 şi 1 cavalerie şi
2 1 infanterie, acţionînd în partea sudică · a Munţilor Fatra Mare, a pus
stăpînire pe creasta principală a acestora şi a interceptat comunicaţia
Banskâ Bystrica-Kremnica, în timp ce Corpul 6 armată a interceptat,
la 5 aprilie 1 945, comunicaţia de rocadă Banskâ Bystrica, Rufomberok şi
a stabilit legătura cu Corpul cehoslovac.
Diviziile 9 şi 3 infanterie, aflate temporar în subordinea Corpului
5 1 armată din Armata 40 sovietică, au declanşat ofensiva pentru elibe
rarea oraşului Kremnica. Pînă la 3 aprilie dimineaţa, după lupte înver
şunate duse şi pe timpul nopţii, trupele române au eliberat acest impor
tant centru industrial şi nod de comunicaţii. Importanţa succesului
obţinut a fost evidenţiată într-un ordin de zi al ministrului de Război ro
mân 133, precum şi în ordinul de zi nr. 329 din 3 aprilie 1 945 al Comanda
31i
mentului suprem sovietic 1 . Reintrînd în subordinea Corpului 2 armată
român, diviziile 3 şi 9 infanterie, împreună cu Divizia 1 cavalerie, au conti
nuat înaintarea, ieşind în valea rîului Turiec. In noaptea de 6 spre 7
aprilie, Divizia 24 infanterie ungară s-a predat aproape în întregime
Diviziei 6 infanterie română 135. Prin golul creat, marile unităţi de h
flancul stîng al Corp\,\lui 6 armată au pătruns în dispozitivul inamicului
şi au ajuns şi ele în valea rîului Turiec. Depăşirea crestei principale a
munţilor Fatra Mare a impus gruparea treptată a forţelor principale ale
armatei spre stînga, sub ordinele Corpului 2 armată, care primise misiu
nea să cucerească creasta sud-estică a Munţilor Fatra Mică. Corpul 6
armată urm a să dezvolte ofensiva cu Divizia 18 infanterie şi Sectorul 54
fortificaţii sovietic spre nord, în lungul văii Turiecului, pe direcţia ora
şului Turc. Sv. Martin 136.
Dezvoltînd ofensiva spre nord, pe malul de est al Turiecului, Di
vizia 18 infanterie a eliberat, la 1 1 aprilie, oraşul Turc. Sv. Martin, ai
cărui locuitori au întimpinat cu entuziasm pe ostaşii români. Ei a.u ofe
rit comandantului marii unităţi române un album cu dedicaţia : „Amin
tire şi recunoştinţă din ziua de eliberare a oraşului. trupelor române care
7
au alungat pe inamicul german din oraşul nostru" 13 .
Pe malul de vest al Turiecului dezvolta ofensiva Sectorul 54 forti
ficaţii sovietic, iar mai spre vest trupele de la aripa dreaptă a Corpului 2

131 Arh. M.Ap.N., fond 517, dosar nr. 5, f. 112-113 ; vezi şi Locoten.ent-colonel
(r.) Graţian Opriş, Detaşamentul „Ulmanka", Bucureşti, 1982, p. 111-164.
13'J Ibidem, fond 948, dosar nr. 1 260, f. 3'79.
l:tl Ibidem, fond 3, dosar nr. 19, f. 85-86.
134 „Graiul Nou" an II, nr. 4 1 (81) din 7 aprilie 1945 ; 1n numele libertăţii şi
prieteniei - Cehoslovacia -, p. 214-215.
135 Arh. M.Ap.N., fond 3, dosar nr. 19, f. 100 ; DIMPR. 16 ianuarie-12 mai 1945,
.
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Coionel dr. Gheorghe Romanescu, Armata română în operaţiile pentru eli
berarea Cehoslovaciei şi a unei părţi din Austria, în Pagini eroice din marea epopee,
p. 221 -222.
1::7 RM, an LXXXIII, nr. 9-10/1946, p. 73.
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Vînători de tancuri
din trupele de munte

armată se apropiau de localitatea Fackov. La 1 1 aprilie, Armata 4 română
stăpînea depresiunea Turiecului şi avea asigurată legătura cu Corpul
cehoslovac în zona Turc. Sv. Martin. Armata 40 sovietică de la stînga
trecuse la vest de rîul Vah şi înainta pe direcţia generală Prievidza-Tren
cin, împreună cu marile sale unităţi luptînd şi Divizia 21 infanterie ro
mână. Alte două mari unităţi române (1 cavalerie şi 6 infanterie) au fost
puse, începînd de la 1 0 · aprilie, la dispoziţia Armatei 40 sovietice, la cere
rea comandantului acesteia ; în cooperare cu marile unităţi aliate, cele
3 divizii române vor executa o manevră de învăluire a trupelor inamice
care erau atacate de front de restul diviziilor Armatei 4 române. La sud,
această manevră primea sprijinul Armatei 1 · române, trecută după
5 aprilie, pe malul vestic al Vahului.
Incepînd din noaptea de 1 1 spre 12 aprilie 1 945, trupele Armatei 4
n
româ e, care pătrunseseră în masivul Fatra Mică, au dus lupte grele cu
inamicul, urmărind să reducă capul de pod pe care trupele hitleriste şi
horthyste îl mai deţineau la est de Vah. Misiunea Armatei 4 era să cuce
rească masivul muntos Fatra Mică, să lichideze capul de pod al adver
sarului de la est de Vah, să forţeze rîul şi să angajeze forţele hitleriste
din Carpaţii Albi. Intrucît fîşia de ofensivă se extinsese mult spre vest,
ajungînd la circa 100 km, comandantul armatei a hotărît să grupeze ma„
joritatea diviziilor pe un front de 1 0-12 km, sub ordinele Corpului 2 ar
mată, pe restul frontului urmînd să rămînă forţe strict necesare sub or
dinele Corpului 6 armată.
Ofensiva a fost reluată la 15 aprilie şi, deşi unităţile Diviziei 76
infanterie germană din faţa Corpului 6 armată au opus o rezistenţă în
verşunată, Divizia 18 infanterie română şi Sectorul 54 fortificaţii sovietic
au reuşit să înainteze pe pantele vestice ale Munţilor Fatra Mică şi să
iasă, către sfîrşitul lunii, pe rîul Vah, la sud de Podhradie ns. Divizia 3
ns

Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit., p. 135.
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infanterie, prin lupte grele, a eliberat localitatea Cicmany, iar Divizia 1 1
infanterie s-a apropiat d e centrul industrial Dubnica d e p e Vah.
Rezultatul luptelor duse pînă la 27 aprilie 1 945 a fost cuc-erirea
Munţilor Fatra Mică şi reducerea capului de pod inamic de la est de
rîul Vah, creîndu-se condiţii pentru continuarea în ritm susţinut a înain
tării spre rîul Morava.
Intre 25 şi 27 aprilie 1945 atît Ar
mata 1 română, cît şi Armata 4 ro
mână intraseră în valea Moravei.
Ambele se apropiaseră foarte mult una de alta, constituind aproape un
singur dispozitiv ce avea ca ax valea Moravei. Armata 1 va acţiona în prin
cipal la vest de Morava, iar Armata 4 la est de cursul de apă menţionat
cu scopul de a distruge rezistenţa adversă din zona Kromefiz.
După eliberarea oraşului Uhersky Ostroh, comandantul Armatei 1
române a regrupat Corpul 4 armată şi l-a trecut la vest de Morava, la
stînga Corpului 7 armată, unde inamicul continua să reziste în Munţii
Chfiby şi în zona împădurită Zdounky. Misiunea armatei era de a dez
volta ofensiva pe direcţia Kyjov-Kromeriz pentru a nimici rezistenţele
hitleriste din Chfiby şi a ajunge cit mai repede pe cursul mijlociu al
Moravei între Kvasice ş� Kojetin. Ca urmare, comandantul armatei a
hotărît să angajeze cu Corpul 7 armată inamicul din Munţii Chriby, iar
cu Corpul 4 armată să întoarcă pe la vest şi nord-vest rezistenţele
acestuia. Intuind pericolul la care erau expuse, unităţile diviziilor 182
şi 271 infanterie, precum şi cele ale Brigăzii 52 pionieri germane au pă
răsit poziţiile defensiW! în noaptea de 27/28 aprilie şi s-au retras spre
nord şi nord-vest, acoperindu-se cu ariergărzi puternice. Trupele române
au trecut imediat la urmărire şi, pătrunzînd pe o adîncime de circa
30 km, la 1 mai 1945 ele au luat contact cu un puternic aliniament de
apărare organizat de inamic la 10-12 km în faţa oraşelor Kromeriz ·ş i
Kojetin 139. In zilele următoare, avînd în vedere înaintarea rapidă a Ar
matei 53 sovietice spre Brno, comandantul Armatei 1 române a ordonat
Corpului 7 armată să se regrupeze şi să se deplaseze într-o zonă situată
la imediat nord-vest de acest oraş cehoslovac. In această situaţie, misiu
nea de a elibera oraşele Kromefiz şi Kojetin a revenit Corpului 4 armată,
care avea în compunere diviziile 2, 19 şi 10 infanterie, iar ca întărire
Regimentul 7 artilerie grea 1 "0 .
Pentru nimicirea forţelor hitleriste din zona Kromeriz şi eliberarea
oraşului s-a hotărît executarea unui atac concentric cu cele 3 mari uni
tăţi de infanterie. In dimineaţa de 4 mai 1945, la ora 8, după o puternică
pregătire de. artilerie, au pornit la atac Divizia 19 infanterie de la vest
către est şi Divizia 2 infanterie de la sud spre nord, ale căror unităţi
au pătruns rapid în oraş şi au angajat lupte de stradă. In după-amia.za
aceleiaşi zile a atacat dinspre nord-vest şi Divizia 10 infanterie, ai cărei
ostaşi, acţionînd cu multă bărbăţie, au zdrobit rezistenţele opuse de
inamic, înaintînd apoi spre centrul oraşului. In cadrul unităţilor române
luptau eroic echipe de şoc, grupe şi detaşamente de asalt constituite

Operaţiile armatelor 1 şi 4
române în valea Moravei

139

140

Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 249, f. 274.
Ibidem, f. 27.
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Trupe române traversează rîul Morava

din infanterie şi pionieri, precum şi detaşamente de distrugere formate
din subunităţi de artilerie antitanc şi de artilerie antiaeriană, care lo
veau cu precizie, prin b'ageri cu ochire directă de la mică distanţă, cui
burile de foc ale hitleriştilor. Luptele s-au prelungit pînă spre miezul
nopţii de 4/5 mai cînd inamicul a fost fracţionat, încercuit pe părţi, cap
tµrat sau nimicit.
Imediat după eliberarea importantei localităţi de pe malul Moravei,
Divizia 10 infanterie, întărită cu Regimentul 95 infanterie din Divizia
19 infanterie şi sprijinită de artileria grea a armatei, a primit misiunea
de a elibera oraşul Kojetin, întărit de adversar cu lucrări genistice
pentru o rezistenţă de durată 14 1 • Comandantul diviziei a hotărît să zdro
bească inamicul din Kojetin printr-un atac convergent cu toate regimen
tele spre centrul oraşului pentru a-l elibera şi a ajunge pe Morava. Atacul
a fost declanşat în ziua de 5 mai la ora 14, 15, după o scurtă şi violentă
pregătire de artilerie. Regimentele române au pătruns în oraş pe toate
direcţiile, întimpinînd o înverşunată rezistenţă din partea adversarului.
Trupele hitleriste s-au folosit de toate mijloacele de care dispuneau pentru
a stăvili asaltul infanteriştilor români, au atacat cu aviaţia, au contra
atacat cu infanterie sprijinită de tancuri şi autotunuri. Luptele au conti
nuat şi în cursul nopţii şi spre dimineaţa zilei de 6 mai subunităţile
române s-au întîlnit în centrul oraşului, după care au continuat înain
tarea spre est, ajungînd pe Morava 142 • Subliniind îndeosebi acţiunea
proinptă şi hotărîtoare a Diviziei 10 infanterie, într-un ordin de zi dat
după eliberarea oraşului, comandantul Armatei 1 spunea : „Priceperea
cu care a fost concepută această acţiune, elanul şi modul desăvîrşit cu care
m

m

Ibidem, fond 516, dosar nr. 74, f. 17.
Ibidem, fond 948, dosar nr. 892, f. ·36.
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Militari români în timpul luptelor dintr-o gară din Cehoslovacia

a fost executată constituie unul din cele mai frumoase exemple de luptă
în localitate pe care le-au dat trupele acestei divizii" 1'13 . I n ziua de 6 mai
1 945, trupele române din zona Kojetin, cărora li s-a alăturat şi Divizia
1 de gardă, sosită din ţară, au fost regrupate şi puse în marş spre Brno
în vederea .îndeplinirii unei noi misiuni în cadrul operaţiei „Praga" .
La 28 aprilie 1 945, Armata 4 a reluat ofensiva p e întreaga fîşie
acţionînd în lungul Moravei. Divizia 1 1 infanterie a înfrînt rezistenţele
opuse de inamic şi a eliberat oraşul Dubnica. In noaptea următoare, tru
pele hitleriste au început retragerea şi, ca urmare, marile unităţi ale
Corpului 6 armată au trecut la urmărire, ajungînd pe Vah. La 1 mai,
diviziile 18 şi 1 1 infanterie române şi Sectorul 54 fortificaţii sovietic au
forţat rîul pe un front larg m.
In aceeaşi perioadă, Frontul 4 ucrainean desfăşura cu succes ofen
siva pe direcţia generală Moravskâ Ostrava-Olomouc. Dinspre sud, în
lungul Moravei, înainta Armata 1 română de asemenea spre Olomouc.
Se contura astfel pericolul ca trupele inamice dintre Vâh şi Morava să
fie încercuite, fapt ce a determinat comandamentul hitlerist să ordone
retragerea lor spre nord-vest. Trecînd la urmărire, trupele române au
zdrobit rezistenta ariergărzilor inamicului, zădărnicindu-le intenţiile de
a distruge uzinele, podurile şi comunicaţiile de pe direcţiile de retragere.
I n localitatea Brumov, de pildă, o subunitate din avangarda Regimen
tului 3 dorobanţi, comandată de sergentul-major Dumitru Ene, căreia i
s-au alăturat şi cîţiva cetăţeni, a nimicit, în urma unei acţiuni executată
prin surprindere, o formaţiune hitleristă înainte ca aceasta să' arunce
în aer podul de cale ferată şi o întreprindere industrială 145•
Trupele române şi-au continuat înaintarea în ritm rapid. Corpul 6
armată a fost dirijat spre Morava în vederea trecerii la vest de rîu, rămî1.u

1H

Ibidem, fond 507, dosar nr. 135, f. 134-135.
RRA, p. 436.

Arh. M.M.C., dosar nr. 10, f. 4-7 ; vezi şi colonel dr. Gheorghe Romanescu,
oţ. cit., în loc cit., p. 223.
m
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nînd ca urmărirea inamicului să fie executată numai de către Corpul 2
armată pe direcţia Bohuslavice-Hulin-Pferov. Infrîngînd rezistenţele
opuse de adversar, îndeosebi în localităţile şi pădurile din zonă, trupele
române au ajuns, în dimineaţa zilei de 6 mai, pe aliniamentul Holesov
Hulin, prima •localitate fiind eliberată de unităţi din Sectorul 54 fortifi
caţii sovietic, iar cea de a doua de către Divizia 9 infanterie română H6 .
În acest timp Corpul 6 armată, trecut la vest de Morava, a atacat pe di
recţia 5 km nord-vest Kojetin-Prostejov, atingînd, la 6 mai. aliniamentul
imediat sud Biskupice-Skalka, la sud-vest de Prostejov, avînd în eşalonul
întîi diviziile 2 1 , 18 infanterie, 1 cavalerie şi 1 1 infanterie. Divizia 8
cavalerie română se afla în fîşia Corpului 51 sovietic în contact cu inami
cul în faţa localităţii Pustimer 1"7•
Ieşirea forţelor aliate în valea Mo
ravei a marcat lichidarea celor mai
importante rezistente din cadrul in
trîndului german din Cehoslovacia.
Finalizarea cu succes a luptelor pentru nimicirea trupelor inamice din
Metalicii Slovaci, Javorina, Fatra Mare şi Mică, Tatra Mare şi Mică, Ni
tra, Carpaţii Albi a concurat la desfăşurarea cu vigoare a ofensivei pe
direcţia Viena-Budapesta (declanşată la 6 martie 1 945). Concomitent, la
2 mai 1 945 forţele sovietice, alături de care au luptat cu bărbăţie trupele
unei armate polone, au încheiat cu deplin succes operaţia „Berlin".
Adversarul continua să lupte însă în zone din Cehoslovacia şi
Austria dispunînd încă de peste 1 milion militari, 9 700 guri de foc, 2 200
tancud şi 1 OOO avioane în Grupul de armat� german „Centru", care, co
mandat de feldmareşalul F. Schoerner, a refuzat să depună armele pînă
la 12 mai 1 945.
In vederea nimicirii ultimei rezistenţe hitleriste în Europa centrală
s-a preconizat executarea a două lovituri pe flancurile ei (cu Frontul
1 ucrainean şi Armata 2 poloneză din direcţia Dresda, Frontul 2 ucrai
nean şi armatele 4 şi 1 române din direcţia Brno) şi a unei puternice ofen
sive „de front" (Frontul 4 ucrainean şi Corpul cehoslovac). Obiectivul
principal îl reprezenta eliberarea Pragăi, capitala Cehoslovaciei. Ofensiva
a început la 6 mai 1 945 aproape simultan cu insurecţia populară din Praga.
La 7 mai 1 945, cele două armate române se aflau la vest de Mo�
rava. Armata 1 avea Corpul 7 armată (diviziile 19, 2 infanterie şi 9 cava
lerie) în dispozitiv de luptă ofensiv, la aproximativ 8 km nord-vest de
Brno, iar Corpul 4 armată (diviziile 2,3 munte şi 10 infanterie) în eşalo
nul doi, în oraşul Brno şi în împrejurimi. La sfîrşitul lunii aprilie sosise
din ţară şi Divizia 1 de gardă, concentrată, după debarcare, în zona sud
est Brno. Armata 4 română, după încheierea luptelor din zona Prostejov,
duse în cooperare cu Corpul cehoslovac, se găsea cu Corpul 2 armată pe
Ofensiva armatelor 1 şi 4
române pe direcţia generală
Bmo-Praga. 8-12 mai 1945

ir.s
m

Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit„ p. 137.
Ibidem.
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Căpitanul Vasile Băcilă

un al� r;i iament situat la 1 0-12 km nord-vest de Kojetin, în timp ce Cor
pul 6 armată era în curs de regrupare în vederea trecerii în eşalonul doi
al armatei. Diviziile 6 infanterie şi 8 cavalerie acţionau în fişia Corpului
51 armată sovietic, aflat între cele două armate române (vezi planşa nr. 31).
Ofensiva Armatei 4 române a început în dimineaţa de 8 mai.
Marile unităţi ale Corpului 2 armată din eşalonul întîi şi-au constituit
cite un detaşament de urmărire format din două-trei companii de
puşcaşi, îmbarcate pe autocamioane luate de la artilerie sau de
la formaţiile de servicii, din baterii de artilerie grea moto şi subunităţi
de pionieri şi au trecut la urmărire, ajungînd pînă în seara zilei pe ali
niamentul Boskovice-Doubravice-Râjec. In zilele următoare, Armata 4
a continuat urmărirea inamicului de-a lungul comunicaţiilor ce duc spre
Praga şi, la 1 2 mai, Corpul 2 armată a ajuns în zona Trhovâ Kamenice,
Zdirec-Polnicka-Svetnov. ln aceeaşi zi Corpul 6 armată începea regru
parea în spatele acestuia, la nord-vest de Bysttice.
- - Armata 1 a trecut la ofensivă la 9 mai. Corpul 7 armată din eşalo
nul întîi a atins în prima zi aliniamentul Kufim-Veverskâ Bityska, la circa
8-10 km nord-vest de Brno. Rezistenţele inamicului au fost înfrînte,
în aceste încleştări jertfindu-se eroic căpitanul Vasile Băcilă, comandan
tul batalionului 2 din Regimentul 94 infanterie. Incepînd de pe aliniamentul
TiSnov-Orechovâ inamicul a rupt contactul, retrăgîndu-se spre vest. Ar
mata 1 a continuat înaintarea pînă la 12 mai 1 945, cînd a intrat în zona
finală de regrupare cu toate marile unităţi în zona Havlickuv Brod
Humpolec-Usobi-Stoky-Slapanov. Zonele de regrupare ale celor două ar
mate române erau foarte apropiate între ele şi se găseau la aproximativ
80 km sud-est de Praga.
Trupele şi comandamentele române au avut o comportare corectă
faţă de inamicul învins care se preda, faţă de prizonieri şi bunurile lor
personale, pentru asigurarea condiţiilor lor de viaţă etc. In ordinul de
Qperaţii nr. 279 din 8 mai 1 945 al comandantului Armatei 4 se menţiona,
între altele : „Trupele noastre nu vor manifesta o bucurie zgomotoasă
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că inamicul a încetat lupta : ele vor continua să păstreze aceeaşi atitu
dine ostăşească, războinică şi o disciplină de fier. Comandanţii şi ofi
ţerii de toate gradele vor fi continuu în mijlocul unităţilor respective,
dind exemplu de atitudine ostăşească şi sobrietate pentru a le ţine cit
mai strîns în mină. Depunerea armelor de către trupele inamice în faţa
unităţilor noastre învingătoare constituie actul cel mai înălţător din în
treaga campanie. De felul cum vom acţiona şi din atitudinea demnă, sobră
şi disciplinată a ofiţerilor şi trupelor noastre vom arăta aliaţilor că sîn
tem ostaşi şi camarazi desăvîrşiţi pînă la sfîrşit şi ştim cum să ne com
portăm faţă de viaţa şi avutul celor învinşi, conform legilor şi drepturilor
internaţionale" 148.
In adevăr, ostaşii români de toate gradele s-au comportat demn,
îndeplinindu-şi cu cinste toate misiunile ce li s-au încredinţat. Prin spi
ritul de jertfă dovedit în luptă şi prin atitudinea umanitară în toate ac
ţiunile lor, ei au purtat cu vitejie şi cutezanţă tricolorul românesc pe
meleaguri străine, au apărat cu credinţă şi neţărmurit devotament demni
tatea poporului român şi interesele supreme ale patriei, afirmîndu-se
drept bravi continuatori ai marilor noastre tradiţii ostăşeşti.
După intrarea în zonele de regrupare, trupele celor 2 armate ro
mâne au staţionat în bivuacuri şi cantonamente, urmînd un program de
instrucţie şi educaţie pînă în prima parte a lunii iunie 1 945, cînd au în
ceput marşul de întoarcere în ţară.
148

DIMPR. 16 ianuarie-12 mai 1945, p. 310.
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Ca ş1 m operaţiile şi luptele de pe
teritoriul naţional şi din Ungaria,
greul acţiunilor militare purtate de
forţele române pe frontul din Ceho
slovacia l-au dus unităţile şi marile unităţi de infanterie, cavalerie şi
vînători de munte. Succesele obţinute de aceste arme au fost facilitate
<le sprijinul pe care ele l-au primit de la militarii celorlalte arme - la
artilerie, geniu, transmisiuni, căi ferate şi drumuri, de la zburătorii Cor
pului 1 aerian şi mijloacele blindate, care în condiţiile extrem de grele
ale terenului muntos şi vremii aspre din iarna şi primăvara anului 1 945,
.au făcut eforturi deosebite, contribuind la înfrîngerea duşmanului.

Contribupa diferitelor categorii
de forţe armate şi genuri de armă
la înfrîngerea trupelor fasciste

Artileria grea şi artileria divizionară prin focul lor prompt şi pre
ds au neutralizat apărarea inamicului, îndeosebi în sectoarele de rupere,
<leschizînd drum unităţilor şi marilor unităţi de pe direcţia loviturii prin
cipale, în cadrul operaţiilor „Roznava", „Banskă Bystrica�', în masivul
muntos Javorina etc. In unele cazuri, pentru a se realiza surprinderea,
ofensiva începea pe întuneric, fără pregătire de artilerie, aşa cum a pro
.cedat Armata 1 în operaţia dintre Hron şi Morava. Terenul puternic fră
mîntat, existenţa unor direcţii de pătrundere uneori s;eparate în spaţiu
sau divergente, caracterul în general insular al apărării inamicului au
impus ca cel mai frecvent procedeu de sprijin să fie concentrarea succe
sivă a focului pe obiective de dimensiuni relativ mici, pe forme domi
nante din teren sau asupra unor puncte obligate de trecere ca, de pildă,
în defileul Harmanec sau la trecerea peste Morava din dreptul localităţii
Popovice (5 km vest Uhersky Brod).
In perioada luptelor din Cehoslovacia au sosit în zonele de operaţii
ale armatelor române Regimentul 8 artilerie antiaeriană (la dispoziţia
Armatei 4) şi Brigada 3 artilerie antiaeriană (la dispoziţia Armatei 1).
Totodată, Divizia 1 artilerie antiaeriană, înfiinţată la începutul anu
lui 1 945, a continuat să apere aerodromurile şi bazele Armatei 5 aeriene
sovietice care se găseau pe teritoriul Cehoslovaciei, şi aerodromurile Cor
pului aerian român.
Trupele de geniu au continuat, prin misiunile îndeplinite, să spri
jine unităţile şi marile unităţi luptătoare, .să contribuie la protecţia co
mandamentelor prin construirea punctelor de comandă, să participe efec
tiv la amenajarea şi deschiderea comunicaţiilor şi să pregătească mij
loacele de trecere peste cursurile de apă. Ca trupe de pontonieri au ac
ţionat în principal companiile 12 şi 18 poduri-rîuri subordonate Armatei
4 române. Iniţial, pe timpul operaţiei „Roznava", aceste subunităţi şi-au
.concentrat materialul în zonele Hnust'a (15 km sud Tisovec) şi Michalovă
(10 km sud-est Brezno). Pe timpul cît s-a găsit în raionul de concentrare
personalul Companiei 12 poduri rîuri a lucrat la întreţinerea comunicaţiei
Brezno-Tisovec 149 care străbate Munţii Metalici Slovaci şi care prezenta
-0 importanţă deosebită pentru efectuarea transporturilor din adîncime.
ln cadrul operaţiilor ofensive „Zvolen-Banskă Bystrica" precum şi în
Munţii Fatra Mare, pontonierii Armatei 4 au construit poduri de vas::!
peste rîul Hron, asigurînd trecerea trupelor luptătoare în punctele Ză
:mostie ( 1 5 km vest Brezno), Nemeckă şi Medzibrod (22 km vest Brezno)
119 Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 3/138, f. 38.
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Genişti români în mi
siune de luptă

şi apoi lingă Lucatin (15 km est Banskâ Bystrica) şi Salkovâ (7 km est
Banskâ Bystrica) 150. Ulterior, în luna aprilie, cele două companii au mai
construit poduri peste rîul Vâh, la 10 şi la 15 km sud-vest de TrenCin,
la Puchov şi Trencin. Ultimul pod a fost realizat peste rîul Morava, la
Napajedla, asigurînd trecerea trupelor şi transportul materialelor pînă
la sfirşitul războiului.
Pe teritoriul Cehoslovaciei unităţile de căi ferate române au parti
cipat la refacerea liniilor de cale ferată de pe secţiunile Fil'akovo-Luce
nec-Zvolen ; Krupina-Zvolen-Banskâ Bystrica ; Veseli-Bzenec-Brno, în
deplinindu-şi misiunile chiar sub bombardamentul aviaţiei inamice. In
ceea ce priveşte unităţile de drumuri, trebuie precizat că la începutul
luptelor din Cehoslovacia ele - batalioanele 1, 3, 4, 5 şi 8 drumuri - au
fost repartizate să acţioneze în sprijinul nemijlocit al comandamentului
trupelor de drumuri al Frontului 2 ucrainean. Manifestînd tenacitate şi
pricepere, unităţile române de drumuri au executat pe sute de km lun
gime lucrări de întreţinere a reţelei de drumuri şi şosele din spatele
frontului, înlesnind deplasările trupelor şi efectuarea aprovizionărilor şi
evacuărilor îndeosebi pe comunicaţiile Lucenec-Zvolen-Bânovce, Deman
dice-Levice-Nitra-Trnava-Hodonin-Brno ij t.
In perioada luptelor desfăşurate pe teritoriul Cehoslovaciei trupele
de transmisiuni au avut de rezolvat numeroase probleme pentru că legă
turile necesare conducerii trupelor se executau în condiţii grele datorită
terenului muntos-împădurit în cea mai mare parte şi vremii aspre de
iarnă. Batalioanele, companiile şi plutoanele de transmisiuni din organica
armatelor, corpurilor de armată, diviziilor şi regimentelor române au exe
cutat în această etapă cîteva mii de km refaceri şi întreţineri de circuite
permanente, peste 40 OOO km construcţii, întreţineri, exploatare şi strîn
geri de circuite în cablu de campanie, au transmis şi recepţionat prin
reţeaua telegrafică 58 983 telegrame şi 1 1 933 radiograme 152.
laO
!St

152

Ibidem, f. 51-55 ; RRA, p. 518.
R.RA, p. 522-525.
Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit., p. 144.
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Probleme în plus a ridicat pentru armatele de pe front asigurarea
legăturii cu Marele Stat Major român. Distanţa tot mai mare dintre arma
tele operative şi interior a condus la înfiinţarea, în luna februarie 1 945,
a unui eşalon înaintat al Comandamentului Trupelor de Transmisiuni
române în apropierea zonelor de operaţii ale armatelor 1 şi 4 ale cărui
misiuni erau : sprijinirea şi coordonarea activităţii comandanţilor trans
misiunilor celor două armate ; colaborarea cu organele de transmisiuni
ale Frontului 2 ucrainean ; asigurarea unei funcţionări neîntrerupte a
transmisiunilor organizate de Marele Stat Major între centrele de trans
misiuni de la punctele de comandă ale celor două armate şi centrele de
transmisiuni din ţară, de la Carei şi Arad i.;:i. Totodată, s-au organizat
două centre de transmisiuni, unul la Oradea şi altul la Miskolc, prin in
termediul cărora se asigura legătura telefonică şi telegrafică, în tranzit,
dintre Marele Stat Major şi cele două armate de pe frontul din Ceho
slovacia. Inaintarea armatelor 1 şi 4 pînă în Podişul Boemiei a determi
nat însă prelungirea axului de transmisiuni pe traseul Rimavskâ Sobota
Banskâ Bystrica-Zvolen-Piest'any.
Forţele aeriene române au participat la luptele pentru zdrobirea
trupelor hitleriste de pe teritoriul Cehoslovaciei, contribuind astfel la
încheierea victorioasă a războiului pe continentul european. Creşterea
necontenită a efortului de război al statului român s-a evidenţiat şi în
cadrul Corpului aerian a cărui capacitate combativă a crescut sensibil
faţă de perioada în care s-au desfăşurat acţiunile pe teritoriul Ungariei.
ln etapa în care luptele au avut loc la frontiera ungaro-cehoslovacă, în
compunerea corpului existau 14 escadrile cu 176 avioane şi o secţie de
aviaţie m. · Ulterior, spre sfîrşitul lunii februarie 1 945, Corpul 1 aerian
a primit încă un grup de aviaţie de vînătoare, două escadrile de legătură,
o escadrilă aerotransport şi o escadrilă de observare. Ca urmare a com
pletărilor primite din ţară aviaţia română a participat la acţiunile pentru
eliberarea Cehoslovaciei, pînă la sfîrşitul războiului cu 20 de escadrile,
avînd 252 avioane şi 297 echipaje, cu un efectiv total de 7 347 oameni din
care 4 845 la unităţile luptătoare 155. Pentru apărarea aerodromurilor şi
asigurarea materială Corpul aerian a dispus în continuare de Regimentul
6 artilerie antiaeriană, precum şi de numeroase formaţiuni auxiliare şi
de servicii.
In timpul luptelor din Cehoslovacia, Corpul aerian român a spri
jinit cu succes ofensiva Armatei 27 sovietice spre Lucenec, fapt pentru
care aviatorii români au fost felicitaţi de comandantul Armatei 5 aeriene
a Frontului 2 ucrainean, după care a primit misiunea să acţioneze în fa�
losul armatelor 40 sovietică şi 4 română. In luna martie 1 945, pe timpul
desfăşurării operaţiei din Munţii Fatra Mare, la comanda Corpului aerian
român a fost numit generalul aviator Traian Burduloiu. ln afara misiu
nilor de sprijin nemijlocit al forţelor sovietice şi române pe timpul pre
gătirii şi desfăşurării luptelor şi operaţiilor ofensive, aviaţia de asalt şi
de bombardament în picaj a lovit obiective din adîncimea tactică a ina153

Contribuţii la istoria trupelor de transmisiuni din armata română, Bucu

reşti, 1973, p. 289.
IYo
Arh. M.Ap.N„ fond 359, dosar nr. 19, f. 1 .
l "5 Istoria aviaţiei române, Bucureşti, 1984, p . 327.

305
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Avioane
de
luptă
româneşti pe aero
dromul de campanie
de la Zvolen

micului, a dezorganizat transporturile pe căile ferate şi a distrus nodurile
de comunicaţii, gări, depouri şi triaje, a împiedicat manevra de forţe şi
mijloace pe căile rutiere, a lovit aglomerările de trupe şi raioanele de
coneentrare vrăjmaşe. Escadrilele de vînătoar&, de recunoaştere şi obser
vare au angajat lupte cu aviaţia germană şi, respectiv, au executat mi
siuni de cercetare aeriană apropiată în folosul trupelor terestre române
şi sovietice, precum şi cercetarea îndepărtată pentru Armata 5 aeriană
sovietică. De pildă, acţionînd în sprijinul Armatei 27 sovietice în zona
Lucenec, aviatorii români au desfăşurat o intensă activitate, mai ales în
zilele de 20-22 decembrie 1 944, cînd au fost îndeplinite peste 40 de mi
siuni cu 173 ieşiri-avion şi au fost lansate aproape 42 t bombe 156. In
acest timp au fost bombardate aglomerări de trupe şi trenuri militare în
gara Fil'akovo, coloane mecanizate ale inamicului din zona localităţilor
Bâtka, Rimavskâ Bana şi Jesenice şi au fost distruse opt tl"enuri în nodul
de cale ferată Poltâr. Aviaţia de vînătoare a însoţit şi apărat cu mult
succes aviaţia de bombardament şi asalt. Grupul 1 bombardament, în zi
lele de 24 şi 25 decembrie, a lovit nodul de cale ferată Lucenec, incendiind
trenurile surprinse în acest complex feroviar. In lupta aeriană care a
avut loc cu aviaţia de vinătoare inamică a fost grav avariat avionul pi
lotat de locotenentul-aviator Lucian Teodorescu. Acesta, dind dovadă de
stăpînire de sine, a trecut linia frontului şi a aterizat forţat, reuşind să
salveze echipajul şi aparatul de zbor.
La nord, pe direcţiile de acţiune ale armatelor 4 română şi 40 sovie
tică, zburătorii Corpului aerian şi-au dirijat eforturile asupra concen
trărilor de trupe din zonele Roznava, Zvolen, şi Banskâ Bystrica 157. Edi
ficatoare în acest spaţiu au fost acţiunile din zilele de 1 5 şi 16 februarie,
cînd aviaţia de asalt şi bombardament în picaj, sub acoperirea aviaţiei de
vinătoare, a lovit nodurile de comunicaţie Kremnica, Hronskâ Breznika
ş i Hajnâcka, distrugind mai multe trenuri militare 158• In vederea reluării
ofensivei de către ·cele două armate, la 25 februarie, peste rîul Hron, esca
drilele române de observare au executat misiuni de cercetare în adinci1 se

Arh. M.Ap.N., fond 359, dosar nr. 19, f. 44, 55.
Ibidem, p. 351.
158 Istoria aviaţiei române, p. 335.
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Adjutantul-aviator Traian Dârjan

/

mea operativă şi tactică, în folosul armatelor 1 şi 4 române, acţionînd cu
grupurile 1 şi 2 observare, subordonate nemijlocit acestor armate.
Ziua de 25 februarie a fost marcată de o puternică luptă aeriană
între aviaţia de vînătoare română, care făcea acoperirea trupelor ro
mâne, şi aviaţia de vînătoare germană care ataca în grupuri de 4 pînă la
14 avioane „Messerschmitt-109" şi „Focke-\Vulf-1 90". Printre numeroa
sele fapte de eroism ale aviatorilor români se înscrie şi cea a adjutantului
Traian Dârjan, care, la 25 februarie 1 945, s-a oferit voluntar, la a cincea
ieşire în aceeaşi zi, cu formaţia sa pentru îndeplinirea unei misiuni de
luptă. Formaţia din care făcea parte a fost atacată de 14 „Focke-Wulf"
uri şi „Messerschmitt"-uri germane. In timpul luptei aeriene cu un
„Focke-Wulf" pe care l-a incendiat, avionul pilotat de Traian Dârjan a
fost atacat din mai multe părţi de „Messerschmitt " -uri, care l-au avariat
grav. Fără scăpare din tragica situaţie, în cădere adjutantul Traian Dâr
jan şi-a îndreptat avionul spre o cazemată hitleristă. Acest temerar pilot
a fost citat prin ordin de zi pe Corpul aerian român pentru înalta bravură
dusă pînă la sublima jertfă care va rărnîne în amintirea aviatori
lor români 159. La 4 martie 1 945, în zona Banskă Bystrica s-au
remarcat grupurile 1 bombardament şi 8 asalt-picaj, care au exe
cutat puternice atacuri asupra triajului şi gării din acest oraş, producînd
pierderi şi distrugeri însemnate instalaţiilor feroviare şi garniturilor în
cărcate cu trupe hitleriste, cu muniţie şi combustibil. Au fost, de aseme
nea, lovite nodurile de comun"icatie Prievidza şi aglomerările de trupe
inamice din localităţile Stare Hory, Horna Stubna şi Kremnica. Numai
pentru eliberarea oraşului Kremnica aviaţia română a executat 26 misi
uni, în 85 ieşiri-avion, lansînd asupra inamicului 30 t bombe 100. Corpul
aerian a acţionat totodată asupra mai multor obiective din munţii Fatra
Mare, Fatra Mică şi Carpaţii Albi, sprijinind trupele terestre să-şi deschidă
drum peste aceste importante obstacole naturale, iar Armata 1 română să
elibezere oraşul Uhersky Ostroh. O dată cu ajungerea trupelor române
şi sovietice în valea Moravei, Corpul aerian român a primit ordin să-şi
l59 Arh. -M.Ap.N., fond 359, dosar nr. 19, f. 197.
l60

IstOTia aviaţiei romane, p. 342.
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deplaseze unităţile de pe aerodromul de la Zvolen pe cel de la
Piest'any 16 1.
In timpul operaţiei din lungul rîului Morava şi al operaţiei „Praga"
aviaţia română a sprijinit mai întîi ofensiva Armatei 40 sovietice spre
Olomouc, lovind în principal aerodromurile germane de la nord şi sud
de această localitate. In primele zile ale lunii mai formaţiile de bombar
dament şi asalt au îndeplinit misiuni în zona Kromefiz şi au sprijinit
acţiunile trupelor terestre spre Holesov şi Hulin 162, iar aviaţia de vînă
toare a contribuit la acoperirea deplasărilor marilor unităţi române şi so
vietice, care se concentrau la vest de Morava în vederea participării lor
la operaţia „Praga ".
In timpul operaţiei „Praga ", începînd de la 6 mai pînă la înche
ierea acţiunilor pe teritoriul Cehoslovaciei, aviaţia română a sprijintt
trupele Armatei 4 române pentru eliberarea localităţii Prostejov împie
dicînd regruparea forţelor germane spre vest, după care a făcut obser
varea şi cercetarea cîmpului de luptă, furnizînd importante date coman
damentelor române şi sovietice asupra direcţiilor de retragere a
inamicului.
Participarea Corpului aerian român la luptele pentru eliberarea
Cehoslovaciei a fost substanţială, încheindu-se cu rezultate însemnate.
Ea s-a materializat prin participarea la lupte a 252 echipaje, care au
îndeplinit 2 578 misiuni prin 4 981 ieşiri-avion, lansînd asupra inamicu
lui 947 t bombe rn:i. Pierderile pricinuite inamicului au constat în lovirea
a peste 50 de staţii feroviare, 1 22 concentrări de trupe şi coloane inamice
şi distrugerea sau avarierea a 45 trenuri, 400 maşini auto, 1 1 baterii de
artilerie antiaeriană şi a altor obiective. Aviaţia de observare a executat
182 misiuni, cea de legătură 833 misiuni specifice, iar cea de transport
258 misiuni de transport de muniţie, material şi personal 164•
Pentru faptele de arme săvîrşite de zburătorii români, Corpul ae
rian a fost citat în cîteva rînduri în comunicatele de război ale Marelui
Stat Major român şi, alături de alte mari unităţi operative sovietice şi
române, prin ordinele de zi nr. 329 şi 331 de către Comandamentul su
prem sovietic rn:>. Caracterizînd contribuţia adusă de aviaţia română la
înfrîngerea inamicului, generalul-colonel de aviaţie S. I. Goriunov, co
mandantul Armatei ·5 aeriene sovietice, spunea următoarele la 1 9 mai
1 945 : „Mă simt fericit să pot saluta pe reprezentanţii Corpului aerian
român, care şi-a făcut pe deplin datoria şi a contribuit la victoria finală
cu toate forţele" 166.
In ceea ce priveşte trupele blindate române participante la război,
Regimentul 2 care de luptă a fost organizat pe două batalioane de tancuri,
o companie de cercetare şi alte subunităţi, avînd în înzestrare 79 ma
şini de luptă din care 66 tancuri şi autotunuri şi 13 autoblindate pentru
cercetare, cu un efectiv total de aproximativ 1 OOO de ofiţeri, subofiţeri,
gradaţi şi soldaţi.
16 1

1 62

RRA, p. 492.
Arh. M.Ap.N„ fond 359, dosar nr. 20. f. 1 12.

IGJ Marea conflagraţie a secolului XX. Al doilea război mondial, Bucureşti, 1974,
p. 495 ; Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit., p. 142.
u;-. Istoria aviaţiei române, p. 350.
tw „
Graiul Nou ", an. II. nr. 41 (81) din 7 aprilie şi nr. 43 (83) din 9 aprilie 1945.
tGG Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 234/3, f. 571.
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Tanc românesc în
Cehoslovacia
1945
-

La începutul lunii februarie 1 945 unitatea română de tancuri s-a
îmbarcat în zonele de dislocare de pe teritoriul naţional de unde a în
ceput deplasarea către localitatea Hatvan de pe teritoriul Ungariei 167.
lntrucît ofensiva forţelor române şi sovietice avansa în ritm rapid către
nord-vest, regimentului de tancuri român i s-a prelungit itinerarul de
transport pînă la rîul Hron, fiind debarcat în localitatea Sahy rns, de unde
s-.a deplasat în imediata apropiere a frontului, în localitatea Kostolne Mo
ravce, spre a intra în acţiune. El a fost subordonat iniţial Corpului 5
tancuri din Armata 6 tancuri sovietică, apoi Armatei 7 de gardă sovietice,
intrînd în sistemul de apărare antitanc organizat de aceasta pe rîul .Hron,
iniţial în zona Kostolne Moravce, iar apoi la Demandice 169 (50 km sud:..
vest de Zvolen), unde a rămas de la 9 la 25 martie 1 945.
tn timpul operaţiei ofensive „Viena", declanşată la 25 martie 1 945,
Regimentul 2 care de luptă a sprijinit nemijlocit luptele desfăşurate de
dţvizii sovietice. Primele acţiuni la care a participat unitatea română
au fost cele pentru ruperea apărării inamicului din capul de pod de la
sud-vest de Levice unde în ziua de 26 martie batalionul 1 tancuri a spri
jinit atacul Diviziei 375 infanterie pe direcţia Hor. Varad-Iiia-Darmoty,
iar batalionul 2 tancuri, ofensiva Diviziei 92 infanterie pe direcţia On�
drejovce-Komj atice 170. Tanchiştii români s-au remarcat în mod deosebit
prin curajul şi priceperea cu care au lovit şi distrus tunuri calibru 75 mm,
cît şi tancuri de tip „Tiger" şi „Panther" aflate în sistemul antitanc al
dispozitivului defensiv al inamicului. Pînă la sfîrşitul zilei marile unităţi
de infanterie sovietice, sprijinite de tanchiştii români, au reuşit să pă
trundă în adîncimea apărării aproximativ 9 km, deschizîndu-şi drum spre
cursul inferior al rîului Nitra. Printre faptele de arme mai deosebite se
!G7

Ibidem, fond 1 151, dosar nr. 2, f. 18.
I bidem, p. 29-32.
169 I bidem, fond 1, dosar nr. 368, f. 6.
1 10 I bidem, fond 1 151, dosar nr. 2, f. 72-73.
168
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Locotenentul
Viorel Mărceanu

Caporalul
Petre Preda

Locotenentul
Virgil Negoescu

înscriu cele ale plutonului comandat de locotenentul Ion Giorgi, căzut
eroic în luptele din zona localităţii Dolny Pial, unde, printr-o manevră
ingenios concepută, subunitatea de tancuri română a pătruns în spatele
forţelor hitleriste. Cu toate că inamicul a contraatacat cu tancuri „Pan
ther ", ostaşii români au continuat acţiunea, contribuind astfel la elibera
rea localităţii.
Cu aceeaşi bravură au luptat tanchiştii şi în timpul grelelor încleş
tări din zona Besa, unde au dat suprema jertfă locotenenţii Viorel Măr
ceanu, Ion Roşescu şi Virgil Negoescu, precum şi caporalul Petre Preda m.
Faptele de arme ale ostaşilor Regimentului 2 care de luptă la vest de
Hron au atras admiraţia comandamentului sovietic, colonelul Stan Ză
treantl, comandantul unităţii române, primind felicitări din partea co
mandantului Armatei 7 de gardă sovietice 172•
In zilele de 29-31 martie regimentul român a participat la forţa
rea rîului Nitra şi Ia urmărirea inamicului pînă la rîul Vah, sprijinind
acţiunile Diviziei 141 infanterie sovietică. Eroica comportare a tanchişti
lor români în luptele desfăşurate în spaţiul dintre rîurile Hron şi Vah
a fost evidenţiată în ordinul de zi nr. 323 din 31 martie 1 945 al Coman
damentului suprem sovietic 173• Ulterior, acţionînd în sprijinul aceleiaşi
divizii, tanchiştii români au participat la forţarea rîului Vah şi Ia urmă
rirea inamicului spre vest, pe direcţia Trnava-Kralova-Kuchyna. Din
dreptul acestei ultime localităţi Regimentul 2 care de luptă s-a deplasat
spre sud-sud est, a traversat ramificaţiile sudice din Munţii Carpaţii Mici
cu înălţimi de aproape 1 OOO m, participînd apoi la luptele care au avut ca
rezultat, eliberarea, la 4 aprilie 1945, a capitalei Slovaciei, oraşul Bra
tislava. Pentru contribuţia adusă la eliberarea Bratislavei, unitatea ro
mână de tancuri a fost citată prin ordinul de zi nr. 330 pentru a doua
oară de la angajarea sa în luptă, de către Comandamentul suprem sovie171 Colonel dr. Gheorghe Tudor, Forţa de şoc, Bucureşti, 1982, p. 177-179.

172

Ibidem, p. 74.

173 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 1 404, vol. II, f. 50 ;
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tic l'i'i. Cooperind în continuare cu Divizia 409 infanterie sovietică, uni
tatea de tancuri română a atacat cu vigoare inamicul de la Devinska
Nova Ves alungîndu-1, prin aceasta facilitînd marii unităţi sovietice for
ţarea rîului Morava şi pătrunderea pe teritoriul Austriei. După lupte în
cununate de succes desfăşurate pe pămîntul austriac în strînsă cooperare
cu unităţi şi mari unităţi sovietice, Regimentul 2 care de luptă, - acum
doar cu o singură companie de tancuri şi cu compania de cercetare din cauza pierderilor mari suferite în cele 23 zile de lupte neîntrerupte,
a revenit în Cehoslovacia, eliberînd, la 7 mai, ultima localitate de pe
drumul său de luptă - Vlasatice. De aici, a fost deplasat spre vest, in
trînd în ziua de 8 mai în oraşul Znojmo. „Pe tot parcursul - se spune
în Jurnalul de operaţii al unităţii - populaţia Moraviei ovaţionează ar
matele învingăt�are. Românii fac obiectul admiraţiei întregii mulţimi,
evidenţiindu-se prin ţinuta lor demnă şi disciplină în toate manifestă
rile" 1i5.
Bilanţul participării Regimentului 2 care de luptă român la luptele
de pe teritoriul Cehoslovaciei s-a concretizat prin distrugerea a nume
roase tancuri, tunuri, aruncătoare, mitraliere, autovehicule, precum şi
prin nimicirea sau capturarea a numeroşi soldaţi şi ofiţeri hitlerişti 176•
Prin faptele de arme pe care le-a săvîrşit, prin jertfele pe care le-a dat
Regimentul 2 care de luptă a înscris, alături de celelalte unităţi şi mari
unităţi române de alte arme, o pagină glorioasă în istoria participării ar
matei române la războiul împotriva Germaniei naziste.
Sentimentele tradiţionale de priete
nie şi conlucrare existente între po
poarele român şi cehoslovac au gă
sit în timpul celui de-al doilea răz
boi mondial noi forme de expresie,
care au dobîndit, în evoluţia lor ascendentă, valenţe inedite. „Trăinicia
acestor legături - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu - a fost con
firmată cu putere în anii războiului antihitle rist, cînd ostaşii români, lup
tînd cot la cot cu cei ai armatei sovietice, cu patrioţii cehi şi slovaci, au
adus o importantă contribuţie la eliberarea Ce1wslotJaciei de sub domi
naţia hitle1·istă, la victoria asupra fascismului" 177•
Caracterul drept, eliberator al războiului şi umanismul ostaşilor ro
mâni, care-şi sacrificau viaţa pentru o cauză nobilă - eliberarea Ceho
sloYaciei -, au determinat conţinutul relaţiilor stabilite între aceştia ş i
populaţia civilă din zonă.
Totodată, un rol hotărîtor pentru întărirea legăturilor de prieteni�
între cele două popoare l-a avut activitatea desfăşurată de forţele pro
gresiste, în frunte cu partidele politice ale clasei muncitoare din România
Mărturii ale recunoştinţei
populaţiei cehoslovace faţă de
eroismul şi jertfele ostaşilor
români

m

RRA, p . 531.

175 Arh. M.Ap.N„ fond 1 151, dosar nr. 2, f. 136.

176 RRA, p. 534.
177 Nicolae Ceauşescu, Rom4nia pe drumul construirii societăţii socialiste

multilatero l dezvoltate, vol.

14, Editura Politică, Bucureşti, 19?7,
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p. 487-488.

şi Cehoslovacia, care au militat permanent pentru colaborare şi bună în
ţelegere şi· pentru solidaritate internaţională în lupta pentru zdrobirea de
finitivă a Germaniei naziste.
De-a lungul celor 147 de zile de crîncenă încleştare cu inamicul pe
teritoriul Cehoslovaciei, ostaşii români au cooperat cu partizanii cehi şi
slovaci, au întreţinut relaţii prieteneşti cu cetăţenii din zonele acţiunilor
de luptă, iar din aprilie 1945 au dus acţiuni comune cu Corpul cehoslovac.
!n timpul luptelor desfăşurate pe teritoriul Cehoslovaciei, organis
mele de conducere militară românească s-au adresat populaţiei locale,
făcîndu-i cunoscută misiunea nobilă eliberatoare a armatei române, che
mînd-o să sprijine acţiunile de luptă duse pentru nimicirea Germaniei
naziste. „Cehoslovaci ! - menţiona o proclamaţie a Marelui Stat Major
la începutul anului 1945 -, românii nu vin ca ocupanţi, ci ca aliaţi în
lupta comună împotriva asupririi hitleriste. "Ei [ ... ] vă ajută să vă cîştigaţi
libertatea. Ajutaţi-i şi voi ţ>e dînşii" 1"18. !ntr-un alt document se arăta că
„vechii voştri prieteni şi fraţi români luptă şi se jertfesc pentru libertatea
pămîntului şi a patriei voastre " 119.
Populaţia locală a furnizat trupelor noastre informaţii asupra ina
micului şi poziţiilor lui de apărare iar, uneori, locuitori din diferite loca
lităţi s-au oferit drept călăuze 1�0• Luptînd în condiţii deosebit de grele temperaturi în jur de minus 1 5°C, viscol şi zăpadă care atingea în mod
obişnuit grosimea de peste un metru - trupele române au depăşit difi
cultăţile, primind sprijin din partea populaţiei şi a partizanilor. Un pre
ţios ajutor au primit subunităţile Regimentului 2 călăraşi care „au fost
călăuzite de locuitorii din zonă pe o potecă de munte, ştiută de ei" 18 1,
căzînd în spatele rezistenţei inamice de la Solovec şi nimicind-o. La fel
s-a acţionat şi în timpul luptelor din zona Roznava. !n această perioadă
grea, cînd aducerea hranei şi muniţiei în dispozitivul trupelor, ca şi des
zăpezirea şi deschiderea unor comunicaţii au constituit probleme de im
portanţă vitală pentru ostaşii români, angajaţi în - luptele aprige cu ina
micul, s-a simţit în permanenţă ajutorul partizanilor şi al populaţiei slo
vace. „Partizanii ne-au dat informaţii despre inamic - relevă un parti
cipant la lupte -, au îndeplinit unele misiuni de legătură şi au călăuzit
unităţile care manevrau larg prin munţi pentru a învălui rezistenţele din
defilee; iar uneori au luat pe seama lor curăţirea de inamic a zonelor mun
toase şi împădurite de la flancurile armateL La rîndul ei, populaţia a
ajutat pionierii şi infanteria noastră la refacerea podurilor şi şoselelor
distruse şi la deszăpezirea comunicaţiilor importante " 182• La Brezno, os
taşii români au fost întîmpinaţi de localnici „cu o nestăvilită bucurie" 183,
aşa cum au procedat şi în localităţile Kromeriz, Horni Lidec şi altele.
1 1s

1 79

Arh. M.Ap.N., fond 296, dosar nr. 90, f. 10.
Ibidem.

1so Zdenek Koneeny, FrantiSek Mainus, Manifestări ale prieteniei cehoslovace

române din timpul luptelor pentru eliberarea Moraviei de sub jugul fascist, în AI,
nr. 4/1962. p. 126.
1B1 General-locotenent în rezervă Mihail Corbuleanu, Participarea Armatei 4
române la operaţia din zona Roiiiava, în Armata română în războiul antihitlerist,
p. 385.
182 Ibidem, p. 389.
!83 Frantisek Mainus, Pavel Benes, Ve jmenu pi'atelstvi. Rumunskd armada v
bojich za osvobozeni Cekoslovenska, B lo k Brno, 1975, p. 1 17.
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Partizani cehi la un
punct de subzistentă
al unei unităţi române

Un alt aspect al recunoştinţei populaţiei cehoslovace faţă de osta
şii români îl constituie şi asistenţa medicală acordată răniţilor în timpul
luptelor - la Palkovice, Bla.Zovice şi în alte localităţi -, cetăţenii punînd
la dispoziţia acestora propriile locuinţe pentru asigurarea îngrijirilor me
dicale necesare.
Pretutindeni locuitorii au întîmpinat cu simpatie şi afecţiune osta
şii români, care au avut o comportare demnă şi civilizată, atrăgîndu-şi
respectul şi prietenia cehilor şi slovacilor. Oferindu-le flori, mîncare şi
ţigări, populaţia locală îi aştepta cu pancarte pe care scria în limba ro
mână „Bine aţi venit eliberatorilor (fraţilor) ! " tti4.
Mărturii emoţionante despre recunoştinţa populaţiei acestor aşezări
faţă de virtuţile şi eroismul trupelor române, în timpul luptelor pentru
elibe.rarea Cehoslovaciei de sub ocupaţia hitleristă, sînt cuprinse în cro4
nicile localităţilor. Semnificativă în acest sens este cea a comunei Vrbovce,
eliberată de ostaşii români la 1 1 aprilie 1 945 : „A venit ziua eliberării
comunei de sub jugul nazist. Datorită înaintării rapide a armatei române,
. planurile nemţilor de a distruge localitatea noastră au fost zădărnicite.
Nemţii aveau de gînd să o radă de pe suprafaţa pămîntului. Comuna a
fost eliberată după cîteva ore de luptă. Libertatea comunei a fost cîştigată
cu preţul sîngelui ostaşilor români şi al locuitorilor civili din Vrbovce
[.,.). Dintre militarii români au căzut un număr de 1 6 " 1g:;_
18 1 Dr. Miroslav Tejchman, locotenent-colonel dr. Frantisek Nesvadba, Contri
buţia românească la lupta de eliberare naţională a poporului cehoslovac. Ostaşi şi
partizani români în lupta pentru eliberare« Cehoslovaciei, în 9 mai 1945 - 9 mai 1970,
Bucureşti, 1970, p. 262.
is;; Z
denek Koneeny, Frantisek Mainus, Prietenia cehoslovaco-română, Filt!
din cronici de război [Bucureşti ) 1969, p. 40.
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Locuit::>ri cehi şi os
taşi români într-o
localitate eliberată

La sfirşitul lunii aprilie 1 945 trupele germane au organizat o puter
nica poziţie de apărare în zona Bzenec. La apropierea frontului, ele au
pregătit totul pentru a arunca în aer podurile din apropierea comunei
Nedakonice şi terasamentul căii ferate. Inaintarea trupelor române, pre
cum şi legătura luată de reprezentanţii comunei cu comandamentul ro
mân au spulberat planurile hitleriştilor. Cronica comunei Nedakonice
menţionează, la 23 aprilie 1945 : „ln curînd au observat o oarecare miş
care în pădurea de la sud-est de comună. Se aflau acolo nişte soldaţi [ .. ]
cetăţenii şi-au confecţionat steaglll'i albe şi le-au ieşit înainte. Cînd au
luat contact cu ei au văzut că sînt români. Cetăţenii au explicat coman
dantului [ ..] care era situaţia. Comandantul român a dat imediat ordin
de înaintare, iar la orele 9, trupele din avangardă treceau prin localitate.
Majoritatea locuitorilor din Nedakonice şi-au părăsit adăposturile şi au
întimpinat cu mare bucurie pe ostaşii români eliberatori. Entuziasmul nu
mai cunoştea margini, iar manifestaţiile de recunoştinţă faţă de ostaşii
români sînt greu de exprimat în cuvinte. Fiecare locuitor a adus ceea
ce a putut : mîncare, băutură, tutun " 186.
Manifestările de simpatie faţă de ostaşii români constituiau un pri
nos de recunoştinţă fierbinte pentru contribuţia şi jertfele aduse la eli
berarea Cehoslovaciei. La 1 februarie 1945 trupele Diviziei 9 infanterie
română au fost întimpinate călduros de populaţia comunei Polomka. Adre
sîndu-se comandantului acestei divizii, învăţătoarea din localitatea res
pectivă a transmis mulţumiri din partea populaţiei : „Am aşteptat de
multă vreme ziua de astăzi ca să vă primim aici, în ţara noastră slovacă,
unde fraţii din munţii Tatra vă aşteaptă cu nerăbdare. V-am aşteptat
fiindcă ştiam -că ne aduceţi eliberarea de sub jugul ocupanţilor germani
.

.

tEll

Ib:dem, p. 7 1 .
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Clipe de răgaz între două lupte

[ . ] . Sfîntă şi frumoasă este misiunea dumneavoastră de a reda poporului
nostru libertatea şi posibilitafea de a-şi croi un destin propriu " li:l7•
Mărturii emoţionante despre eroismul trupelor române, despre re
laţiile frăţeşti, de prietenie şi ajutor reciproc, dintre acestea şi populaţia
locală, atît în timpul luptelor, cît şi în relaţiile zilnice, sînt cuprinse
şi în alte cronici ale localităţilor eliberate. „Salutăm pe reprezentanţii
bravei Armate române - arăta delegatul oraşului Bzenec cu prilejul
sărbătoririi zilei de 1 Mai 1 945 - care prin sîngele vitejilor ei ostaşi s-a
înscris pe vecie în cartea de aur a oraşului nostru. Cetăţenii acestui oraş
nu vor uita niciodată că au fost dezrobiţi de sub jugul nazist de viteaza
Armată română" 1ss. Cu acelaşi prilej un învăţător din localitate îşi ex
prima astfel recunoştinţa faţă de ostaşii români : „In numele Comite
tului naţional, precum şi al poP,ulaţiei din oraşul Bzenec, vă mulţumim
vouă, eroilor căzuţi ai României aliate, pentru cea mai mare jertfă a
voastră pe care aţi adus-o pentru poporul cehoslovac, ajutînd prin aceasta
la recîştigarea libertăţii răpite de germani. [ . ] Vom stima jertfa ad1.,lsă
..

•

•

,

..

187 Arh. M.Ap.N., fond 4, dosar nr. 247, f. 1 29 ; Ecou l internaţional al revo
luţiei din august 1944 şi al contribuţiei României la războiul antihitlerist, Bucureşti,
1984, p. 151 ; RM, nr. 9-10/1946, p. 37.
188 Arh. M.Ap.N., fond 4, dosar nr. 257, f. 37.
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de voi şi nu vom 'Uita sîngele vărsat pentru libertatea noastră. Sîntem
legaţi printr-un sentiment de recunoştinţă veşnică atît pentru voi cei
rămaşi aici, cît şi pentru fraţii voştri, care sînt mai fericiţi decît voi, în
torcîndu-se la căminele lor" 1so.
Cronica comunei Strelnâ evidenţiază, de asemenea, modul în care
au fost primite trupele române, la 2 mai 1945, orele 8,30 dimineaţa, cînd
a fost eliberată localitatea : „Lp. această oră au pătruns în localitate primii
doi ostaşi ai unei patrule înaintate. Ei aduceau eliberarea, pe care am
aşteptat-o timp de 6 ani plini de suferinţe. In urma patrulei mărşăluiau
unităţile victorioase. Ce primire entuziastă ! Niciodată nu vom uita cli
pele acelea. Intîmpinîndu-i pe ostaşii eliberatori, localnicii plîngeau de
bucurie" rno. Cu „nesfîrşite urale şi manifestată bucurie din partea
populaţiei civile " rn 1 au fost primiţi ostaşii români eliberatori şi în oraşul
Luhaeovice la 2 mai 1945. „Fraţii şi prietenii - spunea reprezentantul
locuitorilor acestei localităţi - îşi dau întotdeauna o mînă de ajutor " 192•
Jurnalele de operaţii ale unităţilor şi marilor unităţi române care
au luptat pe teritoriul Cehoslovaciei au consemnat întîlnirile dintre
ostaşii români şi cetăţenii cehoslovaci în localităţi ca Blansko, Pros
tejov, Turc, Sv. Martin, Dobroc şi altele, unde localnicii, îmbrăcaţi în
haine de sărbătoare, aclamau sosirea trupelor române. „Ostaşii români
s-au purtat foarte prietenoşi şi vom avea de la ei cele mai frumoase
amintiri. Noi le mulţumim şi vom rămîne cei mai buni prieteni ai lor" arăta la 9 mai 1945 un reprezentant al populaţiei din Kovin m.
Contribuţia armatei române la luptele desfăşurate pe teritoriul Ceho
slovaciei, vitejia şi spiritul de abnegaţie şi jertfă dovedite în timpul bătă
liilor s-au bucurat, totodată, de unanime aprecieri din partea populaţiei
din zonele eliberate, rămînînd vii în conştiinţa poporului cehoslovac peste
ani. „Nu am uitat şi nu vom uita niciodată - sublinia în anul 1981 «Rude
Pravo„, organul central al Partidului Comunist din Cehoslovacia -, că
armata română a participat la lupta pentru eliberarea patriei noastre şi
că mii de eroi români îşi dorm somnul de veci pe pămîntul nostru. Sîngele
vărsat în comun împotriva fascismului a pecetluit pe veci prietenia noas
tră" i!l'1.
Cinstind memoria şi vitejia luptătorilor români care au participat
la eliberarea ţării prietene, poporul cehoslovac a ridicat numeroase mo
numente, obeliscuri şi alte însemne memoriale. Cu prilejul dezvelirii aces
tora, în prezenţa autorităţilor locale şi a comandanţilor şi unităţilor ro
mâne, au avut loc solemnităţi închinate eroilor căzuţi în acele locuri :
Oremov taz (2 iunie 1 945), Kromeriz (21 iunie 1945), Piest'any (24 iunie
1 945,) Lucenec (6 iulie 1945) şi în altele. „Armata română - arăta de
legatul oraşului Modry Kamen, cu ocazia solemnităţii de la Oremov Laz a vărsat sînge penfru libertatea poporului nostru cehoslovac. Amintirea
189 Ibidem.
190 Ştefan Pâslaru, Aspecte privind relaţiile trupelor române

cu populaţia
civilă din Ungaria şi Cehoslovacia în perioada războiului antihitlerist şi pe timpul
înapoierii în ţară., în FIMPR, voi. 5-6, Bucureşti, 1979, p. 4 16.
191 ln numele libertăţii şi prieteniei - Cehoslovacia -, p. 318.
192 Ecoul internaţional al revoluţiei din august 1944 şi al contribuţiei RonHî
niei la războiul antihitlerist, p. 166.
f!JJ DIMPR. 16 ianuarie - 12 mai 1945, Bucureşti, 1 985, p. 320.
194 Sub semnul prieteniei frăţeşti româno-cehoslovace, Bucureşti, 1982, p. 26.
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Monumente ridicate în memoria osta
luptele pentru
eliberarea Cehoslovaciei

şilor români jertfiţi în

morţilor care se odihnesc pe aceste meleaguri va rămîne înscrisă adînc
în sufletul poporului cehoslovac, în istoria poporului cehoslovac, ea va
dăinui cit va trăi acest popor. Poporul cehoslovac a văzut în poporul ro
mân totdeauna un prieten, şi la bine şi la rău " 19:;. Cu acelaşi respect şi
stimă la adresa armatei române a vorbit şi primarul oraşului Kromefiz :
„Numele eroilor căzuţi ale căror trupuri odihnesc în pămîntul negru al
195 Ecoul internaţional al re�oluţiei din august 1944 şi al co ntr ibuţ ie i României
la războiul antihitlerist, p. 177-178.
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Cehoslovaciei, vor ramme întipărite de-a pururi cu litere de aur în
istoria acestui oraş şi nu numai în cronici, dar vor rămîne mai ales, şi cu
atît mai mult, în adîncul tuturor inimilor locuitorilor recunoscători. Aceş
tia nu vor uita niciodată că numai datorită ostaşului român, oraşul Kro
meriz a rămas aproape intact şi nu a suferit decît neînsemnate pagube
materiale [ . . .] . Iar pentru viitor aceste morminte vor adînci o legătură
frăţească durabilă dintre naţiunile română şi cehoslovacă" 100.
Asemenea aprecieri asupra vitejiei şi eroismului militarilor români
care au luptat însufleţiţi de o cauză dreaptă - a eliberării de sub jugul
fascist şi asigurarea independenţei naţionale a poporului cehoslovac sînt evidenţiate în numeroase alte documente.
In crîncena încleştare cu duşmanul pe teritoriul Cehoslovaciei
s-a cimentat prietenia dintre popoarele român şi cehoslovac. „Prietenia
şi alianţa româno-cehoslovace - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
- au fost pecetluite prin jertfele de sînge ale Armatei române şi deta
şamentewr de partizani cehi şi slovaci, care, împreună c1t Armata so
vietică, au luptat eroic pentru izgonirea cotropitorilor hitlerişti şi înfrîn
gerea fascismului " !9î.
Vitejia, dirzenia şi spiritul de jertfă dovedite de ostaşii români în
grelele încercări pentru eliberarea Cehoslovaciei au rămas înscrise în
amintirea locuitorilor acestei ţări, constituind un liant trainic al'°prieteniei
dintre popoarele român şi cehoslovac.
·

Armata română a acţionat timp _de
aproape cinci luni pe frontul din
Cehoslovacia, angajindu-se în operaţii militare extrem de dificile : geruri
aspre şi zăpezi abundente, teren muntos şi împădurit, comunicaţii puţine,
rezistenţă deosebit de înverşunată din partea inamicului. Dovedind înalte
calităţi morale şi de luptă, trupele române, acţionînd cot la cot cu forţele
sovietice, cooperînd în ultimele trei luni ale războiului în Europa şi cu
Corpul cehoslovac, au învins toate greutăţile şi şi-au îndeplinit în mod
glorios misiunile care li s-au încredinţat. Cei peste 248 OOO de militari
români participanţi la luptele din Cehoslovacia, între 1 8 decembrie 1944
şi 12 mai 1 945, au fost cuprinşi în 2 comandamente de armată (1 şi 4),
4 corpuri de armată (2, 4, 6 şi 7), 16 divizii (1 de gardă - sosită pe
front în aprilie 1945 -, 2, 3, 6, 9, 1 0, 1 1 , 18, 1 9, 21 infanterie, 1 infanterie
de voluntari români, 2 şi 3 munte, 1, 8 şi 9 cavalerie), 1 corp aerian,
l divizie de artilerie antiaeriană, 1 brigadă căi ferate, 1 regiment de tancuri
alte unităţi şi formaţiuni rns .
Prin efortul deosebit al tuturor combatanţilor, armata română a
înaintat în adîncimea dispozitivului inamic aproximativ 400 km, a forţat
4 cursuri de apă (Hron, Nitra, Vah şi Morava), a străbătut prin lupte
grele 10 masive muntoase (Silica, Murali, Metalicii Slovaci, Tatra Mică,
Bilanţ, concluzii, învăţăminte

rnG

I bidem, p. 181.
Nicolae Ceauşescu, România pe dru mul desăvîrşirii construcţiei socialiste,
voi. 3, Editura Politică, Bucureşti, 1 969, p. 392.
ms RRA, p. 664-669, 702.
1 97
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Coloană .de prizonieri
germani escortată de
militari români

Javorina, Nitra, Fatra Mare, Fatra Mică, Inovec şi Carpaţii Albi), a eli
berat singură sau în cooperare cu trupele sovietice 1 722 de localităţi,
între care 31 de oraşe, precum şi alte puncte populate, a provocat ina
micului importante pierderi umane şi materiale şi a capturat 20 478 mi
litari hitlerişti şi horthyşti. Aceste succese au fost însă scu.mp plătite,
rîndurile unităţilor şi marilor unităţi române rărindu-se cu 66 495 de
ofiţeri, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi - morţi, răniţi şi dispăruţi 199•
Este semnificativ de arătat că din fîşia de ofensivă a Frontului 2
ucrainean, care a variat între 200-260 km, forţelor româ_ne le-au re
venit între 40-120 km, cifre care au reprezentat de la 20 pînă la aproape
45% din lărgimea spaţiului pe care a acţionat Frontul 2 ucrainean. În /
total, împotriva trupelor sovietice şi române participante la operaţii, co
mandamentul hitlerist a opus forţe terestre în valoare de pînă · la 20 de
divizii germane şi ungare. Ca urmare, rolul trup&lor române trebuie
apreciat şi din punctul de vedere al înfrîngerii unui număr de mari uni
tăţi inamice. Această cifră se ridică la 6-7 divizii. Mai mult, 14�16 di
vizii române s-au aflat aproape tot timpul în ofensivă, umăr la umăr cu
marile unităţi sovietice vecine şi de multe ori în sectoarele de efort ale
armatelor şi, respectiv, al Frontului 2 ucrainean sau în zonele cele mai
grele din punct de vedere al terenului. Diviziile române au fost angajate
cu predilecţie în zonele grele din munţii Cehoslovaciei.
La lupta de eliberare a Cehoslovaciei şi-au adus contribuţia şi com
batanţi români - încadraţi în detaşamentele de partizani cehi şi slovaci
- provenind fie dintre cetăţenii mobilizaţi cu forţa în armata horthystă,
fie din voluntarii ce făceau parte din grupurile şi detaşamentele orga
nizate şi pregătite de comandamentul sovietic. „Un grup considerabil din
aceste detaşamente - arată Jiri Dolezal şi Jan Hroziencik - a fost
compus din antifascişti români, mulţi dintre ei au fugit din armata un
gară şi s-au ataşat răsculaţilor din munţi" 200.
Impreună cu luptătorii detaşamentelor din care făceau parte, parti
zanii români au participat la distrugerea căilor de comunicaţii, a lucrăt!l'J

Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. c it p. 146-147.
Jiri Dolezal, Jan Hroziencik, Medzinarodnd solidarita v slovenskam
nârodnam povstani, în „Voprosî istorii", nr. 7/196 1 , p. 79.
.,

200
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Generalul de corp
de armată Constantin
Vasiliu-Răşcanu, mi
nistrul de Război,
decorează
militari
români distinşi în
luptele
din
Ceho
slovacia - aprilie
1945

rilor de artă şi a depozitelor de armament, la atacarea convoaielor de
transport şi a subunităţilor inamice, la protejarea locuitorilor de repre
siunile trupelor hitleriste. Curajul şi eroismul partizanilor români care au
acţionat în zona localităţilor Plesov şi Kosice, Banskâ Bystrica, Trencin,
Teplice, Dubnica, pe valea Vâhului, în bazinul Moravei şi în alte multe
locuri au fost elogios apreciate atunci şi în anii care au urmat. Intr-un do
cument emis de comandamentul unităţii 4 025 se arăta că românii „s-au
dovedit a fi disciplinaţi, curajoşi şi neînfricaţi partizani " 201 •
Mulţi dintre combatanţii români şi-au dat viaţa în durele încleş
tări cu trupele hitleriste, un exemplu constituindu-l studenta de 20 de ani
Elena Rişca din grupul de partizani cehi „Exnar " care, deşi rănită la
ambele picioare, a acoperit retragerea tovarăşilor de luptă. Capturată de
hitlerişti ea a fost executată la 6 ianuarie 1 945, la marginea comunei
Nemnickâ 202. Numele ei, împreună cu ale altor partizani cehi, slovaci şi
români, este gravat, pentru posteritate, pe placa comemorativă de pe
muntele Sitno.
Eroismul partizanilor români, spiritul lor de sacrificiu s-au bucurat
şi se bucură de aprecieri deosebite. Ca o recunoaştere a competenţei lor
mulţi dintre ei au ocupat•funcţii de conducere operativă şi de stat major
în detaşamentele şi brigăzile de partizani. Totodată, monumentele şi plă
cile comemorative, cronicile localităţilor în care au luptat partizanii cehi
şi slovaci reţin faptele de arme ale românilor, mulţi dintre ei fiind de
coraţi cu medalii şi ordine cehoslovace şi sovietice.
Eforturile, rezultatele şi sacrificiile trupelor române, făcute în timpul
grelelor lupte de pe teritoriul cehoslovac, au determinat comandamentele
sovietice să le evidenţieze în repetate rînduri, în arhivele militare fiind in
serate numeroase asemenea dovezi de apreciere. De pildă, primind, la
wt

DIMPR. 16 ianuarie-12 mai 1945, p. 78.
202 Colonel (r.) dr. Leonida Loghin, colonel (r.) Aurel Lupăşteanu, colonel
dr. Constantin Ucrain, Bărbaţi ai datoriei. 23 August 1944 - 1Z Mai 1945, Bucureşti,
1985, p. 360-�l .
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Generalul de corp de armată
Vasile Atanasiu, comandantul
Armatei 1 române, împreună
cu generalul-locotenent I. M.
Managarov, comandantul Ar
matei 53 sovietice pe frontul
din Cehoslovacia

13 aprilie 1945, vizita ministrului de Război român, generalul de corp de
armată Constantin Vasiliu-Răşcanu, aflat în inspecţie lâ armatele române
pe frontul din Cehoslovacia, mareşalul R. I. Malinovski, după ce a pre
zentat situaţia strategică generală şi cea a Frontului 2 ucrainean, a afir
mat : „Armatele române luptă foarte bine şi sînt foarte mulţumit de co
mandanţi, de statele majore şi de trupe, care sînt brave şi gata de orice
sacrificiu [ . ] . La fel de mulţumit sînt de Corpul aerian român, care dis
pune de un personal extrem de bine pregătit şi foarte curajos" 2o:i . De
asemenea, generalul I. M. Managarov, comandantul Armatei 53 sovtetice,
cu ale cărei mari unităţi au cooperat strîns diviziile Armatei 1 române,
după ce a elogiat eforturile şi performanţele realizate de ostaşii români
în grelele încleştări de pe frontul cehoslovac şi a relevat capacitatea şi
fermitatea comandantului Armatei 1, a apreciat, la 23 mai 1 945, în cadrul
unei festivităţi comune : „Armata 1 română, luptînd alături de trupele
sovietice, a adus o contribuţie importantă la obţinerea victoriei finale" :..'()�.
La rîndul său, generalul F. F. Jmacenko, comandentul Armatei 40 sovietice
cu care a cooperat Armata 4 română, aprecia că „Diviziile române f . . l au
arătat energie şi eroism şi au dat dovadă de o mare capacitate de rezis
tenţă ; ele au luptat foarte bine spre mindria ţării lor " 205, lntr-un articol
scris la aproape 20 de ani de la sfîrşitul războiului, mareşalul R. I. Mali
novski sublinia : „Ca fost comandant al trupelor Frontului 2 ucrainean
îmi amintesc cu multă satisfacţie de glorioasele fapte de arme săvirşite de
ostaşii români, care, fără a-şi cruţa forţele şi chiar viaţa, luptau plini de
curaj şi bărbăţie pentru obţinerea victoriei asupra duşmanului urit de
moarte. Prin faptele lor vitejeşti ei au contribuit la apropierea zilei lumi..

.

201

A rh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 1 404, voi. 2, f. 284-285.

w:;

DIMPR. 16 ianuaTie

2°" Ibidem, f. 289-290.

-

1 2 mai 1945, p. VIII.
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noase a victoriei" 206• In sfîrşit, trebuie relevat faptul că pentru importan
tele succese obţinute la Banskă Bystrica, Kremnica şi Bănovce, alături de
alte mari unităţi operative sovietice, au fost citate prin ordin de zi ale
Comandamentului suprem sovietic armatele 1 şi 4 române, precum şi
Corpul aerian. De trei ori au fost citaţi de acelaşi comandament sovietic
şi tanchiştii Regimentului 2 care de luptă român, acoperiţi de glorie pe
cîmpurile de luptă din Cehoslovacia.
Acţiunile militare din Cehoslovacia au solicitat în cel mai înalt
grad - datorită rezistenţei încrîncenate opusă de inamie şi contextului
geo-climatic foarte dificil - forţele române şi sovietice. In atare circum
stanţe, cooperarea dintre comandamentele şi trupele aliate s-a impus şi
mai pregnant drept o condiţie hotărîtoare a victoriei. Succesele remarca
bile obţinute în înfruntarea cu marile unităţi hitleriste şi horthyste - la
Roznava, Banskă Bystrica, între Văh şi Hron, în Slovacia, Cehia şi Boe
mia - aveau să demonstreze pe deplin valenţele deosebite ale unei strînse
şi constante conlucrări pe cîmpul de luptă, la toate nivelurile sale de mate
rializare (vezi planşa nr. 32).
Exemplele de misiuni îndeplinite prin cumularea unor eforturi ofen
sive române şi sovietice sînt nenumărate. La Zvolen, de pildă, forţele aliate
dispuse la flancul drept al Frontului 2 ucrainean au lichidat într-un tempo
rapid un periculos „cap de pod" hitlerist, facilitînd lansarea amplei ofen
sive pe direcţia generală Viena. In egală măsură, graţie bunei organizări
a cooperării dintre armatele 4 şi 1 române şi 40 sovietică s-au anihilat
rezistenţele adverse din valea Moravei ; în consecinţă, s-au accelerat rit
murile de înaintare ale marilor unităţi sovietice spre Brno şi s-a creat un
grav pericol pentru gruparea hitleristă din zona Olomouc, ameninţată de
flanc de trupe sovietice şi cehoslovace din Frontul 4 ucrainean. Prin de
gajarea văii Moravei au sporit considerabil şansele devansării datei pentru
declanşarea operaţiei „Praga".
Un aspect important al relaţiilor interaliate de cooperare, în cam
pania din Cehoslovacia, îl reprezintă desfăşurarea de acţiuni comune cu
detaşamentele locale de partizani precum şi cu unit�ţi din Corpul ceho
slovac. Lupta plină de abnegaţie purtată umăr la umăr împotriva trupelor
hitleriste a cimentat şi mai puternic tradiţionalele relaţii de prietenie şi
întrajutorare româno-cehoslovace.
Campania din Cehoslovacia a fost în cîteva cazuri marcată de unele
interpretări unilaterale, din partea comandamentelor aliate, a bazelor pe
care trebuiau să se materializeze cooperarea militară la nivelul operativ
strategic, operativ şi tactic. Cea mai dificilă situaţie a apărut în domeniul
aprovizionării trupelor cu subzistenţe, echipament, armament şi muni_ţii
ca rezultat al numărului mai mult decît insuficient de transporturi pe căi
ferate - mobilizate aproape în exclusivitate pentru nevoile Frontului 2
ucrainean - destinate trupelor române. Abia la sfirşitul lui februarie,
după intervenţii repetate pe lîngă Comisia Aliată de Control (sovietică) şi
comandamentul Frontului 2 ucrainean, s-a îmbunătăţit parţial sistemul
de susţinere logistică a trupelor române.
.

200

AP, an

XX, nr. 46 din 23 februarie 1964.
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Urmări defavorabile au avut şi dislocările repetate, ca şi scoaterea
abuzivă a u"nor mari unităţi române de sub comandamentul corpurilor de
armată şi a armatelor române. In martie 1945, de exemplu, în plină
desfăşurare a operaţiei „Banska Bystrica", Armata 4 a fost obligată să
treacă în subordinea unor comandamente aliate 5 din cele 8 divizii din
compunere, fără ca misiunea ei să fie restrînsă corespunzător. Uneori,
Frontul 2 ucrainean a decis, fără consultarea instanţelor române responsa
bile (Marele Stat Major), înlocuirea sau revocarea unor comandanţi de corp
de armată şi armată (generalii Nicolae Şova, Nicolae Macici, Gheorghe
Avramescu, ultimul arestat şi dispărut în condiţii neclare). Totodată, marile
unităţi şi unităţile române, menţinute pe front fără întrerupere timp de
cinci luni s-au văzut constrînse să acţioneze împotriva unui inamic bine
dotat, ce dispunea de puternice poziţii amenajate genistic, în general, fără
un sprijin absolut obligatoriu de artilerie grea, blindate * şi aviaţie.
Dragostea fierbinte de patrie, ataşamentul faţă de cauza eliberării
popoarelor de sub dominaţia şi ocupaţia fascistă, calităţile remarcabile ale
comandanţilor şi trupelor din subordine au făcut din armata română o
forţă cu o capacitate combativă de excepţie, remarcată în repetate rînduri
de înaltele autorităţi militare sovietice, de numeroşi comentatori şi obser
vatori străini.
Acţiunile militare desfăşurate de trupele române pe frontul din Ce
hoslovacia oferă un bogat izvor de concluzii şi învăţăminte pe plan ope
rativ şi tactic, privind modul de organizare, conducere şi ducere a luptei
şi operaţiilor în condiţii deosebit de complexe. Potrivit organizării şi înzes
trării armatei române, caracteristicilor teatrului de acţiuni militare şi în
acord cu situaţiile concrete, operaţiile ofensive desfăşurate de trupele
noastre pe teritoriul cehoslovac au avut anumite trăsături specifice. Ast..:
fel, spre deosebire de cele duse pe teritoriul naţional şi în Ungaria, lărgi
mea fîşiilor de ofensivă ale armatelor 1 şi 4 române care au operat în
Cehoslovacia a fost în general mai mică, de cele mai multe ori aceasta
variind între 20 şi 40 km, datorită terenului muntos. Cit priveşte sectorul
de rupere, s-a urmărit în continuare aplicarea principiului .concentrării
majorităţii forţelor şi mijloacelor pe direcţia loviturii principale şi, în
consecinţă, cel mai adesea dezvoltarea acestuia a fost de 3-4 km. Ca o
particularitate, din acest punct de vedere, se poate exemplifica faptul că
în cadrul operaţiei din masivul Javorina, în ofensiva reluată la 25 fe
bruarie 1945, în urma unor regrupări îndrăzneţe de forţe şi mijloace şi
beneficiind de cîte:va regimente şi brigăzi de artilerie, artilerie antitanc şi
aruncătoare date ca întărire de Armata 53 sovietică, comandamentul Ar
matei 1 române a putut să realizeze într-un sector de rupere larg de 4 km
unele dintre cele mai mari densităţi tactice şi cele mai nete raporturi de
forţe, îndeosebi în ,artilerie, din războiul antihitlerist : 4 batalioane şi 133
guri de foc de artilerie pe km de front şi, respectiv, 3/1 în infanterie şi
• Regimentul 2 care de luptă nu a putut fi utilizat în sprijinul marilor unităţi
române în Cehoslovacia ; afectat Frontului 2 ucrainean, regimentul a fost întrebuinţat
fără întrerupere în acţiuni ofensive pînă la epuizare, rămînînd în compunere numai
cu două tancuri intacte, în mai 1945.
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5,8/1 în artilerie 201. Datorită terenului puternic frămîntat, timpului de
iarnă aspră şi înverşunării cu care se apărau trupele hitleriste şi horthyste,
adîncimea operaţiilor ofensive desfăşurate în spaţiul cehoslovac în peri
oada ianuarie-martie 1 945 a fost mai mică (50 km în operaţiile din Munţii
Javorina şi „Zvolen-Banskâ Bystrica", 80 km în operaţia „Rozii.ava").
Cînd luptele s-au purtat într-un teren relativ obişnuit, ca în operaţia ofen
sivă a Armatei 1 dintre rîurile Hron şi Morava, adîncimea a crescut pînă
la 140 km.
Din analiza acţiunilor militare rezultă că şi du.rata operaţiilor ofen
sive a fost diferită : 20 zile operaţia „Rozii.ava", 45 zile operaţia „Zvo
len-Banskâ Bystrica", 32 zile operaţia ofensivă din masivul Javorina - cea
mai grea din toată durata luptelor desfăşurate pe teritoriul cehoslovac şi
în războiul antihitlerist în ansamblu - , 22 zile operaţia dintre Hron şi
Morava.
Ritmul de înaintare în 24 de ore a variat de la 1-3 km în cadrul
operaţiei din masivul muntos Javorina, la 6 km în operaţia dintre Hron
şi Morava, ajungînd pînă la 30 km pe timpul urmăririi inamicului spre
Praga. De obicei ritRlul de înaintare era mai scăzut '.in prima etapă a ope
raţiei, cînd lupta se ducea pentru ruperea sistemului defensiv tactic şi
creştea treptat o dată cu dislocarea forţelor hitleriste şi horthyste din
poziţiile din timp organizate sau cind inamicul începea retragerea.
Durata mai mare a unor operaţii ofensive desfăşurate pe teritoriul
Cehoslovaciei, adîncimea mai redusă a unora dintre ele şi ritmul în general
mai mic, comparativ cu indicatorii altor operaţii ale armatelor 1 şi 4 ro
mâne care au acţionat pe teritoriul naţional sau în Ungaria, se explică prin
faptul că cele mai multe s-au dus în munţi, pe timp de iarnă. De altfel, am
ploarea operaţiilor desfăşurate de armatele sovietice vecine, în special de
Armata 40, în condiţii aproximativ asemănătoare, a fost comparabilă cu
cea a celor două armate române. Mareşalul R. I. Malinovski a scris că
„unele divizii româneşti au atras admiraţia noastră prin elanul lor de
luptă, cit şi prin spiritul lor de sacrificiu" 208, pentru ca generalul I.M. Ma
nagarov să declare la rîndul său că a „rămas uimit de eforturile şi per
formanţele realizate de trupele române în Cehoslovacia, unde ele au avut
de învins greutăţi foarte mari (teren muntos, zăpezi, inamic dîrz, forţări
de cursuri de apă etc.)" 209,
Datorită faptului că în perioada la care ne referim armatele 1 şi 4 ro
mâne au avut în compunere doar cite 2 corpuri de armată, dispozitivul
operativ a fost pe un eşalon, comandantul armatei păstrînd în rezervă,
de regulă, o divizie. Ideea de bază în constituirea dispozitivului a rămas
aceeaşi - concentrarea majorităţii forţelor şi mijloacelor în sectoarele de
efort pentru a se putea realiza o superioritate corespunzătoare asupra ina
micului şi a se folosi cit mai puţine trupe în acţiuni secundare. De exemplu,
în prima etapă a operaţiei „Rozii.ava" gruparea principală a Armatei 4
cuprindea patru din cele cinci divizii pe care le avea atunci în subordine
Colonel Antone Marinescu, colonel Gheorghe Romanescu, op. cit., p. 1 2 1 .
„Voenno-istoriceskii jurnal", nr. 2/1959, p. ::12.
209 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 1 404, voi. 2, f. 289-290 ;
DIMPR,
16 ianuaTie - 12 mai 1945, p. VIII.
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(celelalte trei mari unităţi fuseseră subordonate temporar Corpului 5 1 ar
mată din Armata 40 sovietică) şi toată artileria grea, putîndu-se astfel
realiza densităţile tactice şi raportul de forţe arătate în tabelul alăturat :
Trupe române
Densităţi
tactice
pe km de
front

Forţe în
sectorul de
rupere
Ca tegorii

Densităţi
tactice
pe km de
front

Forţe în
sectorul de
rupere

Raport
de

forte
Ba talioane
de
infanterie

Infanterie
Artilerie

Trupe inamice

'

Guri de
foc de
artilerie

Ba talioane
de
infanterie

12

-

4

-

211

-

Guri de
foc de
artilerie

-

70

Batalioane
de
infanterie

Guri de
foc de
artilerie

4

-

-

64

Batalioane
de
infanterie

13
,

-

Guri de
foc de
artilerie

-

21

3/1
3,3/l

O altă particularitate a dispozitivului operativ a constituit-o şi faptul
că în timp ce Corpul 6 armată, aflat pe direcţia loviturii principale, a dus
acţiuni ofensive, fiind sprijinit de regimentele 2 şi 3 artilerie grea şi avînd
divizia din rezerva armlitei dispusă înapoia sa, celălalt corp de armată,
căruia i-a fost subordonat, temporar, Sectorul 54 fortificaţii sovietic (o
mare unitate de tip brigadă, înzestrată cu multe mitraliere şi cu tunuri
de diferite calibre), a dus iniţial acţiuni de fixare a inamicului din faţă,
împiedicîndu-1 astfel să intervină în sectorul de rupere al armatei. Au
fost însă şi cîteva situaţii cînd comandantul armatei nu a avut rezervă.
De pildă, Armata 1 în Munţii Javorina la 25 februarie 1945 sau Armata 4
în anumite perioade ale operaţiei „Zvolen-Banskâ Bystrica", acţionînd în
fîşii relativ largi, cu corpurile şi diviziile axate pe direcţii divergente sau
cu caracter de independenţă, separate de obstacole mari, nu şi-au putut
constitui o rezervă.
Formele manevrei în cîmpul operativ au îmbrăcat şi pe frontul din
Cehoslovacia aspecte multiple. Atunci cînd sistemul defensiv al forţelor
hitleristo-horthyste se caracteriza prin continuitate, forma de manevră în
cadrul armatei era ruperea, urmărindu-se crearea condiţiilor favorabile de
pătrundere în flancurile sau în spatele acestora pentru a le nimici, captura
sau a le sili la o retragere precipitată. O astfel de formă de manevră s-a
executat în prima etapă în aproape toate operaţiile desfăşurate de cele
două armate române, rezultînd din locul în dispozitiv şi din modalităţile
ulterioare de acţiune ale grupărilor destinate ruperii. Astfel, în unele
cazuri, de pildă la 10 februarie, în operaţia ofensivă din masivul Javorina,
ruperea s-a executat cu forţele de la centrul Armatei 1, scontîndu-se pe
o dezvoltare a ofensivei pe direcţii divergente şi, în consecinţă, pe o uşu
rare a înaintării în fîşiile ambelor corpuri de armată. Rezultatul a fost însă
neconcludent, întrucît această formă a manevrei operative s-a executat cu
forţe relativ reduse (în principal cu Divizia 10 infanterie) şi pe o direcţie
pe care apărarea inamicului era deosebit de puternică (Oremov Laz - Plie
sovce). Din necesităţi create de situaţia operativă şi caracterul terenului,
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sudarea efortului armatelor române cu acela al arn;i.atelor sovietice de la
stînga fiecăreia, cea mai des folosită formă de manevră a fost ruperea
cu forţele de la aripa stîngă şi dezvoltarea ofensivei spre .flancul opus. Aşa
au procedat iniţial Armata 4 în operaţiile „Roznava" şi „Zvolen-Banska
Bystrica", precum şi în aceea peptru cucerirea Munţilor Fatra Mare, ca
şi Armata 1 în ofensiva din masivul Javorina sau în prima şi ultima etapă
a operaţiei dintre Hron şi Morava. Atunci cînd a fost posibil, comandamen
tele operative române au conceput şi au asigurat executarea celei mai
eficace forme de manevră - dubla învăluire. Acţionînd pe direcţii con
vergente în faza finală a primei etape a operaţiei „Roznava", cele două
grupări de forţe de pe direcţia loviturii principale a Armatei 4 române
au reuşit, în cooperare cu trupele Corpului 2 armată, să elibereze în timp
scurt depresiunea şi oraşul cu acelaşi nume, să captureze numeroşi mili
tari inamici şi o importantă cantitate de armament şi materiale de război.
O manevră similară a executat şi Armata 1 în spaţiul dintre Munţii Ja
vorina şi rîul Hron, în scopul încercuirii şi nimicirii unei grupări de forţe
a adversarului aflată în zona Dobra Niva. Schimbarea uneori a formei
de manevră şi a dispozitivului în cursul aceleiaşi operaţii, deplasarea frec
ventă a unor importante forţe şi mijloace de la un flanc la altul al arma
telor, pentru căutarea unor zone mai accesibile de înaintare, datorită în
deosebi caracterului terenului, mărirea ritmului ofensivei sau pentru con
jugarea acţiunilor forţelor . române cu cele ale armatelor sovietice vecine
au cerut din partea comandamentelor noastre cunoaşterea perfectă a si
tuaţiei operative, iniţiativă, rapiditate şi energie în conducere, precum -;; i
eforturi mari din partea trupelor. Edificatoare în această privinţă sînt şi
cuvintele spuse de generalul sovietic I. M. Managarov la cîteva zile după
încetarea ostilităţilor pe fronturile europene, din care rezultă că „trupele
Armatei 1 române s-au dovedit manevriere ; prin marşuri forţate s-a im..:
pus deplasarea marilor unităţi de la un flanc la altul al armatelor, misiune
pe care ele au executat-o cu rapiditate de neînchipuit. Adeseori, coman
dantul Armatei 1 a devansat prin măsurile luate hotărîrile comandamen
tului sovietic, iar deplasările diviziilor s-au efectuat într-un timp mai scurt
decît cel ordonat" 210. In adevăr, numai în cadrul primei etape a operaţiei
dintre Hron şi Morava, de pildă, comandantul Armatei 1 şi-a constituit
dispozitivul în trei grupări care au acţionat pe direcţii divergente - spre
oraşul Bânovce, peste masivul muntos Inovec şi spre Piest'any -, iar în
faza finală a deplasat mai multe divizii de la flancul drept spre cel stîng
al armatei pentru a fi trecut la vest de rîul Vâh şi a învălui forţele duş
mane din masivul Mandet (ramificaţiile sud-vestice ale Carpaţilor
Albi) 2 1 1 •
Urmărirea inamicului la nivel operativ s-a executat, îndeosebi pe
frontul din Cehoslovacia, de către ambele armate române. De obicei, marile
unităţi destinate urmăririi trupelor hitleriste şi horthyste erau axate pe
direcţii paralele sau convergente, după situaţie. De exemplu, în �adrul
operaţiei „Praga" direcţiile de urmărire au fost paralele, pentru ca îp
anumite etape ale operaţiei „Zvolen-Banskâ Bystrica" sau în cea desfă
şurată de Armata 4 pentru desăvîrşirea cuceririi Munţilor Fatra Mare
ele să fie convergente. Au fost cazuri în care se combina, de cîte ori si2 1o

21 1

Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 1 404, voi. 2, f. 289-290.
G�neral-maior dr. Ion Cupşa, op. cit., p. 347.
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tuaţia permitea, urmă.rirea directă cu urmărirea paralelă. Astfel, în etapa
a doua a operaţiei „Roziiava" urmărirea directă executată de Divizia 9 in
fanterie spre Dobsinâ a fost combinată cu urmărirea paralelă cu Divizia
8 cavalerie, care, traversînd în scurt timp creasta principală a Munţilor
Metalici Slovaci, a ieşit în valea superiqară a rîului Hron, la sud de Tel
gârt, şi a determinat astfel pe inamic să-şi slăbească rezistenţa din zona
Dobsinâ.
Amploarea şi caracterul complex al acţiunilor militare desfăşurate
de forţele române pe teritoriul Cehoslovaciei au impus din partea coman
damentelor o activitate susţinută şi variată pentru pregătirea temeinică a
operaţiilor, pentru conducerea lor fermă în scopul îndeplinirii misiunilor
primite. Această activitate a fost impulsionată şi de faptul că, spre deo
sebire de etapele anterioare ale participării armatei noastre la războiul
antihitlerist, ambele armate (1 şi 4) române au avut tot timpul fişii de ofen
sivă distincte. Ideea menţionată a fost, de altfel, subliniată şi de coman
dantul Frontului 2 ucrainean, care, referindu-se la Armata 4 română, a
spus printre altele : „Armata 4 luptă foarte bine, este de sine stătătoare,
atacă fără să fie ajutată, rupe poziţii, urmăreşte inamicul şi cucereşte
oraşe importante cu mijloace proprii" 2 12 • Experienţa căpătată în operaţiile
anterioare a permis comandanţilor şi statelor majore de armată să-şi per
fecţioneze şi să-şi adapteze continuu activitatea de pregătire şi de con
ducere a acţiunilor de luptă în vederea îndeplinirii la timp şi în condiţii
cit mai bune a misiunilor primite. S-a acordat o atenţie mai mare ana
lizei situaţiei {inamic, teren, trupe proprii, starea vremii), materializării
hotărîrii luate, grupării forţelor în sectorul de efort şi, fapt demn de sub
liniat, activităţii, în cadrul comandamentelor subordonate şi chiar în teren,
la trupe, a ofiţerilor din statul major al armatei. Datorită terenului pu
ternic frămîntat şi lipsei comunicaţiilor, mai ales în zonele muntoase ale
Cehoslovaciei, transmiterea ordinelor de operaţii la cei interesaţi s-a făcut
mai rar prin convocarea comandanţilor marilor unităţi din subordine la
punctul de comandă al armatei şi mai des prin ofiţeri din statul major
sau chiar prin ofiţeri de legătură. Atunci cînd situaţia permitea, preciza
rea principalelor elemente ale hotărîrii s-a făcut în cadrul recunoaşterilor
în teren, comandantul armatei participînd nemijlocit la cele organi�te
pe direcţia loviturii principale, unde dădea personal misiunile şi organiza
cooperarea. Pe timpul operaţiei, comandantul armatei se deplasa adesea
la gruparea care acţiona în sectorul de rupere, ajungînd pînă la unităţile
din eşalonul întîi, pentru a urmări la faţa locului desfăşurarea luptei şi a
putea lua în consecinţă măsurile care se impuneau. ln timpul unei ast
fel de activităţi a fost rănit de schijele unui aruncător, în zona localităţii
Sv. Jakub, generalul de corp de armată Nicolae Dăscălescu, comandantul
Armatei 4.
O problemă grea şi de mare răspundere pentru reuşita operaţiei a
constituit-o asigurarea materială, tehnică şi sanitară a trupelor. Pe fron
tul din Cehoslovacia, vremea aspră şi terenul în mare parte muntos, lip
sit de comunicaţii suficiente de pătrundere au făcut ca bazele armatelor 1
şi 4 române să rămînă adesea prea în urmă şi, totodată, să crească nu
mărul bolnavilor aproape în aceeaşi proporţie cu acela al răniţilor. Apro
vizionarea marilor unităţi cu muniţie şi subzistenţe s-a realizat cu nume2 12

Arh. M.Ap.N., iond 948, dosar nr. 1 404, vol. 2, f. 284-285.
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Spital de campanie al
armatei române

Foase greutăţi. Pentru remedierea măcar parţială a acestei situaţii au fost
organizate baze înaintate în care erau aduse cu mijloace auto ale arma
telor, uneori şi cu trenuri, materiale din depozitele acestora, de aici ele
fiind preluate şi transportate spre front cu mijloacele diviziilor. De ase
menea, serviciul medical a făcut eforturi uriaşe pentru evacuarea răniţilor
şi bolnavilor. Pentru a compensa lipsa unor mijloace de transport specia
lizate spre ambulanţele şi spitalele de campanie s-au folosit frecvent tărgi
improvizate, purtate de oameni sau de cai, cărucioarele tip „Mestrovitz",
săniuţele „Standard", precum şi căruţele şi maşinile de aprovizionare în
trebuinţate cînd se întorceau goale 213 .
In perioada luptelor de pe teritoriul cehoslovac trupele române au
executat o singură operaţie de apărare. Este vorba de cea desfăşurată de
Armata 4 în zona frontierei ungaro-cehoslovace, pe aliniamentul Sena
Turna-Drnava-Brezovâ, numită, de altfel, în documentele operative,
„ofensiv-defensivă". Trăsătura distinctă a acestei operaţii a fost caracterul
său activ, dinamic. Prin lupte îndîrjite duse pe poziţii insuficient ame
najate din punct de vedere genistic, datorită timpului scurt avut la dis
poziţie, dar şi caracterul temporar al apărării, cu preţul unor replieri pe
adîncimi de 4-6 km, trupele române au reuşit să oprească acţiunile ofen
sive întreprinse de .inamic şi, în final, să treacă ele la ofensivă, în cadrul
operaţiei „Roznava", fără pauză operativă.
Luptele ofensive desfăşurate de trupele române pe frontul din Ceho
slovacia, în teren obişnuit, dar mai ales în condiţii speciale - în munţi şi
pe timp de iarnă, pe timp de noapte, pentru forţarea unor cursuri de apă
sau pentru eliberarea localităţilor -, prin varietatea şi complexitatea lor,
îmbogăţesc patrimoniul tacticii armatei noastre cu concluzii şi învăţăminte
de o deosebită valoare. In constituirea dispozitivelor de luptă s-a avut în
vedere acelaşi principiu, cunoscut de comandamentele tactice române, ca,
în raport cu lărgimea fîşief de ofensivă (12-40 km la corpul de armată,
4-1 2 km pentru o divizie şi 1,5-4 km pentru un regiment) să se asigure
concentrarea pe direcţia principală a unei grupări puternice, capabilă Să
rupă sistemul defensiv �l inamicului. In restul fîşiei de acţiune rămîneau,
dispuse pe front mai larg, forţe puţine, care să fie în măsură să fixeze tru213

Ibidem, fond 1, dosar nr. 26, f. 38 ; ibidem, dosar nr. 474, f. 9, 25.
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pele inamicului din faţă, să respingă eventualele lovituri pe care le-ar
fi executat trupele adversarului, să asigure flancul (flancurile) grupării de
pe direcţia de efort şi să menţină legătura cu vecinii. Dintre numeroasele
exemple ce se pot da sînt concludente două : în cadrul ofensivei din 10 fe
bruarie 1945 din masivul muntos Javorina, fîşia Corpului 7 armată avea
1 0 km, dar gruparea de izbire a acestuia a fost concentrată pe un front de
aproape 2 km ; de asemenea, la 15 martie 1945, pentru atacul ce urma
să fie executat, în timpul operaţiei „Zvolen-Banskă Bystrica" pe direcţia
Zolnă-Hornă Micină, comandantul Diviziei 9 infanterie Şi-a dispus forţele
principale într-un sector de 2 km, restul fîşiei - circa 3 km - fiind aco
perit doar de un batalion şi de grupul de cercetare al marii unităţi.
Tendinţa de a avea în eşalonul întîi majoritatea forţelor şi mij
loacelor pentru a se asigura ruperea apărării inamicului a determinat pe
comandanţii eşaloanelor tactice să adopte şi pe frontul din Cehoslovacia
dispozitive pe un eşalon, hotărîrea fiind în mare măsură justificată la
regimentul de infanterie, întrucît această unitate nu avea în organică
decît două batalioane. Doar diviziile de pe direcţiile loviturilor principale
şi-au constituit dispozitive mai adînci, de regulă pe două eşaloane, pentru
a putea străpunge poziţiile de apărare înţesate cu numeros armament au
tomat şi avantajate de terenul puternic frămîntat din părţile sud-estice şi
centrale ale Cehoslovaciei. Ca şi pînă atunci, de cele mai multe ori regi
mentul de artilerie grea al corpului de armată sau regimentul de artilerie
din organica diviziei au constituit gruparea de artilerie de corp, respectiv,
de divizie, sprijinind cu prioritate unităţile sau marile unităţi aflate pe
direcţia de efort. Alteori însă, cînd trupele noastre au acţionat într-un raion
fortificat, precum cel din zona Sena-Turna, sau pentru ruperea unor po
ziţii care dispuneau de cazemate, ca la Oremov Laz în masivul muntos
Javorina, în . sprijinul nemijlocit al infanteriei au fost date baterii sau
chiar tunuri izolate, care intrau în compunerea detaşamentelor de asalt.
Experienţa căpătată în luptele anterioare, dar îndeosebi caracterul te
renului şi al apărării - cel mai adesea insulare - din munţii C_ehoslovaciei
au impus comandanţilor eşaloanelor tactice să aplice pe scară largă ma
nevra în toate formele cunoscute ale acesteia. Procedeul cel mai des în
trebuinţat a fost lovitura · frontală combinată cu învăluirea unui flanc,
dar atunci cînd situaţia a permis a fost folosită cu rezultate maxime dubla
învăluire, ca la Bănovce (diviziile 2 munte şi 10 infanterie), pentru eli
berarea localităţii Ostră Luka (Divizia 2 munte) sau a oraşului Kromeriz
(diviziile 2, 10 şi 19 infanterie). Ritmul de înaintare, uneori neuniform,
pe care îl realizau forţele române şi cele sovietice vecine, ca şi frecventele
contraatacuri executate de adversar în flancurile dispozitivelor lor de
luptă au determinat ca problema asigurării flancurilor Şi joncţiunilor să
stea permanent în atenţia comandaţilor şi trupelor. Acoperirile întinse
şi terenul frămîntat de pe teatrul de acţiuni militare din Cehoslovacia,
precum şi golurile existente adesea în dispozitivele diviziilor şi regimen
telor române, au uşurat infiltrarea unor subunităţi inamice în flancurile
şf spatele acestora, au pus în pericol punctele de comandă, poziţiile de tra
gere ale artileriei şi chiar formaţiunile de servicii. De obicei, pentru zădăr
nicirea unor astfel de acţiuni, în cadrul unităţilor se constituiau „grupuri
de şoc" de valoarea unui pluton sau a unei companii întărite, care, prin
contraatacuri îndrăzneţe executate prin surprindere, nimiceau duşmanul
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pătruns. Această practică s-a impus şi ca urmare a unor experienţe tragice
cum a fost cazul la 1 2 februarie 1945, la începutul operaţiei „Zvolen
Banska Bystrica", cînd, în fîşia Regimentului 1 9 infanterie (Divizia 1 1 in
fanterie), alături de numeroşi militari clin personalul punctului de comandă,
atacat prin surprindere de un detaşament format din ostaşi hitlerişti
schiori, a căzut în luptă comandantul unităţii, locotenent-colonelul Paul
Ionescu 211 •
Conştienţi de faptul că una din condiţiile esenţiale ale realizării sur
prinderii şi reuşitei unei lupte, în general, mai ales într-un teren muntos
şi acoperit, constă în cunoaşterea temeinică a inamicului, comandanţii
români au acC'rdat o atenţie deosebită cercetării, folosind toate procede
ele - observare, incursiuni, cercetare prin luptă. O sursă importantă de
informaţii au constituit-o prizonierii, ale căror date au fost repede şi just
interpretate de secţiile şi birourile de cercetare ale marilor unităţi şi uni
tăţilor aflate în luptă. Jurnalele de operaţii ale diviziilor şi regimep.telor
române participante la luptele de pe teritoriul Cehoslovaciei cuprind nu
meroase exemple de îndrăzneală şi inventivitate în executarea misiunilor
de cercetare. De pildă, în raportul nr. 30 566 din 24 aprilie 1945, întocmit
de statul major al Diviziei 6 infanterie, se menţionează fapta de arme să
vîrşită de doi pistolari din Regimentul 1 5 dorobanţi, care, trimişi în cer
cetare, au capturat cîţiva militari hitlerişti, ale căror informaţii au permis.
comandantului marii unităţi să ia măsuri eficiente pentru nimicirea ra
pidă şi fără pierderi a inamicului din zona satului Lupenak situat într-o.
depresiune din Munţii Fatra Mare 2 15,
In situaţiile deosebit de complexe create de adversar, teren şi anotimp
pe frontul din Cehoslovacia, comandamentele române au exercitat condu
cerea trupelor continuu, centralizat, cu fermitate şi supleţe. Experienţa a
dovedit o dată mai mult necesitatea împingerii punctelor de comandă îna
intare şi chiar a celor de bază mai în faţă, de unde se puteau lua mai uşor
măsurile impuse de situaţie. Principiul care a stat la baza lucrului în co
mandamente a fost acela ca întregul personal să trăiască ceas de ceas şi
minut cu minut desfăşurarea luptei, să „simtă" la timp nevoile trupelor
pentru a putea interveni prompt în vederea asigurării reuşitei acţiunilor
întrepi·inse. Se împămîntenise obiceiul ca ofiţerii din statele majore să
se afle cît mai mult în teren, la divizii, regimente şi chiar la batalioanele
şi companiile din linia întîi pentru a urmări şi cunoaşte permanent evo-
luţia luptei, a interveni ori de cite ori era nevoie şi a asigura astfel ritmul
de înaintare impus de ansamblul acţiunilor. Acest mod de activitate nece
sita o sporire a reţelei de transmisiuni.
Luptele biruitoare desfăşurate pe timp de noapte de la Carei, pe te
ritoriul naţional, la Debreţin şi în alte locuri de pe pămîntul Ungariei
au determinat comandamentele române să recurgă frecvent la această.
formă specială a ofensivei şi pe timpul operaţiilor din Cehoslovacia. Ase
menea acţiuni, pregătite multilateral şi minuţios pe timp de lumină, pre
zentau avantajul că duceau la realizarea surprinderii, la obţinerea unor
rezultate importante cu forţe mai puţine decît ziua, menţineau inamicul
într-o încordare permanentă, cu efect asupra moralului trupelor sale, re•214
Ibidem, fond Decoraţii, dosar nr. 252, f. 152 ; Locotenent-col<>nel (r.) Graţian
Opriş, op. cit., p. 64-70.
215 General-maior dr. Ion Cupşa, op. cit., p. 373.
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duceau eficacitatea focului apărării şi, în consecinţă, se micşorau pierderile
în rîndul forţelor atacatoare. Mai mult, uneori se ajungea la lupte corp
la corp, în care ostaşii români s-au dovedit superiori adversarului. Aşa
au fost eliberate localităţi importante, între care oraşele Roznava, Brezno,
Banovce, Kromeriz.
După cum s-a arătat, pe asprul drum al războiului antihitlerist în
timpul luptelor desfăşurate de armata română pe frontul din Cehoslovacia
trupele noastre au forţat patru cursuri de apă. Această acţiune de o difi
cultate şi o complexitate aparte a fost tot timpul în atenţia comandamen
telor şi trupelor române, solicitînd la maximum capacitatea organizatorică
şi fermitatea în conducere a ofiţerilor şi generalilor, tenacitatea, iniţiativa
şi vitejia ostaşilor. Experienţa de la Mureş sau de la Tisa fiind încă proas
pătă, se cunoşteau principiile, metodele şi procedeele specifice şi ele s-au
aplicat în practică în mod corect (este vorba de pregătirea plajelor, de dis
punerea eşalonată a unităţilor destinate forţării, de asigurare pe toate
planurile a acesteia etc.), dar, în general, acţiunile de forţare, mai ales a
Hronului, s-au desfăşurat cu greutăţi, soldîndu-se de fiecare dată cu pier
deri importante. Lipsa unor mijloace moderne, rapide de trecere, fapţul
că majoritatea trupelor române de pontonieri (Regimentul de pontonieri,
companiile 19 şi 21 poduri-rîuri) rămăseseră pe teritoriul Ungariei, deser
vind, în zonele în care se aflau, necesităţile de treceri peste Tisa şi D u
năre ale trupelor sovietice, precum şi nerealizarea unor densităţi artileris
tice de neutralizare a cuiburilor de foc ale sistemului defensiv de pe
malul opus au făcut ca încercările de forţare a Hronului, de pildă, să reu
şească parţial, doar în sectoarele a 2 mari unităţi. Forţarea începea de
obicei în ultimele ore ale nopţii, astfel ca, pînă dimineaţa, să se cucerească
capete de pod. S-a urmărit ca această acţiune să se declanşeze prin sur
prindere, uneori fără pregătire de artilerie, la adăpostul întunericului. Aşa
au reuşit diviziile 10 şi 19 infanterie să realizeze, în zorii zilei de 25 mar
tie 1 945, cîte un mic cap de pod peste Hron, în dreptul localităţii Tekovska
Breznica şi, respectiv, la imediat sud Zarnovica.
Din analiza acţiunilor de luptă desfăşurate de trupele române în
munţii Cehoslovaciei se desprind numeroase învăţăminte referitoare la
această formă specifică a ofensivei. Este cunoscut faptul că în m_unţi, da
torită compartimentării accentuate a terenului, se tinde ca acţiunile ofen
sive să fie canalizate pe direcţii, în lungul unor văi largi, cu drumuri, şi
pe platouri sau creste. Intr-un anumit fel aceasta a constituit şi caracte
ristica acţiunilor de luptă purtate de diviziile române în munţii Metalici
Slovaci, Tatra Mică, J avorina, Fatra Mare, Fatra Mică, Nitra sau în Car
paţii Albi, în iarna şi primăvara anului 1945. Datorită condiţiilor grele im
puse de terenul stîncos şi în mare parte acoperit cu păduri, cu zăpadă
mare, de gerurile aspre, de faptul că inamicul stăpînea înălţimile domi�
nante şi avea posibilitatea să interzică cu forţe relativ puţine, prin foc
şi contraatacuri scurte, dar violente, direcţiile de pătrundere în munţi,
comandamentele române au trebuit să adapteze oportun formele şi meto
dele de luptă acestor condiţii. In organizarea luptei s-a insistat în special
pe stabilirea centrelor de rezistenţă şi a punctelor de sprijin organizate
° cum au fost formele de teren cu cotele 542 din masivul
, de adversar Silica, 678, 77 7 şi 1 044 din Javorina, 1 202 şi 1 346 din Munţii Nitra ş.a., a
golurilor d in dispozitivul trupelor hitleristo-horthyste şi a direcţiilor pe
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care se puteau executa cele mai eficiente manevre în scopul cuceririi acestor
înălţimi. O atenţie deosebită s-a acordat realizării unor dispozitive care
să necesite regrupări şi deplasări cît mai puţine, asigurării flancurilor şi
spatelui. Urmărindu-se cunoaşterea de către toţi participanţii la acţiuni a
misiunilor de luptă, a modului cum trebuiau să rezolve orice situaţie care
s-ar fi putut crea, în cadrul diviziilor - fie de munte, de infanterie sau
cavalerie - s-a organizat cooperarea în teren, la ea luînd parte pînă la
comandanţii de companie (baterie) inclusiv 21G. In cadrul dispozitivelor
tactice s-au creat uneori mici grupări, care aveau în compunere infanterie
(1 companie), aruncătoare (1-2 piese), mitraliere (2-3) şi o subunitate
de pionieri (de regulă o grupă), a căror misiune era să cucerească anumite
puncte importante, cum s-a procedat în cadrul Diviziei 3 munte pentru
cucerirea vîrfului Javorie cu cota 1 044 din masivul Javorina. Totodată,
cînd în fîşia unei unităţi sau mari unităţi se găseau lucrări întărite, ca
zemate se constituiau „echipe de şoc" sau chiar detaşamente de asalt pen
tru distrugerea acestora. O astfel de formaţiune, constituită din compania
de pionieri a Diviziei 10 infanterie, a cucerit cazemata de pe cota 725 din
Munţii Javorina, care stînjenea înaintarea marii unităţi spre oraşul Plie
sovce. O altă formă, specifică doar acţiunilor de luptă desfăşurate pe
frontul din Cehoslo\racia, a constituit-o lupta în spatele dispozitivului for
ţelor hitleristo-horthyste, în scopul menţinerii unei poziţii de apărare în
tr-un defileu sau pe o formă de teren dominantă şi al interceptării cu foc
a unor comunicaţii, pentru zădărnicirea retragerii sau afluirii rezervelor
inamicului. Astfel de procedee s-au folosit în masivul Silica, în Munţii
Fatra Mică şi mai ales în defileul Ulmanka unde s-a j ertfit aproape în
întregime legendarul detaşament constituit de Divizia 1 1 infanterie.
Sprijinul de artilerie al acţiunilor de luptă desfăşurate în zonele mun
toase ale Cehoslovaciei s-a executat de regulă prin foc concentrat la ce
rere şi prin focul pieselor de artilerie cu tragere directă. Aruncătoarele au
sprijinit, de asemenea, nemijlocit lupta unităţilor şi marilor unităţi, dar
ele au fost deplasate de multe ori cu braţele sau cu mijloace improvizate.
Divizia 3 munte, de exemplu, în munţii Nitra şi Javorina a folosit samare,
tălpice sau săniuţe făcute de ostaşi. Din cauza terenului puternic compar
timentat şi cu comunicaţii puţine, unităţile de artilerie au fost nevoite să
facă ocoluri mari, uneori prin fîşiile de acţiune ale vecinilor, lăsînd tem
porar trupele fără sprijin, aşa cum s-a procedat în etapa a doua a ope
raţiei „Rozii.ava" sau în anumite perioade ale operaţiei ofensive dintre
Hron şi Morava. Deosebit de mult s-a resimţit, la diviziile de munte mai
ales, lipsa mijloacelor radio de legătură. Pentru transmiterea ordinelor şi
dispoziţiilor s-au folosit telefonul şi agenţii călări sau pe jos, dar în
munţi legăturile telefonice se întindeau şi se strîngeau greu, iar agenţii
se puteau rătăci, şi aceasta necesita timp. In aprovizionarea trupelor cu
muniţie şi hrană pe timpul luptelor s-au întimpinat, de asemenea, serioase
dificultăţi. Comunicaţiile fiind puţine şi de multe ori înzăpezite sau în
trerupte la punctele obligate de trecere prin distrugeri efectuate de inamic,
mijloacele de transport auto şi chiar căruţele sau săniile trase de cai nu
puteau fi folosite decît parţial, astfel încît principalul mijloc de aprovizio
nare în cadrul unităţilor şi subunităţilor era samarul, săniuţa trasă de
un cal sau ostaşul care transporta hrana şi muniţia cu braţele.
2 rn

A rh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 104, f. 59.
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Dintre sutele de localităţi cehoslovace cărora ostaşii români le-au
adus bucuria şi zorile libertăţii, o mare parte au fost eliberate din mişcare.
Elanul ofensiv, manevrele îndrăzneţe şi loviturile nec:uţătoare aplicate
inamicului pe căile de acces spre localităţi au determinat forţele hitleriste
şi horthyste să părăsească în grabă sate, comune şi oraşe pentru a evita
încercuirea şi nimicirea. Astfel se explică de altfel faptul că pierderile de
bunuri materiale şi distrugerile în localităţile care s-au aflat pe direcţiile
de înaintare a trupelor române au fost neînsemnate. Altele însă, ca Roz
ii.ava, Banskă Bystrica, Bânovce sau Krometiz, au constituit puncte de
sprijin sau noduri de apărare, pentru eliberarea lor dîndu-se lupte grele
care au durat de la cîteva ore pînă la o zi sau o noapte. Detaşamente şi
grupe de asalt sau „de şoc", cum li se spunea atunci, elemente de dispozitiv
caracteristice luptei în localitate, nu au fost constituite decît în cadrul
Diviziei 2 munte în acţiunea care a avut ca rezultat eliberarea oraşului
Bănovce, precum şi de către diviziile 2, 10 şi 19 infanterie la Krometiz.
Luptele de apărare desfăşurate de unităţile şi marile unităţi române
din compunerea Armatei 4 în cadrul operaţiei de la Seifl.a-Turna au
avut trăsături determinate de caracterul temporar al apărării, obiectivul
limitat al acţiunilor ofensive preconizate şi executate de forţele hitleriste
care dispuneau de numeroase tancuri, timpul scurt avut la dispoziţie pen. tru amenajarea genistică a terenului, necesitatea efectuării, concomitent
cu ducerea acţiunilor de apărare, a unor importante regrupări de forţe
şi mijloace în dispozitivul armatei pentru constituirea grupării ce urma
să treacă la ofensivă spre Rozii.ava etc. In consecinţă, apărarea a îmbrăcat
un caracter insular, cu dispunerea forţelor principale ale regimentelor şi
diviziilor pe direcţii şi, de cîte ori a fost posibil, înapoia unor obstacole
din teren. Osatura apărării, îndeosebi la diviziile 9 şi 1 1 infanterie, au con
stituit-o punctele de sprijin şi nodurile antitanc organizate în cooperare cu
comandanţii unităţilor şi subunităţilor date ca întărire de Sectorul 54 for
tificaţii sovietic, care acţiona în fîşia şi în subordinea comandantului Ar
matei 4 române. Totodată, în fîşiile aceloraşi divizii române s-au creat
rezerve mobile de valoarea unor baterii, iar poziţiile de tragere ale arti
leriei au fost astfel alese încît să poată participa şi prin „foc la gura ţevii"
la lupta împotriva tancurilor şi autotunurilor inamicului. O altă particula
ritate a apărării tactice din zona amintită a fost aceea că dispozitivele de
luptă au fost realizate fără prea multe regrupări sau deplasări de trupe.
De regulă, regimentele şi diviziile au trecut în apărare direct în fîşiile şi
din dispozitivele de atac cu care depăşiseră graniţa ungaro-cehoslovacă,
fapt ce explică adîncimea apărării la unele mari unităţi. Diviziile 13 şi
21 infanterie, de pildă, şi-au dispus forţele pe două eşaloane, putînd ri�
posta prin contraatacuri energice şi zăgăzui pătrunderile realizate de
inamic.
Operaţiile şi luptele desfăşurate de armata romana pe teritoriul
Cehoslovaciei, în marea lor majoritate pe timp de iarnă - din cele 147 zile
de participare la lupte, 74 au fost de iarnă, în munţi, în condiţii deo
sebit de vitrege, cu zăpezi, lapoviţă şi ploi, reci care au continuat pînă în
prima decadă a lunii aprilie - au evidenţiat rezistenţa deosebită a luptă
torilor români, capacitatea de a face faţă frigului, umezelii, lipsei de
adăpost.
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Depăşind aceste vicisitudini, dînd dovadă de calităţi morale şi de
luptă deosebite, militarii români, de la soldat la general, au învins trupele
hitleriste şi horthyste bine înzestrate, protejate de puternice lucrări ge
nistice. La menţinerea stării moral-politice ridicate în rîndurile luptătorilor
români au contribuit în mod decisiv vasta activitate politică şi organiza
torică a Partidului Comunist Român dedicată sprijinirii frontului, veştile
transmise din ţară privitoare la împroprietărirea, cu prioritate, a ostaşilor
aflaţi în luptă, la instaurarea guvernului democratic muncitoresc-ţărănesc
şi punerea în aplicare a măsurilor de îmbunătăţire a situaţiei materiale a
maselor, de înfăptuire a transformărilor democratice, revoluţionare.
Analiza operaţiilor executate de cele două armate române pe frontul
din Cehoslovacia permite desprinderea concluziei potrivit căreia forţele
române - însufleţite de cauza nobilă pentru care luptau şi conduse cu
pricepere şi fermitate - şi-au îndeplinit cu cinste misiunile încredinţate.
Participarea armatei române în această ultimă etapă a războiului antihi
tlerist constituie o încununare a acţiunilor desfăşurate începînd de la 23
August 1944, o contribuţie de seamă a poporului român la înfrîngerea
Germaniei naziste şi a Ungariei horthyste.
Jertfele de sînge date de ostaşii români pentru eliberarea Cehoslo
vaciei şi acţiunile de luptă desfăşurate de trupele noastre, umăr la umăr
cu militarii sovietici, în cooperare cu Corpul cehoslovac, cu detaşamen
tele de partizani slovaci constituie un factor important în dezvoltarea
relaţiilor de prietenie dintre România şi Cehoslovacia, întărind legă�
turile trainice de respect, colaborare şi stimă dintre popoarele român
şi cehoslovac.
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CAPITOLUL AL Vl-LEA

CONTRIBUŢIA ROMÂNIEI
tA ELIBERAREA AUSTRIEI

Drumul de lupte şi victorii al armatei române pe frontul antihitle
rist circumscrie, în mod distinct, contribuţia la eliberarea Austriei ca o
vie expresie a eforturilor şi sacrificiilor poporului nostru pentru apro
pierea zilei marii izbînzi asupra Germaniei naziste. „Analele războiului
subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
consemnează faptul că un re
giment motorizat român care sprijinea ofensiva trupe lorr sovietice a pă
truns pe teritoriul Austriei, iar unele unităţi militare române de căi ferate,
drumuri şi poduri au participat la refacerea şi întreţinerea liniilor şi
instalaţiilor de telecomunicaţii de la Viena şi alte localităţi austriece" 1 •
Axele şi direcţiile de ofensivă ale armatei române cu o orientare
generală nord-vest au determinat ca la eliberarea Austriei să participe
unele categorii de trupe care, în cooperare cu mari unităţi sovietice, au
desfăşurat acţiuni pentru zdrobirea forţelor hitleriste de pe o arie apre
ciabilă, în condiţii complexe, în timp ce a doua conflagraţie mondială se
apropia de încheiere în Europa. Fireşte că aportul lor la îndeplinirea
acestui scop s-a concretizat în misiuni specifice statutului armelor res
pective.
-

-

Continuare şi firească prelungire a
ofensivei de pe teritoriul Cehoslo
vaciei, luptele duse de Regimentul
2 care de luptă în cooperare strînsă cu mari unităţi sovietice pentru eli
berarea Austriei de sub dominaţia fascistă, s-au înscris într-o concepţie
operativ-strategică distinctă, determinată de dinamica şi rezultatele ope
raţiei „ Viena" dusă de fronturile 2 şi 3 ucrainene, pe de o parte, de
reacţia comandamentului hitlerist, pe de altă parte.
Acţiunile desfăşurate de
Regim�ntul 2 care de luptă

1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate, voi. 11, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 572.
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Compania de cercetare a Regimentului 2 care de luptă

Situaţia de ansamblu la flancul sudic al frontului a fost de aşa
natură încît zdrobite în zona Viena, presate puternic de forţele aliate
dinspre vest, trupele hitleriste depuneau eforturi disperate pentru men
ţinerea unui coridor important, pentru a se retrage spre nord şi nord
vest, pe teritoriul Cehoslovaciei, urmărind să se alăture celor care se aflau
în patrulaterul Boemiei. Ca urmare, marile unităţi hitleriste, aflate în
defensivă pe cursul inferior al Moravei, au primit ordin să-şi menţină
cu înverşunare poziţiile pentru a controla spaţiul necesar salvării cît mai
multor trupe care să participe la organizarea unor noi aliniamente în
adîncirne.
Organizat înapoia unui curs de apă important, cu limita dinainte
astfel aleasă încît să se poată menţine punctele probabile de trecere sub
un foc de baraj al armamentului automat şi al artileriei uşoare, sistemul
defensiv al inamicului era structurat pe mai multe fîşii legate între ele
prin poziţii în bretelă. In rezervele de regiment şi divizie au fost păstrate
forţe blindate şi infanterie moto pentru a putea executa cu oportunitate
riposte ofensive împotriva primelor subunităţi sovietice şi române care
ar fi reuşit să forţeze Morava şi să ajungă pe malul opus. O caracteristică
esenţială a situaţiei operativ-tactice a fost determinată de participarea
la lupte ÎJ?. adîncimea operativă şi a coloanelor hitleriste în retragere şi
pe care încercau să le intercepteze marile unităţi sovietice şi tanchiştii
români. Tabloul condiţiilor aspre în care urma să se acţioneze era între
git de intervenţia masivă şi frecventă a aviaţiei germane, care, local, a
păstrat în unele situaţii iniţiativa.
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La planurile hitleriste, comandamentul sovÎetic a replicat prin hotă
rîrca fermă de a continua ofensiva şi a zdrobi trupele inamicului de la
vest de Morava. Purtînd puternic pecetea situaţiei operative, acţiunea
concepută de Corpul 24 armaţă sovietic, din Armata 7 de gardă, consta,
în esenţă, în trecerea la ofensivă cu forţarea rîului Morava - devenit
pe cursul său inferior, în condiţiile ploilor de primăvară, un obstacol na
tural important - şi realizarea, în misiune imediată, a unui cap de pod
cu o d�voltare care să permită trecerea în timp scurt şi a altor unităţi,
precum şi întinderea de poduri care să permită o legătură operativă şi
logistică între cele două maluri. In a doua etapă, trupele care realizaseră
forţarea şi cele trecute ulterior trebuiau să dezvolte ofensiva pe mai multe
direcţii, pentru a zdrobi inamicul din fîşia încredinţată şi de a pătrunde
in finar din nou pe teritoriul Cehoslovaciei.
In cadrul acestei concepţii se înscriu şi luptele Regimentului 2 care
de luptă ce acţiona în sprijinul nemijlocit al infanteriei sovietice, ur
mînd să execute urmărirea forţelor inamicului în cazul în care acesta
începea retragerea, jucînd rolul de detaşament înaintat. Dispozitivul de
luptă adoptat era pe două eşaloane. Serviciile regimentului erau men
ţinute un timp pe malul stîng al Moravei, ceea ce punea unele probleme
de asigurare materială, ţinînd seama atît de densitatea şi frecvenţa mare
a cerinţelor de aprovizionare, cît şi de intervenţia aviaţiei hitleriste.
Pentru organizare� temeinică a luptei şi realizarea unui autentic
bloc funcţional al tuturor forţelor pe baza cerinţelor şi obiectivelor con
cepţiei unice, comandantul Corpului 24 armată de gardă sovietic a pre
cizat comandanţilor de mari unităţi şi de arme că în fîşia de ofensivă
se găseau forţe din Divizia 101 infanterie şi Regimentul 70 infanterie
germane, le-a dat misiunile de luptă şi le-a fixat modul de cooperare.
Misiunea Corpului 24 armată de gardă era de a rupe apărarea inamicului
şi de a dezvolta ofensiva în adîncime, înaintînd impetuos pe direcţia gene
rală Hohenruppersdorf-Mistelbach. In final, corpul trebuia să pună stă
pînire pe trecerile peste canalul Zaya, folosind în acest scop Brigada 27
tancuri sovietică şi Regimentul 2 care de luptă 2•
Participarea tanchiştilor români la forţarea Moravei şi trecerea la
ofensivă din capul de pod. Avînd în vedere complexitatea şi trăsăturile
situaţiei operativ-tactice şi ale concepţiei bătăliei date de Corpul 24 ar
mată de gardă sovietic - cu ale cărui trupe tanchiştii români mai coope
raseră în pasul Ghimeş-Palanca, în septembrie 1 944
acţiunile Regi
mentului 2 care de luptă pentru îndeplinirea noii misiuni s-au concretizat,
iniţial, prin sprijinirea cu focul tunurilor de pe tancuri şi autotunuri a
regimentelor Diviziei 409 infanterie sovietice care, în ziua de 6 aprilie, au
forţat rîul Morava. Din cauza podurilor necorespunzătoare pentru tonajul
tancurilor, regimentul român nu a putut depăşi în aceeaşi zi cursul de
apă. El avea să treacă ulterior în capul de pod realizat de marea unitate
sovietică. In zilele cît au fost nevoiţi să rămînă pe malul stîng al rîului,
tanchiştii români au folosit acest răgaz pentru întreţinerea şi punerea la
punct a tehnicii de luptă, în condiţii dificile determinate de numeroasele
raiduri executate de aviaţia inamică ; numai în ziua de 8 aprilie tanchiştii
români au trebuit să facă faţă la 16 atacuri aeriene.
-,

2

Colonel Gheorghe Tudor, Atacă tancurile, Bucureşti, 1966, p. 88-89.
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Modul de angajare în acţiune a Regimentului 2· care de luptă român,
comandat de colonelul Stan Zătreanu, a fost determinat de principiile şi
procedeele trecerii la ofensivă dintr-un cap de pod în care trupele proprii
se simt „înghesuite" pe un front sub forma unui arc de cerc cu deschidere
spre Morava, putînd acţiona cu forţe relativ puţine în primul eşalon, în
timp ce inamicul se bucura de multe avantaje atît în ceea ce priveşte
cantitatea de forţe şi mijloace din contact, cît şi executarea ripostelor
ofensive. Toate aceste probleme au fost însă rezolvate de comandamen
tele şi statele majore sovietice şi române, care au organizat ofensiva
iniţial sub forma unot lovituri pe direcţii divergente pe adîncimi mici,
„aerisind" spaţiul pentru gruparea de izbire şi introducerea unor noi forţe
în bătălie.
ln contextul operativ-tactic regimentul de tancuri român, dispus în
zona O. Weiden, a primit misiunea să treacă la ofensivă în primul eşalon
al Corpului 24 armată de gardă, ca tancuri de sprijin nemijlocit al Divi
ziei 4 infanterie de gardă sovietice 3, dînd lovitura principală pe direcţia
Hohenruppersclorf-Schrick şi, exploatînd succesul în strînsă cooperare c u
subunităţile din Brigada 27 tancuri sovietică, către sfîrşitul zilei d e 1 1
aprilie să iasă pe aliniamentul Wilfersdorf-Mistelbach. După eliberarea
localităţii Wilfersdorf, regimentul român trebuia să 'treacă temporar la
apărare, pentru consolidarea aliniamentului atins şi pentru a fi în măsură
să respingă eventualele riposte ofensive ale inamicului.
Registrul tactic al acţiunilor regimentului avea să confirme pe de
plin complexitatea şi caracterul inedit al situaţiei. Trecînd la atac fără
pregătire de artilerie, pentru a realiza surprinderea, regimentul de
tancuri a obţinut în primele ore ale dimineţii de 1 1 aprilie succese im
portante. Batalioanele sale au manevrat, cu abilitate şi eficienţă, rezis
tenţele inamicului din localitatea Hohenruppersdorf, situată la aproxi
mativ 30 km nord-est de Viena, şi au reuşit s-o elibereze în timp scurt,
cu pierderi minime 4. Apoi, continuînd impetuos înaintarea, au pus stă
pînire pe satul Wilfersdorf, în urma unei manevre executate pe la sud,.
concomitent cu atacul frontal. Dezvoltînd succesul obţinut, regimentul de
tancuri s-a apropiat de calea ferată de la nord de această localitate, al
cărei rambleu constituia o puternică poziţie de apărare.
Succesele obţinute de gruparea de izbire a Corpului 24 armată de
gardă au avut ca impact imediat îngustarea şi periclitarea coridorului de
retragere a forţelor inamicului din zona Viena, regimentul de tancuri
român şi Brigada 27 tancuri sovietică fiind înfipte ca o pană adîncă în
spaţiul respectiv şi ocupînd o poziţie de „coardă" faţă de coloanele ger
mane. Analizînd situaţia, comandantul şi statul major al regimentului au .
ajuns la concluzia potrivit căreia erau probabile apariţii frecvente de co
loane ale inamicului, care puteau impune atît executarea unor atacuri din
mişcare, cît şi respingerea eventualelor încercări de a-şi lărgi coridorul
de retragere. Ca urmare, s-a hotărît ca regimentul să adopte cu forţele·
principale un dispozitiv în „arici" pentru a fi în măsură să respingă atacu
rile adversarului din orice parte ar veni, iar cu o parte din trupe să ducă
acţiuni ofensive pe o arie relativ întinsă împotriva unităţilor hitleriste
aflate in retragere precipitată.
3 Arh. M.Ap.N., fond 1 151, dosar nr. 2, f. 5.

4

RRA, p. 531.
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Patrulă a Regimentu
lui 2 care de luptă
traversînd un curs de
apă

Evoluţia evenimentelor a confirmat viabilitatea concluziilor şi mă
surilor luate. Mai mult decît atît, s-a ajuns la situaţia în care forţele prin
cipale ale unităţii au reluat ofensiva conform misiunii primite de la în
ceput, în timp ce subunităţi ale sale acţionau împotriva inamicului care
se retrăgea din zona Viena. Astfel, dintr-o informaţie primită rezulta că
o coloană germană compusă din transportoare blindate şi motociclete se
deplasa în viteză dinspre Viena spre Schrick. Era evident că pe această
comunicaţie adversarul îşi retrăgea resturi ale unităţilor, urmărind să-şi
întărească gruparea ce acţiona în Moravia şi Boemia. Misiunea de a nimici
coloana inamicului a revenit plutonului de tancuri comandat de locote
nentul Virgil Petrescu. Acţionînd independent, plutonul a atacat din miş
care, prin surprindere, colo.ana hitleristă, executînd trageri cu armamen
tul de pe tancuri, din mers şi opriri scurte, zdrobind-o în cea mai mare
parte.
· Dificultăţile au sporit continuu, chiar dacă regimentul, împreună
cu Brigada 27 tancur'i sovietică, se afla în spaţiul operativ, depăşind apă
rarea tactică. Era o urmare a faptului că inamicul . făcea eforturi dispe
rate pentru a împiedica dezvoltarea capului de pod de către forţele so
vietice şi române şi a menţine în continuare comunicaţiile pe care îşi
retrăgea trupefe zdrobite în zona Vienei. In acest scop, el a combinat
rezistenţa pe poziţiile şi mai ales în localităţile ocupate, cu executarea unm:
riposte ofensive, în care rolul principal îl aveau ţancurile grele. Un ase
menea contraatac a executat adversarul pe la j umătatea zilei de 1 1 aprilie,
pe direcţia Hohenruppersdorf, în momentul în care regimentul de tancuri
român se găsea în zona cotei 238, la circa 2 km sud-est de localitatea
Schrick 5•
Faţă de situaţia creată prin încercarea grupării de contraatac de a
se interpune între Divizia 4 infanterie sovietică şi Regimentul 2 care de
luptă român, care se afla fa o distanţă apreciabilă în faţa marii unităţi
sovietice şi a le izola, comandantul diviziei a dat ordin ca regimentul de
tancuri să se retragă de pe aliniamentul atins şi să se regrupeze pe mars

Arh. M.Ap.N„ fond 1 157, dosar nr. 2, f. 24-26.
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ginea de nord-vest a localităţii Hohenruppersdorf, pentru a fi în măsură
-să respingă contraatacul inamic. Regimentul şi-a dispus o parte din forţe
în apărare, constituindu-şi în acelaşi timp o grupare de manevră. Rele
vîndu-se acest moment important, în jurnalul de operaţii al Regimen
tului 2 care de luptă s-a consemnat : „Hotărîrea luată de regiment este
de a menţine, cu orice sacrificiu, localitatea Hohenruppersdorf şi prin
aceasta regimentul îşi ia o misiune independentă pe care o comunică
Diviziei 4 infanterie şi Brigăzii 27 tancuri" 6•
Luptele Regimentului 2 care de luptă în zona Hohenruppersdorf.
Evenimentele se derulau însă într-un tempo puţin obişnuit datorită fap
tului că a crescut brusc cantitatea de forţe şi mijloace germane care se
retrăgeau din zona Viena, inclusiv a unităţilor şi marilor unităţi blin
date, între acestea fiind semnalată şi Divizia 26 blindată, dotată cu tancuri
grele. Pe acest fond a sporit nu numai frecvenţa ripostelor ofensive exe
cutate de inamic, ci şi forţa de izbire a grupărilor sale. Aşa se explică
faptul că la puţin timp de la retragerea sa în noul raion, statul major al
Regimentului 2 care de luptă român a primit informaţii că hitleriştii
executau contraatacuri din trei direcţii : dinspre est, nord şi dinspre vest.
In acelaşi timp s-a constatat că legătura cu Divizia 4 infanterie de gardă
:şi cu Brigada 27 tancuri sovietică s-a întrerupt, iar inamicul lovea neîn
-cetat localitatea Hohenruppersdorf cu artileria şi aviaţia, urmărind să
izoleze forţele regimentului de tancuri român de cele ale diviziei de in
fanterie sovietice. In această situaţie, regimentul nu se putea aproviziona
cu cele necesare continuării acţiunilor de luptă. De aceea el a executat
un contraatac respingînd inamicul la nord de Martinsdorf, şi-a creat
condiţii pentru a se aproviziona cu carburanţi şi muniţie 7•
Complexitatea şi intensitatea luptelor erau însă în continuă creş
tere. A doua zi, inamicul a contraatacat de cîteva ori, reuşind să încercu
iască complet regimentul de ta�curi român. In total, împotriva forţelor
sovietice şi române din capul de pod de la vest de Morava acţionau trei
divizii de tancuri şi două divizii de infanterie inamice 8. Hitleriştii urmă
reau riu numai să lichideze capul de pod şi să uşureze retragerea trupelor
germane din zona Viena, ci, totodată, să menţină regiunea petroliferă
Zistersdorf, făcind eforturi disperate pentru a zdrobi regimentul de
tancuri român, prin folosirea, în acest scop, a tuturor mijloacelor de care
dispuneau în zonă.
Dinamica şi duritatea luptelor desfăşurate sint deosebit de conclu
dente în acest sens. Astfel, în zorii zilei de 12 aprilie, inamicul a executat
un contraatac violent cu o grupare compusă dintr-un regiment de tancuri
şi un batalion de infanterie moto, respins însă cu succes de regimentul
de tancuri român, al cărui comandant a hotărît să fixeze cu o subunitate
. de autotunuri trupele hitleriste, iar cu forţele principale a executat o
lovitură în flancul stîng al acestora, către ferma Kirpi, folosind avanta
jele oferite de existenţa unei vîlcele adînci care facilita executarea unei
manevre prin surprindere.
Elaborînd concepţia luptei pentru respingerea ripostelor ofensive
:şi menţinerea cu fermitate, a poziţiilor, acceptind deliberat lupta în în:
G

I bidem, f. 99.
7 Ibidem, f. 6 .
8 Ibidem, f. 20.
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cercuire, dar în interiorul localităţi!, comandantul regimentului a hotăr1t
să organizeze o apărare circulară cu forţele principale, tancurile, autotu
nurile şi autoblindatele j ucînd rolul de puncte fixe de foc, constituindu-şi
însă şi o grupare de manevră cu care să intervină cu oportunitate pe di
recţiile cele mai grav ameninţate. În luptele pentru respingerea contrn
atacurilor inamicului, care s-au generalizat într-o ofensivă dusă pe di
recţii concentrice, comandamentele au luat în calcul şi au folosit pe scară
largă avantajele oferite de teren, deoarece localitatea Hohenruppersdorf
se găseşte într-o vale îngustă în care inamicul nu-şi putea manevra ş i
desfăşura cu uşurinţă forţele blindate.
Ziua de 12 aprTlie 1 945 a fost astfel martora celui mai eroic episod
din întreaga participare a tanchiştilor români la războiul antihitlerist.
Luptînd în încercuire, atacaţi simultan din mai multe direcţii cu grupări
pe bază de tancuri şi transportoare blindate pe care se aflau tunuri de
calibru 75 mm, tanchiştii români şi-au pus încă o dată în valoare înalta
pregătire, ingeniozitatea şi iscusinţa militară, alesele virtuţi ostăşeşti ; ei
au reuşit să-l respingă pe inamic cu toate că era sprijinit de 20 avioane
de bombardament şi 6 avfoane de vînătoare 9•
Situaţia a prins noi accente de agravare, ca urmare a faptului că
sub presiunea din ce în ce mai puternică a trupelor hitleriste, subunităţile
de infanterie din Divizia 4 infanterie de gardă sovietică au părăsit loca
litatea, făcînd cu greu faţă reacţiei ofensive a inamicului dinspre est.
Concomitent, s-au retras spre cota 220 tancurile Brigăzii 27 de gardă
sovietice, al căror număr, după pierderile suferite în luptele anterioare,
se redusese la 5 maşini de luptă. Astfel, regimentul român a rămas singur
în Hohenruppersdorf, „unde începe o luptă disperată, făcînd faţă din trei
direcţii" 10, se menţionează în documentele operative.
Exercitînd o neîntreruptă conducere a luptei, intensificînd acţiunile
pentru a obţine informaţi_i cît mai complete despre inamic, comandantul
şi statul major al regimentului au recurs la măsuri concordante cu si
tuaţia. 1ncă de la primele încercări făcute de hitlerişti de a recuceri
Hohenruppersdorf s-a apreciat că tancurile acestora nu au posibilităţi de
manevră în localitate şi drept urmare s-a hotărît ca pe direcţia de con
traatac să fie dispuse doar 4 tancuri în amplasamente adecvate, pentru
a supune unui foc de pe loc maşinile de luptă ale inamicului, iar cu
forţele principale să se execute, prin surprindere, o ripostă ofensivă „cu
o violenţă deosebită", după cum se menţionează în jurnalul de operaţii
al Regimentului 2 care de luptă. Rezultatul a fost că gruparea de contra
atac inamică a fosf silită să se retragă precipitat spre Irdepres. Îmbună
tăţirea situaţiei tactice a creat condiţii ca „infanteria Diviziei 4 [infanterie
de gardă sovietică
n.n.] să se redreseze şi din iniţiativa micilor coman
danţi (plutoane - companii) urmează atacul carelor şi ocupă vechea po...
ziţie pierdută " 11.
în dinamica luptelor, cu toată rezistenţa opusă de regimentul de
tancuri român, raportul de forţe net superior i-a permis inamicului să
cucerească, pînă la ora 1 7, partea de nord a satului. Încercările făcute
de a-i scoate complet pe apărători din localitate n-au dus la nici un
-

9

10

Ibidem.

Ibidem, f. 1 00.

1 1 Ibidem, f. 101.
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Echipajul
unui
românesc

tanc

rezultat. Prin riposte ofensive executate succesiv cu prioritate pe direc
ţiile unde se contura pericolul cel mai mare, regimentul de tancuri român
c. reuşit să anihileze acţiunile inamicului, şi în cele din urmă să-l oprească
d efinitiv. Deşi hitleriştii dispuneau de un material blindat superior, tan
chiştii români nu şi-au pierdut cumpătul. Jurnalul de operaţii al regi
mentului consemnează lapidar : „In interiorul localităţii Hohenruppers
dorf ostaşi i noştri au angajat lupta tanc contra tanc. Prin felul cum s-a
desfăşurat lupta s-au evidenţiat marile virtuţi şi însuşirile personalului
regimentului. Lupta de aici rămîne memorabilă. Ea a fost cea mai grea
din toate luptele duse de Regimentul 2 care de luptă" 12•
Felul în care au fost concepute, organizate şi desfăşurate luptele a
contribuit la dezvoltarea tacticii blindatelor. In acest sens este deosebit de
semnificativă concluzia la care a ajuns comandantul regimentului care,
imediat ce a fost eliberat din nou Hohenruppersdorf, a ordonat să se
inscrie în jurnalul de operaţii al regimentului următoarele : „In tactica
· blindatelor apare ca ceva nou, lupta car contra car în mijlocul unei loca
lităţi şi urmează ca viitorul să stabilească principii tactice în acest caz
special. S-au mai dat lupte car contra car în localităţi, dar numai sub
forma unei urmăriri pe străzile unei localităţi a unui inamic bătut în
faţa localităţii sau manevrat în localitate printr-un atac dat din afara
localităţii" 13,
Insumate, cele două consemnări de război redau în formulări de o
extremă concizie realităţi şi concluzii majore în plan operativ-tactic, dar
în acelaşi timp relevă comportarea eroică a tanchiştilor români în cele
două zile de lupte grele, cînd fiecare ofiţer şi soldat s-a întrecut {Se sine
însuşi în găsirea celor mai bune metode şi procedee de a-l bate pe duş
man. Luptătorii români au dat exemple minunate de dîrzenie şi iscusinţă,
de hotărîre şi sînge rece în cele mai grele momente. O analiză pertinentă
a factorilor care au făcut posibilă această strălucită victorie relevă rolul
eroismului de masă cu. scop tactic bine definit, ca expresie a potenţialu
lui moral ridicat al întregului efectiv al regimentului, echipajele alcătuind
celule de luptă cu o puternică sudură sufletească.
12

13

Ibidem.
Ibidem, f. 102.
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Echipajul tancului în care se găsea comandantul de pluton, sublo
cotenentul Radu Constantinescu, de exemplu, a rămas la postul său şi
după ce maşina de luptă a fost lovită de focul inamicului şi imobilizată.
Membrii echipajului au continuat să execute trageri de pe loc, semănînd
moarte în rîndurile hitleriştilor şi reuşind să distrugă 2 tancuri din gru
parea de contraatac. Echipajul tancului în care se găsea comandantul
de pluton, sublocotenentul Dumitru Ion, a distrus 2 tancuri „Tiger" şi un
tanc „Panther". Şeful -biroului operaţii al regimentului, căpitanul Marin
Ion, aflîndu-se în timpul acţiunilor la compania comandă, a luat parte la
respingerea unui contraatac al inamicului, luptînd alături de unul din
echipaje. Compania de autotunuri, comandată de căpitanul Gheorghe
Alexandrescu, şi-a confirmat din nou renumele pe care şi-l cîştigase în
luptele anterioare. Militarii acestei S!!bm2ităţi au distrus 2 tancuri „Ti
ger" şi 1 tanc „Panther", provocînd, totodată, inamiculu i pierderi însem
nate în forţă vie. De asemenea, s-au distins în aceste lupte tanchiştii din
compania comandată de căpitanul Virgil Ogescu. Ei au reuşit să distrugă
două tancuri, trei tunuri antitanc şi trei aruncătoare, scqţînd din luptă
numeroşi hitlerişti.
In acţiunile din această zonă s-au distins nu numai echipajele tancu
rilor şi autotunurilor, ci şi cele ale transportoarelor blindate. In timp ce
forţele principale ale regimentului, luptînd în încercuire, respingeau con
traatacurile executate de inamic, compania de cercetare, comandată de
sublocotenentul Constantin Enceanu, aflată iniţial în dispozitiv de sigu
ranţă în zona cotei :!20, ducea acţiuni în cooperare cu un regiment de
artilerie antitanc sovietic, asigurînd şi protecţia antiaeriană a acestuia,
cu armame11tul de pe transportoarele blindate. Patrula de cercetare co
mandată de sublocotenentul Candid Cioca a doborît un avion inamic.
Sublocotenentul Ion Gavriloiu, comandantul unei alte patrule, fiind rănit
a refuzat să fie evacuat şi a continuat lupta alăt�ri de subordonaţii săi.
S-au mai remarcat în acţiunile din această zonă echipajul transportorului
blindat comandat de sergentul-major Gheorghe Pintilie, fruntaşul Ion .
Popa, caporalul Petre Istrate, soldatul Ionică Iancu şi alţii 1". Pe timpul
ocupării unei noi poziţii de luptă, subunitatea de transportoare fusese·
atacată de aviaţia hitleristă cu 8 bombardiere şi 4 avioane de vînătoare.
Focul viu al tunurilor „Gustloff" de pe autoblindatele româneşti a silit
însă aparatele inamicului să se retragă, unul din ele fiind grav avariat.
Comandantul regimentului antitanc sovietic „a mulţumit în mod sincer
şi profund mişcat" ostaşilor români pentru modul în care acţionaseră,
reinarcînd -că fără „intervenţia acestora regimentul său ar fi avut pier
deri mari în material şi oameni" 15.
Continuarea ofensivei pe direcţia generală Schrick-Mistelbach.
Depăşind această situaţie critică Regimentul 2 care de luptă a reluat
ofensiva în cursul zilei de 13 aprilie 1945, sprijinind nemijlocit aceeaşi
divizie sovietică. Este instructiv faptul că tanchiştii, în cooperare cu
infanteria sovietică, au reluat atacul chiar din interiorul localităţii în care
au luptat în încercuire, trebuind să elibereze pentru a doua oară o parte
a acesteia. Pregătirea de foc a ofensivei a fost făcută cu un deosebit suc14
is

Colonel Gheorghe Tudor, op. cit., p. 73-74.
Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr-. 21, f. 101.
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·ces, în structura ei un loc esenţial ocupindu-1 aruncătoarele cu reacţie
şi aviaţia sovietică. Revenind în ritmurile sale obişnuite, ofensiva a pro
gresat rapid cu deosebire după lichidarea rezistenţelor inamicului din
partea de nord a localităţii Hohenruppersdorf. Avînd sprijinul eficace al
aviaţiei şi al aruncătoarelor cu reacţie sovietice, tanchiştii români, res
pingînd din mişcare un nou contraatac hitlerist, au reuşit să înainteze
pînă la nord de Martinsdorf.
La orizont, se întrevedea obiectivul cel mai important al acestei
etape - eliberarea localităţii Schrick -, însemnat nod de comunicaţii
prin care se intersectau principalele artere de retragere a trupelor hitle
riste din zona Viena. Deschizîndu-şi drum prin lupte, manevrînd cu abi
litate punctele de sprijin ale inamicului, atacîndu-le, de regulă, în flanc
şi. spate, trupele române şi sovietice au eliberat în ziua de 14 aprilie satul
Nexing, printr-o manevră dublu învăluitoare, combinată cu atacul
frontal dat cu subunităţi de infanterie. Urmărind să oprească sau
cel puţin să încetinească ritmul ofensivei spre Schrick, inamicul a
executat un contraatac imediat ce regimentul de tancuri român a ieşit
la nord de Nexing, cu o grupare compusă din subunităţi de tancuri „Pan
ther", însoţite de grenadieri şi motorizate, sprijinit numai la 7 minute
de la declanşare de 18 avioane de bombardament şi asalt. Pentru tan
chiştii români devenise însă o obişnuinţă să rezolve în favoarea lor ase
menea momente grele aşa incit jurnalul de operaţii al regimentulm
avea să consemneze că „voinţa de a învinge şi dîrzenia luptătorilor din re
giment opreşte năvala inamicului" 16.
Rezistenţa şi înverşunarea hitleriştilor creşteau în proporţii egale
cu apropierea trupelor române şi sovietice de localitatea Schrick, vădind
intenţia acestora de a o menţine cit mai mult pentru scurgerea coloanelor
de toate armele. Ca urmare, în a doua- jumătate a zilei de 14 aprilie 1 945,
adversarul a executat un contraatac cu tancuri grele, însoţite de tunuri
antitanc, respins cu mare dificultate de tanchiştii români şi trupele so
vietice, atacul propriu fiind oprit la 2 km de localitate, regimentul român
pierzînd :J tancuri şi 3 autotunuri. In aceeaşi zi, inamicul a pierdut 2
tancuri şi 6 maşini avariate, 3 tunuri antitanc şi 8 cuiburi de arme auto'
mate distruse, aproape 70 de morţi şi răniţi 17•
Cu toate eforturi� şi sacrificiile făcute de germani în ziua de 1 5
aprilie 1945, oraşul Schrick a fost eliberat prin loviturile combinate ale
trupelor sovietice şi române, compania de cercetare de autoblindate a
Regimentului 2 care de luptă intrînd prima în localitate 18. Pentru bra
vura cu care au luptat în acea zi tanchiştii români, comandantul Brigăzii
27 tancuri de gardă sovietică le-a adus mulţumiri călduroase 19• Cu acest
prilej a acţionat cu un curaj deosebit soldatul Ioan Banu. Intr-una din
luptele anterioare el capturase un transportor blindat, pe care apoi l-a
condus în luptă asupra localităţii Schrick, avînd ca desant mai mulţi
{)Staşi sovietici. La un moment dat, un puternic contraatac hitlerist cu
infanterie şi tancuri a obligat pe ostaşii sovietici să părăsească transpor
torul blindat şi să. treacă la apărare în apropiere. Ei n-au reuşit totuşi
IG

Ibidem,
Ibidem,
111 Ibidem,
1 9 Ibidem,
17

f. 104.
f. 105.
f. 24-26.
dosar nr. 214, f. 238.
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Solclnttil Ioan Banu

Infanterie şi tancuri sovietice în timpul luptelor
din împrejurimile Vienei

•

să-i oprească pe atacatori, fiind nevoiţi să se retragă. Soldatul Ioan Banu
a rămas singur în maşina sa. Deşi pericolul era mare, viteazul ostaş n-a
renunţat nici o clipă la ideea de a salva transportorul blindat. Apropiin
du-se, hitleriştii l-au somat să se predea. El însă a refuzat categoric, con
tinuînd să lupte singur pînă ce transportorul a fost avariat, iar el ucis.
Ca omagiu al bravurii şi eroismului solqatului român Ioan Banu, autorită
ţile austriece l-au declarat cetăţean de onoare al localităţii Schrick.
Ofensiva Diviziei 4 infanterie de gardă sovietice, sprijinită de Re
gimentul 2 care de luptă român, a continuat şi în zilele următoare, fără
schimbare de efort şi direcţie. Caracteristica luptelor a fost în general
aceeaşi, inamicul rezistînd îndeosebi pe localităţi transformate în puter
nice noduri de apărare. lnaintînd cu impetuozitate şi manevrînd cu iscu
sinţă grupările hitleriste, divizia sovietică şi regimentul român, puternic
sprijinite de artilerie şi aviaţie, au eliberat succesiv mai multe localităţi,
între ele găsindu-se Kettlasbrunn şi oraşul Zistersdorf, centru al regi-

346
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

unii petrolifere din nord-estul Austriei. In acel moment în cronica parti
cipării Regimentului 2 care de luptă la războiul antihitlerist s-a consem
nat citarea lui a patra oară de Comandamentul suprem sovietic, prin
ordinul de zi nr. 338 din 17 aprilie 1945 20 • Era o apreciere a celui mai
înalt eşalon sovietic a felului în care au înţeles tanchiştii români
să-şi aducă contribuţia la eliberarea Austriei de sub ocupaţia fascistă şi
la apropierea zilei marii victorii asupra Germaniei naziste.
Din cauza pierderilor mari în tancuri pe care le suferise în lupte
neîntrerupte, regimentul a fost trecut în rezervă în zona localităţii Ga
jary, la est de Morava, participînd în continuare la acţiuni numai o sin
gură companie de tancuri, sub comanda căpitanului Arcadie Duceag. în
cadrată într-un batalion din Brigada 27 de tancuri sovietică, această com
panie a luat parte la luptele duse, între 18 aprilie-8 mai 1945, împotriva
forţelor hitleriste, distingîndu-se în acţiunile pentru forţarea: canalului
Zaya şi pentru eliberarea localităţilor Mistelbach, Eibenstahl şi Poysdorf
de pe teritoriul Austriei, precum şi în luptele din zonele Pasohlâvky şi
Nova Ves de pe teritoriul Cehoslovaciei.
Documentele din epocă 21, inclusiv comunicatele de război ale Wehr
macht-ului hitlerist, consemnează amploarea confruntărilor din acele
zile, a căror principală caracteristică o reprezenta folosirea pe scară
largă a unităţilor de tancuri, atît ziua cît şi noaptea, în ofensivă ca şi în
apărare 22• In zilele de 18 şi 19 aprilie, tanchiştii români au acţionat pen
tru dezvoltarea ofensivei la nord de rîul Zaya şi pentru eliberarea 16ca
lităţii Mistelbach, important nod de cale ferată. In cursul acestor lupte,
după ce a sprijinit atacul infanteriei sovietice şi a pătruns, la 19 aprilie,
ora 13, în Mistelbach, în după-amiaza aceleiaşi zile compania de tancuri
română a participat cu succes la respingerea unui puternic contraatac
inamic, dat din direcţia pădurii de la nord-vest de Eibenstahl.
In timpul grelelor încleştări din ziua de 19 aprilie 1945 în zona lo
calităţii Grosskrut s-a remarcat plutonul comandat de sublocotenentul
fosif Forgaci. Inamicul organizase un puternic punct de sprijin pe această
localitate, dispunînd pe marginea ei de est numeroase arme automate şi
4 tunuri antitanc. Urmărind să obţină surprinderea, tanchiştii români,
împreună cu cei sovietici au atacat în cursul nopţii, fără pregătire de
artilerie. Totuşi, după începerea atacului, inamicul a deschis un puternic
foc antitanc, fiind favorizat şi · de lumina produsă prin aprinderea unor
grămezi de paie în urma tragerilor executate cu armamentul de pe tan
curile române şi sovietice. Dindu-şi seama că atacurile de front sînt pe
punctul de a fi oprite, sublocotenentul Forgaci, al cărui pluton se afla în
gruparea de la flancul stîng, a hotărît să execute o manevră în flancul
şi spatele inamicului. Folosind cu pricepere o vîlcea ce conducea spre
spatele punctului de sprijin al adversarului, plutonul a atacat prin sur20

„Graiul Nou", an II, nr. 47 (87) din 21 aprilie 1945.
Arh. St. Buc., fond Microfilme S.U.A., rola 50, c. 501, 632, 641, 664.
Cf. Manfred Rauchensteirer, Krieg in Osterreich 1945, Osterreicl:Wscher
Bundesverlag filr Unterrich, Wissenschaft und Kunst, Wien, 1970, p. 166. Referin
du-se la lucrarea lui Eddy Bauer, La guerre des blindes, Paris, 1962, care remarcă
rolul hotărîtor al unităţii române de tancuri în eliberarea Zistersdorf-ului (p. 736),
autorul german menţionează şi luptele de la Hohenruppersdorf şi Kettlasbrunn, şi
conchide : „O dată cu aceasta, este pe deplin clarificată amploarea participării tru
pelor române la luptele din Austria" (Ibidem).
21

22
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Tanchişti romani I a
Viena

prindere forţele hitleriste, provocînd panică şi derută în rîndurile aces
tora. In cursul acţiunii, tanchiştii acestui pluton au luat 36 de pri
zonieri, 8 puşti-mitraliere, 2 tunuri-antitanc şi 5 autocamioane cu mate
riale, ei remarcîndu-se şi în luptele din zona Eibenstahl, unde, în timpul'
respingerii unui contraatac executat de inamic, au reuşit să avarieze trei
tancuri „Panilier".
Zilele următoare au fost marcate de noi şi importante succese în
luptele pentru eliberarea Austriei, tanchiştii români împreună cu cei so
vietici cucerind noi puncte de sprijin din sistemul apărării hitleriste.
Astfel, a fost eliberată localitatea Aspern, în jurnalul de operaţii al regi
mentului menţionîndu:..s e că eliberarea „acestei localităţi s-a făcut nu
mai cu carele de luptă" 23. In zilele de 20 şi 21 aprilie tanchiştii români
au luptat în zona localităţii Poysdorf, unde inamicul dispunea de unităţi
din diviziile 8 blindată (ca're avea în compunerea sa tancuri de tipul
„Tiger" şi „Panther"), 147 SS şi 264 SS. Acestea încercau să interzică
înaintarea în lungul autostrăzii ce duce spre Brno, în special prin exe
cutarea de contraatacuri. La respingerea unui asemenea contraatac au
participat şi ostaşii români.
23

Arh. M.Ap.N., fond 1 157, dosar nr. 2, f. l l l.
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La sfîrşitul lui aprilie 1945, tanchiştii români au pătruns din nou
pe teritoriul Cehoslovaciei, ziua marii victorii de la 9 Mai 1 945 găsindu-i
în plină ofensivă spre Praga 2". lşi încheiau astfel, în mod glorios şi demn,
<l.rumul de luptă început la 23 August 1944.
ln eforturile sale eroice de a con
tribui în tot mai mare măsură la
înfrîngerea fascismului în cel de-al
doilea război mondial armata ro
mână şi-a angajat în luptă alături de marile unităţi şi unităţile de infan
terie, cavalerie, de tancuri, artilerie, aviaţie, marină, cît şi trupele de dife
rite specialităţi indispensabile
pentru asigurarea desfăşurării şi
fluenţei operaţiilor. Modul de acţiune al acestora pe teritoriul Austriei,
în perioada 23 aprilie-25 iunie 1 945, este cît se poate de edificator în
această privinţă 25.
Inscriindu-se în efortul armatei române pentru înfrîngerea Ger
maniei naziste, unităţile şi subunităţile de căi ferate, cu varietatea lor
de categorii de trupe şi specialităţi, cu deosebire construcţii, exploatare
şi de poduri, au fost o prezenţă activă pe teritoriul Austriei. Organic, ele
depindeau de Grupul operativ al Brigăzii de căi ferate române (coman
dant : colonelul Traian Panaitescu) care, datorită nevoilor operative ce
rute de deplasarea continuă a unităţilor spre vest, a fost încadrat, înce
pînd cu 1 aprilie 1945, în categoria de comandament de mare unitate.
ln timpul acţiunilor eliberatoare desfăşurate în Austria, trupele de căi
ferate române au acţionat independent sau au cooperat cu unităţi din
brigăzile 27 şi 47 căi ferate din Direcţia restabiliri căi de comunicaţii
şi transporturi militare sovietice, comandată de general-maior I. M. '
Beleaev.
Cea dintîi subunitate de căi ferate românească care a păşit pe pă•
mîntul Austriei, pentru a executa lucrări de specialitate, a fost compania
1 0 construcţii din batalionul 1 al Regimentului 3 căi ferate, care a în
ceput deplasarea spre această zonă la 17 aprilie 1945 26• La 23 aprilie 1 945
subunitatea a ajuns în staţia Gorsschendorf şi a început activitatea pentru
refacerea tronsonului de cale ferată spre Mistelbach, localitate la a cărei
eliberare au contribuit şi tanchiştii români. Subunitatea era organizată
pe 5 plutoane şi avea un efectiv de 4 ofiţeri, 5 subofiţeri şi 149 trupa 2 7•
In timp de şapte zile, de la 29 aprilie, compania 10 construcţii şi-a
îndeplinit misiunea - restabilirea circulaţiei pe căile ferate austriece din
zona nord Viena - prin refacerea tronsonului dintre Gorschendorf-Mis
telbach, între km 33+800 m şi km 42+900 m, precum şi refacerea treceri
lor peste podurile de la km 52+soo m, 53+450 m şi 54+5o m 28• ln
continuare, între 3 şi 6 mai 1945 , compania 10 construcţii a lucrat 1 a
refacerea tronsonului feroviar Horersdorf-Staatz, fiind apoi dirijată în
Contribuţia unităţilor române
de căi ferate, drumuri şi poduri
la asigurarea desfăşurării luptelor

21

Ibidem, fond 1, dosar nr. 26, f. 226.
Colonel dr. Vasile Alexandrescu, căpitan Eftimie Ardeleanu, Acţiunile mi
litare purtate de trupele române pe teritoriul Austriei, în FIMPR, vol. 16, Bucureşti,
1985, p. 146-149.
w Arh. M.Ap.N„ fond 791, dosar nr. 1, f. 5I.
27 Colonel dr. Vasile Alexandrescu, căpitan Eftimie Ardeleanu, op. cit„ p. 146.
23 Arh. M.Ap.N„ fond 1 202, dosar nr. 43, f. 114-115.
:i;;
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localitatea Laa auf der Thaya, unde a executat, în zilele de 1 1 şi 12 mai,
lucrări spre direcţia Grussbach, iar pe 14 şi 15 mai întl'e Ziersdorfl şi
Gross-Weikersdorf 29.
•
După o perioadă de refacere în localităţile Laa auf der Thaya şi
Hăflein, militarii subunităţii române au consolidat, între 26-29 mai, în
cooperare cu o unitate sovietică, terasamentele din sectoarele de cale ferată
Laa auf der Thaya-Zellerndorf-Sigmundsherberg ; Sigmundsherberg
Absdorf ; Laa auf der Thaya-Grussbach 30. lncepînd din ziua de 1 iunie
1945, compania 10 construcţii a executat diverse lucrări - montări de
ace, demontări linii oe cale ferată, terasamente şi manipulări de mate
riale - pe traseul feroviar Korneuburg-Stockerau 31•
In continuare, între 6 şi 20 iunie 1945, subunitatea românească, cu
efective sporite, a lucrat la mărirea capacităţii de garare a staţiilor Hăf
lein, Korneuburg şi Stockerau 32. După terminarea lucrărilor, s-a înapo
iat în gara Straashoff, de unde a început, la 25 iunie, marşul spre ţară 3:1
Din aprilie şi pînă în iunie 1945, compania 10 construcţii a efectuat
următoarele lucrări de refacere şi întreţinere a liniilor de cale ferată :
3,66 km demontări, 4,8 km restabiliri, 19 ace de cale ferată demontate
şi a montat alte 26 ; a executat terasamente pentru care s-au folosit 42
tone, respectiv 100 mc de material. Operaţiile tehnice executate au nece
sitat aproape 3 OOO zile/om lucru, revenind în medie cite 20 zile/om lucru
pentru fiecare militar din subunitate.
Tot în Austria a acţionat şi compania 5 construcţii din batalionul 2
al Regimentului 3 căi ferate. La 6 iunie 1945, în timp ce se pregătea pen
tru reîntoarcerea în ţară, această subunitate, cu un efectiv de aproxi
mativ 200 de oameni, s-a deplasat de la Salla Nah Vahem, localitate în
Cehoslovacia, la Absdorf, pentru executarea unor lucrări de reconstruc
ţie şi sporirea capacităţii de garare a unor staţii feroviare austriece.
2 din cele 3 plutoane ale companiei s-au deplasat la Korneuburg pentru
demontarea şi · încărcarea unor schimbătoare de cale ferată necesare la
executarea lucrărilor de refacere a circulaţiei feroviare în staţia Absdorf,
pe care le-a terminat, la 21 iunie 1 945 34• In continuare, pînă la 24 iunie
inclusiv, subunitatea a definitivat lucrările efectuate de compania 1 0
construcţii î n staţiile feroviare Stockerau, Korneuburg, Leopoldau ş i a
completat. capacitatea de garare a acestora, precum şi a celor din loca
lităţile Gansleifen şi Edelsdorf, misiuni îndeplinite pînă la 25 iunie 1 945,
cînd a început deplasarea spre ţară 35• Contribuţia militarilor din campa�
nia 5 construcţii căi ferate la asigurarea fluenţei circulaţiei feroviare în
această zonă a fost concretizată în 0,3 km restabiliri linii de cale ferată,
0,3 km întreţineri linii de cale ferată, 6 ace de cale ferată montate şi alte
6 demontate ; manipulări şi deblocăd de materiale - 5 t şi respectiv
203 mc, toate acestea însumînd aproximativ 850 zile/om 36.
•

•

:!!I

Ibidem, fond 791, dosar nr. 1, f. 52.
Ibidem, fond Microfilme, P. II, 2, 2724, c. 437.
3l Ibidem, fond 1 202, dosar nr. 4, f. 128.
32 Ibidem, fond 791, dosar nr. 1, f. 52.
33 Ibidem.
M Ibidem, fond 1 202, dosar nr. 43, f. 131-132 ;
vezi şi Ibidem, fond 791,
dosar nr. 1, f. 50.
35 Ibidem, f. 133 ; vezi şi Ibidem, fond 791, dosar nr. 1 , f. 56.
33 Ibidem, f. 134.
30
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Terminînd lucrările în timpul stabilit, în condiţiuni tehnice irepro
şabile, „ce fac fală unităţilor noastre de căi ferate", şi avînd în vedere
devotamentul, priceperea şi abaegaţia de care au dat dovadă militarii
acestei subunităţi, compania 5 construcţii şi comandantul său - locote
nentul Victor Drobot - au fost citaţi prin ordin de zi pe unitate de co
mandantul Grupului operativ al Brigăzii de căi ferate române 37 .
O contribuţie importantă la restabilirea traficului feroviar in zona
situată la nord de Viena, a adus-o şi batalionul 1 din Regimentul 1 căi
ferate, comandat de maiorul Constantin Dumitrescu.
Organizat pe două companii - 1 1 şi 12 poduri - batalionul s-a
deplasat începînd cu 16 aprilie 1 945 de la Nove Zamky, din Cehoslova
da, ajungînd la 25 aprilie 1945 la Wolkersdorf, în Austria. Folosind la
maximum potenţialul de muncă, militarii români au reuşit ca pînă la
30 aprilie, să execute următoarele lucrări pe traseul Viena-Wolkersdorf :
repunerea în funcţiune a comunicaţiei feroviare la km 16+000, km 17+
600, km 29+000 şi km 31+000 38, deblocarea unui pod metalic şi un pasaj
superior ; reconstruirea unui pod de cale ferată de 32 m lungime şi a două
.podeţe cu deschideri de 6 m şi, respectiv, de 10 m lungime 39.
De la 1 la 19 mai 1945, batalionul 1 poduri feroviare, în cooperare
cu un batalion sovietic de reconstrucţii căi ferate, a reparat 8 poduri căi
ferate pe liniile Siissenbrun-Laa auf der Thaya, Vulzeshohen ; Siissen
brun-Gerasdorf-Staatz-Zellerndorf t.o. După 5 zile, timp în care a
fost cantonată în Laa auf der Thaya, la 25 mai subunitatea românească
s-a deplasat la Deutsch Wagram.
Pînă la 20 iunie, cînd a început marşul către ţară, batalionul 1 po
duri a contribuit la sporirea capacităţii de garare a staţiilor Leopoldau
şi Edelsdorf, reparînd 3 ramificaţii şi 150 m linii de garaj "'·
Unităţile române de căi ferate au executat pe teritoriul Austriei, cu
un efectiv de aproximativ 780 de militari r.2, lucrări complexe, de înaltă
specialitate, „au contribuit - după, cum afirmă generalul-maior I. M.
Beleaev în ordinul de zi nr. 095 din 30 mai 1945 - cu tot sufletul, prin
munca lor" r.:i la „restabilirea liniilor spre Viena şi Briin cu rocada din
tre ele" ""·
Prin ordinul de zi din 8 mai 1945, dat de comandantul Grupului
operativ al Brigăzii de căi ferate române, sînt reliefate contribuţia şi
alesul comportament ostăşesc al militarilor români care se aflau departe
de patrie, pe teritoriul Austriei : „Vă mulţumesc pentru toată osteneala
cu care aţi cinstit numele de român şi aţi ajutat la afirmarea unităţilor
de căi ferate româneşti [„.] . Vă mulţumesc pentru sufletul vostru cinstit
cu care aţi mîngîiat, pe unde aţi trecut, populaţia nenorocită de răz
boi [„.] . Continuaţi în acelaşi chip drumul pe care l-aţi dus. A mai rămas
puţin pînă la capăt" '15.
37 Ibidem, dosar nr. 43, f. 139.

38

39
�0

H

u

43
«

�5

Ibidem, fond 191, dosar nr. l, f. 118.
Ibidem, f. 55, 121.
Ibidem, f. 1 18.
Ibidem, f. 55.
RRA, p. 695.
Arh. M.Ap.N., fond 791, dosar nr. 1, f. 60.
Ibidem, fond Microfilme, P. II, 2.2 724, c. 437.
Ibidem, fond 1 202, dosar nr. 43, f. 1 19.
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Tenacităţii1 şi abnegaţiei de care au dat dovadă ostaşii unităţilor
române de căi ferate în timpul lucrărilor, li se adaugă contribuţia poporu
lui român cu materialele necesare reconstrucţiei. Comandantul grupului
operativ al Brigăzii de căi ferate arăta în acest sens că şeful Direcţiei
restabiliri comunicaţii şi comandant al trupelor de căi ferate ale Fron
tului 2 ucrainean a declarat că „Frontul 2 ucrainean a avut în restabiliri
de căi ferate un mare noroc : pentru materiale, grinzile şi podurile de
la Reşiţa şi pentru lucrări, unităţile de căi ferate româneşti" 46•
Pentru refacerea şi restabilirea infrastructurii teritoriale a trans
porturilor de uscat distruse de inamic, precum şi pentru asigurarea dife
ritelor transporturi unităţile şi subunităţile militare de căi ferate au ac
ţionat pe teritoriul austriac aproape 2 luni, perioadă în care „s-a depus
o meritorie strădanie din partea ostaşilor" 47 pentru îndeplinirea la timp
şi în condiţii tehnicE.• deosebite a misiunilor încredinţate, fapte pentru
care au primit aprecieri elogioase.
Intr-un document adresat de organele sovietice de resort Ministe
rului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice al României, în august 1945,
se exprimă „mulţumirea pentru munca intensă şi de mare ajutor care a
fost depusă de Brigada C.F. şi roagă guvernul român să studieze posi
bilitatea de a recompensa cele mai valoroase elemente ale acestei brigăzi
în frunte cu domnul general Panaitescu" 4B.
Contribuţia unităţilor feroviare române la buna funcţionare a
transporturilor, pe timpul operaţiilor militare şi după încetarea ostilită
ţilor, se integrează efortului general făcut de România, alături de Naţiunile
Unite, pentru obţinerea victoriei asupra Germaniei naziste.
Analiza concepţiei, organizării şi
desfăşurării acţiunilor de luptă pe
teritoriul Austriei, în condiţiile unei situaţii operativ-strategice specifice,
îngăduie aprecierea potrivit căreia unităţile şi formaţiunile militare ro
mâne au obţinut rezultate deosebite.
Reangajat în lupte în etapa finală a celui de-al doilea război mon
dial, în luna martie 1945, în timpul bătăliei pentru Hron, Regimentul 2
care de luptă, care după numărul maşinilor blindate avea valoarea unei
brigăzi de tancuri, şi-a îndeplinit mai presus de orice laudă misiunile în
credinţate. El a pătruns în cele 45 de zile de lupte continue, desfăşurate
împreună cu trupele sovietice, adînc în dispozitivul inamic, de la rîul
Hron pînă în apropiere de Viena şi de aici pînă în oraşul cehoslovac
Znojmo, participînd la forţarea a patru cursuri de apă (Hron, Nitra, Vah
şi Morava) şi la desfăşurarea unor acţiuni de luptă în masivul Carpaţilor
Mici.
Din rîndurile personalului regimentului au căzut peste 100 de sol
daţi şi ofiţeri, morţi sau răniţi. Caracterul deosebit de înverşunat al lup
telor a făcut ca pierderile regimentului în tehnică de luptă să fie foarte
mari : din cele 79 tancuri şi autoblindate de care a dispus la începutul
Bilanţ, concluzii, învăţăminte

'6 Ibidem, dosar nr. 56, f. 70-71.
47 Ibidem, f. 63.

48 Ibidem, dosar nr. 10, f. 19.

353
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

acţiunilor, 28 au fost incendiate şi distruse, iar 49 grav avariate. Pentru
priceperea, curajul şi spiritul de jertfă de care a dat dovadă întregul per
sonal al unităţii, drapelul regimentului a fost decorat cu ordinul „Mihai
Viteazul" clasa a III-a. Comportamentul ostăşesc de excepţie, strălucitele
fapte de arme săvîrşite de tanchiştii români au fost consemnate intr-un
ordin de zi pe armata română în care se menţiona : „Invingînd lipsuri
mari şi greutăţile luptei cu un inamic puternic şi bogat dotat cu mij
loace, Regimentul 2 care de luptă a participat la bătălia ofensivă care a
început la 25 martie crt. [1945
n.n.], distingîndu-se în mod deosebit
cu ocazia forţării şi trecerii marilor cursuri de apă : Hronul, Nitra şi Mo
rava. [ ..] . Pentru modul brav şi exemplar de comportare aduc mulţu
mirile mele tuturor ostaşilor din această unitate de elită. Drapelul româ
nesc, purtat de Regimentul 2 care de luptă, s-a acoperit de glorie. Jert
fele acestei unităţi se adaugă la celelalte pe care le avem în lupta contra
hitlerismului, ridicînd pe altarul lor viitorul de mîine al ţării noastre" 49 •
Intr-o notă de aprecieri a generalului-maior Nikolai Moiseevici Bri
jinev, comandantul Brigăzii 27 tancuri de• gardă, se arăta : „In toate ope
raţiunile purtate, ofiţerii, subofiţerii şi trupa Regimentului 2 care de
luptă, comandat de domnul colonel Zătreanu Stan, 'au dovedit o disciplină
de fier, spirit de organizare, vitejie în lupte şi conştiinciozitate în înde
plinirea datoriei faţă de Naţiunile Aliate" 50• Şeful de stat major al Bri
găzii 27 tancuri sovietice avea să înmîneze la terminarea campaniei anti
fasciste colonelului Stan Zătreanu, comandantul Regimentului 2 care de
luptă, următorul document : „Adeverinţă de pierderile cauzate de către
carele de luptă ale Regimentului 2 care de luptă în perioada de la 25 mar
tie la 8 mai 1945. Distruse şi capturate : 1 . Care de luptă 18 ; 2. Auto
maşini 47 ; 3. Tractoare şi caterpilare 8 ; 4. Tunuri diferite 49 ; 5. Brandt
uri (aruncătoare) 58 ; 6. Mitraliere 86 ; 7. Cai şi căruţe 80. Ofiţeri şi soldaţi
inamici, mai mult de 4 OOO. Pentru bravura deosebită în luptele purtate,
Regimentul 2 care de luptă a fost citat prin 4 ordine de zi *, date chiar
de Comandamentul suprem al Armatei Roşii 51 " .
Complexitatea situaţiilor şi condiţiilor în care a acţionat Regimen
tul 2 care de luptă, modul în care a conceput, organizat şi condus luptele
comandantul şi statul major, felul în care au înţeles tanchiştii să-şi
facă datoria, oferă multe concluzii şi învăţăminte semnificative care au
îmbogăţit gîndirea şi arta noastră militară.
Concluziile şi învăţămintele se derulează în cel clintii rînd pe linia
concepţiei, pregătirii şi organizării luptei. Ideea centrală care a stat la
baza concepţiei luptei a constat în ruperea apărării inamicului în sectoare
mai slab apărate, folosirea pe scară largă a formelor de manevră, învălui-:
rea şi întoarcerea combinate cu atacuri frontale, cu scop de fixare, ex
ploatarea oportună a succesului, realizarea unei asemenea cooperări încît
trupele de toate armele să constituie un bloc funcţional la parametri
ridicaţi etc.
-

.

'9

60

f.

1n numele libertăţii şi prieteniei - Cehoslovacia, Bucureşti, 1970, p. 195.
Ibidem, p. 245.

• Din 30, 31 martie şi 4, 17 aprilie 1945 (Arh. M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 346,
1 16).
6t ln
numele libertăţii şi prieteniei - Cehoslovacia, p. 246.
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Sub raport metodologic, pregătirea şi organizarea luptei începeau în
linii mari din zona de concentrare, se definitiva în zona de aşteptare,
iar ultimele retuşuri se făceau pe poziţia de plecare, care se ocupa, de
regulă, pe timp de noapte şi doar cu cîteva ore înainte de trecerea la
ofensivă, luîndu-se măsuri de mascare. Zona de concentrare a fost situată
la 16 km de linia frontului. Aici întregul personal al unităţii a muncit cu
entuziasm pentru pregătirea în vederea trecerii la ofensivă care a cu
prins şi exerciţii de conducere a maşinilor de luptă, mai ales pe timp de
noapte. Din această zonă regimentul s-a; deplasat spre zona de aştep
tare unde au fost definitivate pregătirile. Datorită faptului că regimentul
urma să sprijine unităţile de infanterie sovietice în cadrul pregătirilor s-a
pus un accent deosebit pe însuşirea principiilor şi procedeelor de luptă
ale acestor unităţi, în yederea realizării unei cooperări cit mai eficace.
S-au executat aplicaţii pe hartă comune, în care s-au prelucrat îndeosebi
probleme ale cooperării. Tot aici a fost pregătit materialul blindat şi s-au
creat stocurile de materiale necesare. S-a făcut regartiţia subunităţilor de
tancuri şi autotunuri la unităţile pe care urmau să le sprijine, s-a execu
tat cercetarea inamicului şi a terenului, s-au fixat misiunile de sprijin
nemijlocit al infanteriei şi s-a organizat cooperarea lor cu unităţile şi
subunităţile de infanterie pe care le sprijineau, cu artileria şi cu pionierii.
Tancurilor li s-au stabilit poziţiile de plecare la ofensivă. Aceste poziţii
au fost alese la o depărtare de aproximativ 2 km de limita dinainte a apă
rării inamicului.
In privinţa misiunilor primite se remarcă faptul că cele două bata
lioane române de tancuri au fost date în sprijinul a două mari unităţi
sovietice, iar companiile au sprijinit regimentele de infanterie sovietice.
Asemenea repartiţie a fost posibilă şi datorită faptului că regimentul
român dispunea de un număr mare de maşini de luptă
79, adică
valoarea a două regimente de tancuri.
Regimentul 2 tancuri a fost, în timpul acţiunilor ofensive, adesea
fracţionat şi afectati pe subunităţi regimentelor de infanterie, în unele
cazuri şi batalioanelor de infanterie, care înaintau în eşalonul întîi pe di
recţia loviturii principale. De obicei, batalioanelor de infanterie li se
destina o companie de tancuri sau o baterie de autotunuri, iar alteori şi
una şi alta. Mai mult încă, pentru o mai bună cooperare în luptă, plutoa
nele de tancuri erau afectate adeseori unor companii de puşcaşi, iar plu
tonului de infanterie i se indicau tancurile înapoia cărora trebuia să
înainteze.
Din felul cum au fost repartizate tancurile şi âutotunurile, reiese
că s-a realizat o densitate corespunzătoare pe kilometrul de front, ceea
ce a asigurat ruperea într-un timp scurt şi pe o mare adîncime a apărării
inamicului. întrebuinţarea tancurilor era determinată de caracterul apă
rării adversarului, de condiţiile terenului, de concepţia luptei care urma
să aibă loc şi de planul de întrebuinţare a tancurilor în sprijinul nemijlo
cit al infanteriei..
Experienţa de luptă a tanchiştilor români a arătat că pentru ma
nevra tancurilor de sprijinul nemijlocit al infanteriei pe cîmpul de luptă
şi pentru executarea unui foc eficace cu armamentul acestora era nece
sar ca intervalele dintre tancuri. care înaintau în linie, să fie de cel pu
ţin 25-40 m, iar distanţele dintre tancurile din prima linie şi autotunu-
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rile care se deplasau înapoia lor de cel mult 100-200 m. Cînd intervalele
dintre tancuri erau mai mici, se îngreuna manevra lor pe cîmpul de luptă
şi acestea sufereau pierderi provocate de focul inamicului, iar cînd adîn
cimea eşalonării era mai mare, eficacitatea focului autotunurilor în spri
jinul tancurilor scădea considerabil şi nu se putea realiza o bună coope
rare cu infanteria.
După ruperea fîşiei principale de apărare, tancurile de sprijin ne
mijlocit al infanteriei se uneau în detaşamente înaintate, pentru "cuceri
rea din mişcare a fîşiei a doua de apărare a inamicului şi pentru urmă
rirea mai departe a acestuia sau pentru forţarea cursurilor de apă şi rea
lizarea de capete de pod. Acţiunile duse de subunităţile regimentului
se desfăşurau în ritm relativ înalt, ceea ce permitea dezorganizarea în
timp scurt a apărării adversarului şi forţarea din mişcare a unor cursuri
de apă. Rezultatele acţiunilor de luptă au relevat eficienţa cooperării între
tancuri şi autotunuri pe timpul ofensivei. Artileria de cîmp obişnuită şi
artileria antitanc nu puteau să îndeplinească această misiune deoarece
aveau o capacitate de manevră redusă. Trebuiau asigurate trupele cu ast
fel de artilerie care să aibă capacitatea de manevră apropiată de cea a
tancurilor, însă să le depăşească din punct de vedere al puterii focului.
Acest mijloc l-au constituit autotunurile.
·Dispozitivul de luptă al acestora se constituia astfel : în linia întîi,
la 200-400 m în faţa infanteriei, înaintau tancurile, care aveau misiu
nea să neutralizeze toate mijloacele de foc ale inamicului care nu fuse
seră scoase din luptă în timpul pregătirii de artilerie şi să asigure înain
tarea unităţilor de infanterie. In linia a doua, la 100-200 m înapoia
tancurilor sau nemijlocit în dispozitivele de luptă ale infanteriei din eşa
lonul întîi care executa atacul, înaintau autotunurile şi cu focul lor spri
jineau tancurile aflate .in faţă.·
In scopul îndeplinirii misiunilor primite, subunităţile de tancuri ro
mâne au folosit cu o deosebită pricepere toate formele de manevră în
cîmpul tactic. Caracteristic din acest punct de vedere este atacul asupra
flancului şi spatelui forţelor inamicului dispuse în diferite puncte de spri
jin, mai ales în localităţi ; ele căutau flancuri sau le creau. Tanchiştii
foloseau cu o rară îndemînare toate posibilităţile oferite de teren în scopul
realizări� surprinderii. De regulă, repartiţia forţelor care participau la
atac era următoarea : o treime din forţe executa atacul de front pentru
a fixa inamicul, în timp ce gruparea principală făcea manevra de în
văluire sau întoarcere. Eficacitatea acestui mod de concepere şi desfă
şurc.re a acţiunilor a fost evidentă. Fixat de front şi atacat cu vigoare în
flanc, iar uneori şi în spate, adversarul era silit să părăsească poziţiik
în grabă, suferind pierderi mari.
Subunităţile .de tancuri române, în timpul dezvoltării ofensivei, au
fost puse în situaţia de a respinge un mare număr de contraatacuri exe
cutate cu tancuri grele. In acest caz cele mai bune rezultate se obţineau
atunci cînd o parte din tancurile noastre întîmpinau cu foc de pe loc
tancurile care contraatacau, iar altă parte aplica lovituri din flanc şi din
spate.
In condiţiile unei superiorităţi considerabile a inamicului în tancuri,
o eficacitate mare o avea executarea de către tancurile noastre a focului
de pe loc şi din ambuscade. Pentru respingerea contraatacurilor inamicu356
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Monument al ostaşilor români că
zuţi pentru eliberarea Austriei

•

lui în zona Hohenruppersdorf, Regimentul 2 care de luptă român a folo
sit cu mult succes asemenea procedee. Un loc aparte îl ocupă învăţămin
tele ce se desprind din acţiunile desfăşurate în încercuire şi din lupta tanc
contra tanc care au avut loc în ziua de 12 aprilie 1945. Ele au pus cu
pregnanţă în evidenţă faptul că regimentul de tancuri român, deşi s-a
văzut constrîns să treacă temporar la apărare, nu a încetat nici un mo
ment să manifeste iniţiativă tactică, să organizeze şi să execute contra
atacuri viguroase şi îndrăzneţe, să dovedească din plin calităţi morale
şi de lupţă deosebite, să-şf adapteze judicios şi oportun dispozitivul în
funcţie de situaţie, obligîndu-1 astfel pe inamic să-şi uzeze continuu for
ţele. Succesele tanchiştilor români sînt cu atît mai valoroase cu cîi
ele au fost obţinute în confruntări directe cu maşini de luptă germane cu
performanţe tehnico-tactice superioare tipurilor de tancuri pe care le avea
Regimentul 2 care de luptă .
Desfăşurarea acţiunilor de luptă a demonstrat tncă o dată ce rol
important are cooperarea pentru obţinerea succesului. In ce priveşte sub
unităţile de tancuri române, ele au cooperat îndeosebi cu infanteria, arti
leria şi aviaţia. Această cooperare începea chiar din momentul în care
tancurile ocupau poziţii de plecare la ofensivă şi pe timpul deplasării din
aceste poziţii spre limita dinainte a apărării inamicului. Uneori, focul
artileriei a fost folosit pentru a masca deplasările tancurilor spre poziţiile
pe care urmau să le ocupe.
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Practica acţiunilor de luptă a arătat că pentru cooperarea cu succes
a tancurilor cu alte arme, comandanţii tanchişti trebuiau să cunoască te
meinic principiile luptei armelor întrunite, iar comandanţii subunităţilor
şi unităţilor de infaRterie, artilerie, geniu etc. posibilităţile de luptă ale
tancurilor şi autotunurilor şi modul de întrebuinţare a lor în luptă.
Experienţa tanchiştilor noştri dovedeşte că asistenţa tehnică per
manentă a maşinilor este una din condiţiile de bază pentru asigurarea
unei înalte capacităţi de luptă a subunităţilor de tancuri. Ei foloseau fie
care prilej, fiecare răgaz pentru a controla starea tehnică a maşinilor şi
armamentului cu care luptau, a le întreţine şi a le reface în mod operativ.
Participarea trupelor române de tancuri, căi ferate, drumuri şi po
duri la acţiunile de luptă şi la refacerea şi restabilirea infrastructurii te
ritoriale a transporturilor de uscat pe teritoriul Austriei se integrează
organic în efortul general al ţării la obţinerea victoriei de către coaliţia
antihitleristă asupra Germaniei naziste. In Austria, tanchiştii şi militarii
feroviari români au înscris o pagină glorioasă în cartea de aur a istoriei,
zecile de morminte ale militarilor români din cimitirele de la Hohen
ruppersdorf, Ket'tlasbrunn, Niedersulz, Nexing, Prattes, Vergerdorf stînd
mărturie ale dîrzeniei şi neînfricării cu care aceştia au participat la elibe
rarea teritoriului austriac.
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CAPITOLUL AL VI I-LEA

ARTA MILITARĂ ROMANEASCĂ
IN RĂZBOIUL ANTIFASCIST

Pe timpul acţiunilor eliberatoare desfăşurate pe teritoriul naţional,
în Ungaria, Cehoslovacia· şi Austria împotriva trupelor hitleriste şi hor
thyste, comandamentele şi trupele noastre s-au situat la înălţimea înţele
gerii şi aplicării j udicioase a principiilor, legilor şi procedeelor de ducere
a războiului în condiţii complexe de timp, spaţiu şi stare a vremii, în si
tuaţii ope�·ative şi tactice diferite, au dovedit capacitate organizatorică,
pricepere şi iniţiativă, conferind astfel strategiei, artei operative şi tac
ticii caracteristici proprii rezultate în egală măsură din tradiţiile româ
neşti şi din particularităţile războiului drept, susţinut prin eforturile
întregului popor.
în cele 263 de zile în care trupele
române au străbătut prin luptă un
spaţiu cuprins între ţărmul Mării
Negre şi Podişul Boemiei, pe o distanţă de aproximativ 1 700 kmJractica
militară românească a dobîndit noi dimensiuni şi însuşiri rezultate în
principal din : particularităţile relaţiilor dintre Naţiunile Unite şi Româ
nia ; statutul politico-juridic internaţional al statului român definit prin
Convenţia de armistiţiu din 12 septembrie 1 944 ; caracteristicile opera
ţiilor militare în ultima parte a războiului ; specificul cooperării militare
în contextul războiului de coaliţie.
Operaţiile �i luptele desfăşurate de armata română pe asprul drum
al războiului antihitlerist, ca şi succesele obţinute împotriva unui inamic
puternic, tenace şi bine înarmat au evidenţiat înalta competenţă, realis
mul şi priceperea Comandamentului militar naţional şi a celorlalte co
mandamente superioare în elaborarea concepţiei de luptă, fermitatea şi
supleţea acestora în conducerea trupelor. Investit, prin hotărîre politică
Trăsături ale doctrinei
militare
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superioară, cu organizarea şi conducerea „operaţiilor tuturor forţelor ar
mate, de uscat, aer şi marină, pînă la stabilirea relaţiilor de comandament
în cooperarea viitoare cu trupele Naţiunilor Unite" 1, Marele Stat Major,
încadrat corect, unitar şi fără discrepanţe în noua situaţie politică şi mili
tară a ţării, şi-a desfăşurat activitatea de concepţie şi conducere strate
gică a oştirii române potrivit politicii statale stabilite prin documentele
emise imediat după 23 August 1944, care stipulau lupta hotărîtă împo
triva trupelor hitleriste, acceptarea armistiţiului cu Naţiunile Unite, îm
potrivirea în faţa oricui s-ar fi opus acestei decizii „liber luate şi care
nu atinge drepturile nimănui" 2• Acest principal organ de concepţie, or
ganizare, conducere şi decizie din cadrul Ministerului de Război a răs
puns cu promptitudine şi fermitate la imperioasele comandamente naţio
nale puse în �aţa organ�lor şi cadrelor de comandă ale armatei române în
vara anului 1944 pe plan politic şi strategic în contextul celui de-al doil2a
război mondial.
Principalele sarcini de ordin strategic pe care Comandamentul mi
litar românesc le-a rezolvat imediat după victoria revoluţiei din august
includeau : încheierea acţiunii de regrupare şi recuperare a forţelor ar
mate de pe fostul front germano-sovietic din partea de nord-est a ţării ;
elaborarea concepţiei strategice şi pregătirea forţelor militare din zona
interioară pentru eliberarea părţii de nord-vest a teritoriului naţional de
sub ocupaţia horthysto-hitleristă ; precizarea noilor misiuni pentru aero
nautica şi marina militară ; efectuarea unei ample manevre de forţe şi
mijloace la sud şi est de Carpaţi în vederea trecerii la ofensiva elibera
toare în partea de nord a Transilvaniei ; realizarea dispozitivului stra 
tegic astfel încît acesta să permită, concomitent, continuarea acţiunilor
ofensive şi de apărare la nord de Carpaţii Meridionali şi la vest de cei
Occidentali şi, respectiv, apărarea frontierelor de sud şi sud-vest ale ţării :
restructurarea „din mişcare" a armatei. Aceste acţiuni de mare impor
tanţă şi cu înalt grad de dificultate au fost concepute şi conduse de Ma
rele Stat Major român, care a dus la îndeplinire, într-un mod original,
cu competenţă şi energie, prevederile propriilor directive operative şi
deciziile elaborate de !naltul comandament aliat (sovietic) după 7 sep
tembrie 1944.
O altă problemă care a intrat, dintr-un anumit punct de vedere, în
competenţa Marelui Stat Major a fost aceea a atitudinii pe care trebuiau
s-o adopte comandamentele şi trupele române faţă de armatele sovietice.
Pornind de la faptul că armata română încetase luptele împotriva coaliţiei
antihitleriste şi că a început ostilităţile împotriva Germaniei naziste şi
Ungariei horthyste, Marele Stat Major a pus la baza relaţiilor dintre co
mandamentele române şi cele sovietice principiile relaţiilor dintre coman
damentele militare ale unei coaliţii de state independente şi suverane.
1 Arh. M.Ap.N., fond 948, Secţia 3-a, dosar nr. 2 722, f. 1.
2 PEP, p. 29.
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Acţiunea armatei române pentru eliberarea părţii de nord a Transilvaniei
de sub ocupaţia horthysto-hitleristă urma să fie deci încadrată în con
cepţia de ansamblu a comandamentului sovietic, însă conducerea nemij
locită a armatei române trebuia s-o exercite Comandamentul naţional iar
armata română să aibă sectorul său de front bine definit. Cît priveşte aci
tudinea trupelor române faţă de cele sovietice, aceasta trebuia să fie „prie
tenoasă fără a cădea în servilism" 3.
Din analiza modului în care Marele Stat Major a continuat să-şi
îndeplinească: atribuţiile pe timpul acţiunilor eliberatoare, desfăşurate
de marile unităţi proprii în partea de nord-vest a ţării, se desprind con
cluzii valoroase privind practica militară românească : posibilitatea exe
cutării de acţiuni militare pe direcţii sau în fîşii relativ îndepărtate, însă
conjugate, într-o concepţie unitară, în vederea atingerii unui scop unic ;
folosirea eficientă a manevrei pe direcţii interioare în scopul realizării
superiorităţii de forţe şi mijloace într-un sector dinainte stabilit şi nimi
cirii pe părţi a inamicului, privindu-l pe acesta de posibilitatea de a se
grupa şi acţiona centralizat ; menţinerea iniţiativei, devansarea adver
sarului în acţiune şi aplicarea principiului surprinderii atît în cîmpul
operativ-strategic, cît şi în cel tactic ; evitarea unor reorganizări com
plicate de comandamente şi a unor deplasări de forţe şi mijloace 1 pe
distanţe mari pentru ca trupele proprii să poată trece la acţiune imediat,
direct din zonele de dispunere sau din garnizoanele de reşedinţă ; în
vestirea cu misiuni operative a corpurilor teritoriale (comandamente ce
pînă atunci aveau doar sarcini administrative, de pază şi disciplinare), care
au luat în subordine diviziile (operative şi de instrucţie), unităţile, şco
lile militare şi alte formaţiuni dislocate în zone aflate sub controlul lor ;
folosirea în acţiunile de luptă a unor formaţiuni militare nedestinate după
principiile şi planul de mobilizare în vigoare la acea dată să participe
efectiv la lupte - şcoli militare, centre de instrucţie, cercuri de recrutare,
subunităţi de pompieri, trupe de depozit etc. ; îndeplinirea de către unele
mari unităţi de nivel tactic a unor misiuni cu implicaţii strategice ; asi
gurarea unei cooperări eficiente în luptă între unităţile armatei şi forma
ţiuni şi detaşamente populare înarmate, inclusiv cu acţiunile maselor
populare.
Din cea de-a doua parte a lunii septembrie Marelui Stat Major
i-au revenit atribuţii care s-au referit în special la reorganizarea unor
comandamente şi mari unităţi rămase în interiorul ţării, trimiterea
de completări pe front în scopul înlocuirii pierderilor şi al menţinerii
capacităţii combative a unităţilor şi marilor unităţi, aprovizionarea
trupelor luptătoare cu armament, muniţie, echipament şi subzistenţe.
Totodată, după semnarea Convenţiei de armistiţiu, forurile supreme de
conducere politico-militară au trecut la aplicarea integrală a acestui act
� Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 838, f. 34-39 (vezi Directiva operativă a
şefului Marelui Stat Major, cap. VII) .
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Trupe române traversînd rîul Crasna - octombrie 1944

juridic internaţional, unele prevederi ale documentului fiind îndeplinite
încă în zilele revoluţiei din august 1 944, contribuţia României alături de
coaliţia Naţiunilor Unite depăşind cu mult cifrele menţionate în docu
mentul amintit.
Pentru îndeplinirea misiunilor operative Comandamentul militar
naţional a pus în aplicare principiul doctrinar fundamental privitor la
concordanţa dintre scopul strategic şi forţele şi mijloacele aflate la dis
poziţie pentru atingerea lui. Concludentă este în acest sens dinamica for
ţelor armate române aflate în operaţii pe ansamblu şi în diferite momente
distincte ale războiului antihitlerist 4 •
După 12 septembrie 1 944, România a folosit în luptele antihitlerist.:?
şi antihorthyste din partea de nord-vest a ţării, din Ungaria, Cehoslovacia
şi Austria, pe lingă cele 2 comandamente de armată, 4 corpuri de armată
şi, pînă la 25 octombrie 1 944, corpurile de munte, cavalerie, motome
canizat, diferit� structuri luptătoare aparţinînd celorlalte arme, precum
şi numeroase instituţii de învăţămînt militar. Modul corect în care Co
mandamentul militar naţional a îndeplinit cerinţele protocolului din 26
octombire 1 944 reiese şi din următoarea situaţie comparativă 5 :
4 General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr.
Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, România şi marea victorie. O contribuţie
de seamă la înfrîngerea fascismului. 23 August 1 944-12 mai 1945, Bucureşti, 1985,
p. 211-244.
5 Ibidem, p. 211-277 ; 23 August 1944. Documente, val. III, 1944-1945, Bucu
reşti, 1985, p. 158-160 ; RRA, p. 648-695.
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Comandamente de :

Divizii

de :

1944

Ungaria

I

Cehoslovacia

I

Austria

armată

2

2

2

corp de
armată
(similare)

4

5

4

-

infanterie

9

11

11

-

munte

1

2

2

-

cavalerie

2

4

3

-

17

16

-

12

TOTAL

.

15

13

Escadrile de aviaţie

1 regiment şi
2 divizioane

Artilerie antiaeriană

Trupe blindate

Trupe
de
geniu

Real folosite pe timpul
iuptelor din :

Indicate în
protocolul
din
26 octombrie

Mari unităţi şi
c:itegorii de arme

2 brigăzi

-

-

20
1 divizie şi 1
brigadă
independentă
(5 regimente şi
2 divizioane)
1 regiment
care de luptă

-

-

-

1 regiment
care de luptă

pionieri

2 batalioane

2 batalioane

2 batalioane

-

pontonieri

2 batalioane

1 regiment

1 regiment

-

1 brigadă

1 brigadă

căi ferate

-

2 batalioane

Amplul efort militar al României în războiul antihitlerist, angajat
încă de la 23 August 1944 şi concretizat într-un număr de mari unităţi
şi unităţi luptătoare ce a depăşit, în anumite etape, cu peste 500/o stipu
laţiile Convenţiei de armistiţiu din 12 septembrie 1944 şi protocolului din
26 octombrie 1944, constituie o dovadă elocventă a modului plenar în care
întregul popor român a înţeles să participe cu toate resursele şi ener
giile la lupta împotriva Germaniei naziste, pentru înfăptuirea idealurilor
supreme de libertate şi independenţă.
Acţiunile de luptă desfăşurate de forţele noastre armate în perioada
23 august 1944 - 12 mai 1945 oglindesc conţinutul şi particularităţile
artei militare româneşti tradiţionale, concretizate în : riposta fermă, hotă
rîtă pe care armata şi întregul popor au dat-o trupelor hitleriste şi hor
thyste ; angajarea integrală a potenţialului economic şi a infrastructurii
teritoriale în susţinerea efortului de campanie ; sprijinul acordat în forme
şi cu mijloace diferite, de masele largi populare armatei române în tim
pul luptelor de eliberare a teritoriului naţional sub ocupaţia horthysto
hitleristă ca şi pe întregul drum al războiului antihitlerist, pînă la în
frîngerea definitivă a Germaniei naziste.
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Victoriile repurtate de armata ro
mână în războiul antihitlerist au la
bază un ansamblu de factori politici,
militari şi sociali ce au acţionat într-o strînsă interdependenţă, cu rădăcini adînci în istoria românilor. Intre aceştia, un rol primordial l-a avut
legătura &intre armată şi popor. Inţelegîndu-şi pe deplin înalta sa me
nire, dovedind ataşamentul fierbinte faţă de patrie şi un neîntrecut spi
rit de sacrificiu, armata română a răspuns cerinţelor momentului istoric
dat, chemărilor Partidului Comunist Român, integrîndu-şi efortul, fără
nici un fel de rezerve, în lupta hotărîtă a naţiunii noastre pentru victoria
revoluţiei din august 1 944, pentru eliberarea părţii de nord a Transilva
niei de sub ocupaţia horthysto-hitleristă, pentru zdrobirea celui de-al
treilea Reich şi întronarea păcii pe continentul european. Împreună cu
oştirea sau în sprijinul ei au luptat şi au muncit într-o deplină unitate
de voinţă milioane de oameni de la oraşe şi sate, asigurîndu-se astfel o
trainică legătură · între popor şi armată. Această legătură s-a materiali
zat, în principal, prin partfciparea, într-o formă sau alta, a unui număr
însemnat de oameni ai muncii, împreună cu ostaşii, la luptele eliberatoare
din Transilvania, precum şi prin fapte pilduitoare de muncă în spatele
frontului. Elanul şi dăruirea cu care masele populare au răspuns chemă.fii
Partidului Comunist Român „Totul pentru front, · totul pentru victorie ! "
n u au fosti un fenomen întîmplător, ci au avut determinări istorice şi
patriotice, sociale şi morale. O atare realitate se înscria în tradiţiile lup
tei de secole a poporului român pentru unitate, dreptate socială, pentru
apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a patriei.
Tradiţiile înaintate ale legăturii dintre armată şi popor, ca şi cele
ale participării active a populaţiei civile, sub diferite forme, căi şi moda
lităţi, la acţiunile militare propriu-zise, au căpătat ample dimensiuni şi au
fost ridicate pe trepte superioare în timpul revoluţiei de eliberare socială
şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, al întregului război antihitle
rist. Privită din punctul de vedere al modului de acţiune, această parti
cipare poate fi grupată astfel : acţiuni de luptă directe, cu arma în mînă,
împreună cu unităţile şi subunităţile armatei române ; acţiuni de luptă
desfăşurate în mod independent de grupe alcătuite din patrioţi civili ;
sprijinirea, sub diferite forme, a luptelor eliberatoare desfăşurate de tru
pele române (furnizarea de informaţii despre inamic ; tăierea unor fire
telefonice în zonele controlate vremelnic de hitlerişti şi horthyşti ; înde
plinirea unor misiuni de cercetare în spatele frontului ; oferirea unor
muncitori şi ţărani de a călăuzi formaţiuni militare româneşti şi sovietice
prin păduri şi pe cărări de munte în urmărirea trupelor inamice ; parti
ciparea unui mare număr de cetăţeni la executarea de lucrări genistice
în folosul trupelor române şi sovietice ; acţiuni desfăşurate de populaţie
pentru apărarea de la distrugere a unor localităţi, a întreprinderilor şi
fabricilor, pentru împiedicarea jefuirii de către hitlerişti şi horthyşti a
bunurilor obşteşti şi ale cetăţenilor ; ajutorul acordat trupelor la deschi
derea unor comunicaţii sau la repararea podurilor distruse de inamic în
retragere, transportarea muniţiei pînă în liniile de luptă, diferite ali
mente oferite ostaşilor şi, nu în ultimul rînd, primirile entuziaste, sărbă
toreşti făcute eliberatorilor de locuitorii satelor şi oraşelor dezrobite, care
Unitatea dintre popor şi armată
- fundament al victoriei
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Coloană cu alimente donate de populaţie în drum spre front - decembrie 19H

au întărit elanul de luptă şi hotărîrea ostaşilor români de a nu precupeţi
nimic în efortul pentru alungarea duşmanului fascist de pe străvechiul
pămînt românesc al Transilvaniei.
O dată cu angajarea trupelor române în luptele de la nord şi vest de
Carpaţi, mii de tineri, îndeosebli transilvăneni, au cerut să fie înscrişi
ca voluntari în rîndul unităţilor luptătoare pentru a acţiona cu arma în
mină împotriva ocupanţilor horthyşti şi hitlerişti. Inscrierile de volun
tari pentru trupele combatante s-au făcut pe baza cererilor individuale
sau în grup adresate de pe întreg cuprinsul ţării forurilor militare. Iată
cîteva spicuiri din aceste cereri 6 : „Consider ca o datorie morală de a-mi
da tributul meu pentru dezrobirea pămîntului strămoşesc, fiind originar
din Ardeal" (Mihail Haiduc) ; „Sînt refugiat din Ardealul răpit de Unga
ria, unde Încă şi azi mama şi sora suferă jugul asupritorilor [„.] . Doresc
să iau parte la dezrobirea acestui sfînt pămînt" (Ivan Mărcuş) ; „In do
rinţa neşovăielnică de a lupta pentru eliberarea Ardealului robit de un
guri şi de nemţi, rog interveniţi pentru a participa şi eu la această luptă
sfîntă" (Victor Danciu din comuna Ceica, judeţul Bihor) ; „In dorinţa de
a-mi servi ţara şi neamul, vreau cu toată convingerea de a fi încadrat
într-un batalion de voluntari ardeleni" (D. Stanca, din Olăneşti, judeţul
Vîlcea). Primind aprobarea celor în drept, sute şi sute de voluntari au
sporit simţitor numărul luptătorilor din unităţile operative, din rîndurile
lor alcătuindu-se chiar subunităţi închegate. De pildă, luptătorii batalio
nului fix regional „Someş" erau cu toţii proveniţi din voluntari. Coman
damentul · grupării de est a Diviziei 3 munte a fost constituit în exclusi
vitate din cadre de voluntari. Numai în perioada 8-1 2 septembrie 1944
s-au înscris în compania „Călăţele" un număr de 60 de voluntari 7• Intre
s Arh. M.Ap.N„ fond 158, dosar nr. 2, f. 221-222 ; „Ardealul", an. IV nr.
din 25 septembrie 1944.
7 PEP, p. 182.

365
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

40

18 şi 25 septembrie 1944, în două batalioane operative s-au înrolat peste
450 de patrioţi e.
Inscrierile de voluntari în cadrul trupelor luptătoare au continuat
pînă în ianuarie 1945, în rîndul acestora aflîndu-se şi numeroşi tineri co
munişti şi utecişti. Răspunzînd cu elan patriotic chemărilor Partidului
Comunist Român, ei au completat efectivele unităţilor din prima linie,
contribuind apoi, prin prezenţa lor pe front, la întărirea efectivelor
şi la creşterea capacităţii combative a unităţilor în care fuseseră reparti
zaţi. ln perioada finală a luptelor de pe teritoriul Ungariei au plecat pe
front două asemenea detaşamente, primul avînd un efectiv de cîteva sute
iar cel de-al doilea de peste 1 OOO de tineri 9• Printre voluntari se aflau
Constantin Godeanu, membru al C.C. al U.T.C., Alexandru Rusu, membru
al comitetului judeţean U.T.C. Braşov, studentul Ludovic Czeller-Gall,
activist al comitetului judeţean U.T.C. Cluj, Petre Vişeu din Gura Ocni
ţei şi alţii. După o perioadă de instrucţie aceşti voluntari au fost intro
duşi în luptă pe frontul din Cehoslovacia, mulţi dintre ei vărsîndu-şi sîn
gele _pentru patrie. Referindu-se la această pagină din glorioasa istorie a
organizaţiei revoluţionare a tineretului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sub
liniază : „In scopul asigurării capacităţii de luptă a unităţilor militare, la
recomandarea partidului, Uniunea Tineretului Comunist a organizat tri
miterea de voluntari pe front. Peste 1 500 de activişti ai U.T.C. au plecat
voluntari împreună cu mii şi mii de tineri în acea perioadă în războiul
antifascist ; în acelaşi timp, sute de mii de tineri luptau ca ostaşi în uni
tăţile armatei române. Prezenta voluntarilor pe front, inclusiv dintre
membri ai Comitetului Central al U.T.C. - din rîndurile cărora a făcut
parte şi tînărul erou Constantin Godeanu -, a contribuit la ridicarea spi
ritului de luptă al armatei noastre " 10.
In rîndurile voluntarilor români care au participat la acţiunile de
luptă sau au sprijinit într-un fel sau altul efortul militar, atestînd şi prin
aceasta caracterul popular al războiului, s-a găsit şi un număr însemnat
de femei 11. Ele s-au aflat pe front fie în calitate de auxiliare, fie în cea
de combatante în unităţile din prima linie. Multe femei s-au înrolat ca
infirmiere voluntare în cadrul unităţilor luptătoare ori s-au înscris în
Societatea de „Cruce Roşie", lucrind în spitalele teritoriale sau în cele
de campanie, în dispensare sau activînd în echipe sanitare şi în posturi
de prim-ajutor pe toată durata războiului antihitlerist. Datele statistice
atestă faptul că la începutul anului 1945 numărul infirmierelor auxiliare
voluntare ale „Crucii Roşii" se ridica la 5 710, în timp ce, în perioada
23 august 1944 - 12 mai 1945, peste 2 OOO de infirmiere voluntare au
participat la îngrijirea unui număr de 50 870 răniţi şi bolnavi, cu un to
tal de 1 398 155 de zile tratament 12• Alte mii de femei au lucrat în canti
nele armatei sau în cele pentru ajutorarea populaţiei civile. Documentele
s Arh. M.Ap .N , fond 544, dosar nr. 24, f. 23, 27.
.

Uniunea Tineretului Comunist, şcoală de educare comunistă, patriotică şi
revolutionară a tineretului, Bucureşti, 1987, p. 162
io Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vol. 4, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 629-630.
u Politic şi social în doctrina militară a României socialiste, Bucureşti, 1974,
p. 86.
12 Crucea Roşie din România. 1876-1976, Bucureşti, 1976, p. 89-91.
9
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Voluntară sanitară
din Divizia 3 munte

Sergentul voluntar Elena
Chiriţă

de arhivă ne oferă exemple edificatoare în care unele femei au fost înca
drate în unităţi operative în diferite ipostaze : de sanitar şi puşcaş în linia
întîi, cum a fost sergentul voluntar Elena Chiriţă ; de agent de transmi
siuni, ca voluntara Maria Bălan ; de aviator, precum pilotul Mariana
Drăgescu, pe aparate militare de transport, cu 25 misiuni de zbor la activ ;
de artilerist, cum a fost sublocotenentul Viorica Dunca, femeie plină de
curaj şi iniţiativă, care, pe timpul luptelor din Cehoslovacia, a comandat
o baterie de tunuri grele ia.
Legătura dintre popor şi armată, dintre spatele frontului şi front
s-a manifestat la parametrii cei mai înalţi prin modul în care masele
muncitoare de la oraşe şi sate, din fabrici şi uzine, de pe ogoare .au acţio
nat pentru asigurarea unităţilor militare cu armament şi muniţii, cu
echipament şi alimente, cu medicamente etc. Muncitorii din industria grea,
cei din domeniul extracţiei de petrol şi cărbune, din transporturi, din in
dustria uşoară şi alimentară, în frunte cu comuniştii, au muncit cu înalt
elan patriotic, zile şi nopţi, fără odihnă, pentru a pune la dispoziţia arma
tei tehnica de luptă necesară, muniţii, echipament şi hrană. La rîndul
ei, trecînd peste privaţiuni de tot felul, ţărănimea a depus eforturi deo�
sebite pentru a asigura oştirii şi populaţiei pîinea şi alte produse alimen
tare de strictă necesitate, participînd, totodată, cu înaltă conştiinţă civică
la rechiziţii pentru armată.
Dragostea de patrie, dorinţa şi voinţa unanimă a naţiunii române
de a nu precupeţi nimic pentru asigurarea libertăţii şi independenţei ţării,
pentru înfrîngerea hitlerismului au unit întregul nostru popor în uria._
şul său efort de război pentru alungarea cît mai rapidă şi definitivă a
1 3 Colonel dr. Florian Tu că Factori at succeselor trupelor române în războiul
antihitlerist, Bucureşti, 1982, p. 192.
,
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Se

pregătesc medica
mente pentru front

trupelor hitleriste şi horthyste de pe pămîntul patriei, pentru participa
rea în continuare a armatei române la luptele pentru eliberarea Ungariei,
Cehoslovaciei şi Austriei, pînă la victoria finală asupra Germaniei na
ziste. O astfel de concentrare de forţe şi de energii ale naţiunii române, al
cărei iniţiator, organizator şi conducător ferm şi încercat a fost Partidul
Comunist Român, este comparabilă în substanţă cu alte mari ridicări
naţionale care s-au derulat în alte perioade ale evoluţiei României. Luptele
antihitleriste au dovedit că alături de armată, într-o deplină uni
tate de voinţă şi de acţiune, s-a aflat, ca de atîtea ori în decursul istoriei,
şi a acţionat cu hotărîre pentru cauza dreaptă şi nobilă a României, în
tregul nostru popor, această legătură indisolubilă dintre spate şi front
constituind de fapt unul din factorii de prim ordin care au stat la baza
victoriilor repurtate de militarii români pe drumul greu al războiului
antifasdst.
In perioada luptelor purtate de ar
mata română, împreună cu armata
sovietică, împotriva Germaniei hi
tleriste şi Ungariei horthyste, atît comandamentele, cît şi trupele noastre
au făcut dovada cunoaşterii, înţelegerii şi aplicării judicioase a principiilor,
metodelor şi procedeelor de pregătire şi conducere a operaţiilor în orice
condiţii, au manifestat capacitate organizatorică, supleţe, pricepere, ini
ţiativă în luptă, au învins un inamic puternic şi bine înarmat, imprimînd
artei noastre militare caracteristici proprii. „Comandamentele şi trupele
române au adus elemente noi artei noastre militare în special privitoare
la principiile şi procedeele ducerii acţiunilor de luptă în munţi, pe timp
de iarnă, aplicarea manevrelor largi şi adînci în interiorul localităţilor
Caracteristici definitorii
ale artei militare
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mari, forţarea din mişcare a cursurilor de apă şi luptele pe timp de
noapte 14•
Acţiunile desfăşurate de armata română pe frontul antihitlerist au
constituit o verificare a potenţialului uman, material şi moral al ţării. Ele
au supus unui sever examen nu numai fiabilitatea economiei naţionale,
starea moral-politică a populaţiei şi a armatei, nivelul pregătirii de luptă
a oştirii, valoarea armamentului şi tehnicii militare din înzestrare, ci şi
calităţile cadrelor militare, ale tuturor comandamentelor de la Marele
Stat Major şi pînă la cel mai mic eşalon tactic.
Dispunînd de cadre valoroase, cu o temeinică pregătire, animate de
puternice sentimente patriotice, Marele Stat Major s-a dovedit la înălţi
mea momentului istoric pe care îl trăia întreaga ţară, aducînd la îndepli
nire, punct cu punct, prevederile directivei operative din seara zilei de
23 august 1 944 şi rezolvînd cu pricepere şi iniţiativă, cu elasticitate şi
promptitudine situaţii de ample dimensiuni politico-militare cu care pu
ţine comandamente superioare din alte armate s-au confruntat în tim�
pul celui de-al doilea război mondial. Este semnificativ din acest punct
de vedere următorul exemplu : Armata 1 română, cu cele 1 1 divizii în
subordine, alte unităţi şi formaţiuni, a putut realiza un dispozitiv de aco
perire pe o lungime de circa 900 km în doar 48 de ore, performanţă mili
tară de excepţie. Aceasta a fost posibilă şi datorită faptului că printre do
cumentele de primă importanţă elaborate cu mult timp înainte de Marele
Stat Major, ca şi în cadrul comandamentului Armatei 1 de la Sibiu, s-au
aflat şi cele care detaliau variante ale unei asemenea operaţii, pe baza
cărora s-au transmis imediat misiuni concrete tuturor comandamentelor
H

General-maior dr. Ion Cupşa, Armata română pe frontul antihitlerist. Studi'il

operativ-tactic, Bucureşti, 1973, p. 416.
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şi trupelor de pe teritoriu. Organizînd şi conducînd operaţia de acoperire
Marele Stat Major român a urmărit, pe de o parte, ca la adăpostul unui
dispozitiv de apărare să lichideze garnizoanele germane din zonele cen
trale şi sudice are ţării, iar, pe de altă parte, să păstreze dincolo de munţi
un spaţiu convenabil care să permită concentrarea unor forţe importante
destinate să treacă, la momentul potrivit, la ofensivă pentru nimicirea
sau alungarea trupelor horthyste şi hitleriste din partea de nord a Tran
silvaniei. Realizarea grupării de forţe în vederea eliberării pămîntului
românesc transilvan _ rupt din trupul ţării în urma odiosului dictat de la
Viena, concomitent cu conducerea trupelor aflate în dispozitivul de aco
perire au constituit aşadar alte două acţiuni de importanţă strategică
rezolvate de Marele Stat Major. Modul în care au fost organizate şi con
duse acţiunile militare începînd de la 23 august şi pînă la data la care ar
matele 1 şi 4 române au intrat în compunerea operativă a Frontului
2 ucrainean, precum şi punerea în aplicare de către marile unităţi opera
tive şi tactice a directivelor superioare au confirmat pe deplin trăsătu
rile definitorii ale artei militare româneşti tradiţionale, capacitatea de
adaptare a corpului de comandă la situaţii complexe, inedite, vitejia şi
eroismul trupelor în încleştările cu inamicul.
Incepînd din a doua decadă a lunii septembrie, avînd în vedere par
ticularităţile relaţiilor cu comandamentul Frontului 2 ucrainean, arta mili
tară tradiţională a armatei române şi-a putut etala trăsăturile sale spe
cifice doar într-o măsură limitată, lipsindu-i un element esenţial : con
ducerea naţională pe plan strategic şi chiar operativ. Cu toate acestea,
corpul de comandă al celor 2 armate române (1 şi 4), cît şi cel al marilor
unităţi şi unităţilor tactice s-a adaptat noii situaţii şi nu a precupeţit
nimic pentru a dovedi Aliaţilor că întoarcerea armelor împotriva Germa
niei hitleriste n-a fost un act întîmplător, de conjunctură, ci încununarea
luptei antifasciste a întregului popor.
In perioada 6 octombrie 1 944-12 mai 1945 forţele române au parti
cipat la 4 mari operaţii strategice aliate : „Debreţin", „Budapesta",
„Viena" şi „Praga". In cadrul acestora, armatele 1 şi 4 române au exe
cutat, în general, operaţii ofensive şi cîteva de apărare, acestea din urmă
370
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

de artilerie
Piesă
românească în timpul
luptelor de la Buda
pesta - ianuarie 1945

Ostaşi români
în
timpul unei acţiuni
în Cehoslovacia

în general de scurtă durată, arta militară fiind marcată şi de cooperarea
cu forţele sovietice, îndeosebi în ceea ce priveşte domeniul operativ. ·Este
semnificativă din acest punct de vedere contribuţia celor 3 divizii din
Corpul 7 armată la succesul bătăliei pentru eliberarea capitalei Unga
riei 15, In acest caz, arta militară românească s-a îmbogăţit cu numeroase
metode şi procedee de organizare şi ducere a luptei ofensive în oraşe,
experienţa acumulată de marile unităţi române în luptele de la Buda
pesta fiind fructificată în timpul acţiunilor desfăşurate pe teritoriul Ceho
slovaciei, la Brezno, Banovce, Kromefiz, Kojetin.
Principalele trăsături ale operaţiilor organizate şi conduse de co
mandamentele de armate, corpuri de armată şi divizii pe frontul anti
hitlerist au constat în : precizia scopurilor urmărite ; amploarea acţiu
nilor militare, în funcţie de structura apărării inamicului, natura tere
nului, condiţiile de timp şi anotimp ; concentrarea efortului pe direcţiile
principale ; manevra de forţe şi mijloace de la un flanc la altui, de pe o
direcţie pe alta pentru constituirea sau întărirea treptată a grupărilor ce
15

Istoria infanteriei române, vol. 2, Bucureşti, 1985, p. 415.
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urmau să dezvolte succesul pe o altă direcţie ; schimbări frecvente şi
bruşte de situaţii ; urmărirea hotărîtă a inamicului înfrînt şi altele.
Unele dintre operaţiile ofensive desfăşurate de armata română pe
frontul antihitlerist au avut indici similari unor operaţii ale altor armate
participante la războiul împotriva Germaniei naziste, apropiindu-se chiar
de amploarea unei operaţii ofensive moderne. Astfel, în operaţia „Cluj "
fîşia de ofensivă a Armatei 4 a fost de 70-80 km, adîncimea operaţiei de
180 km, ritmul mediu de înaintare de 11 km în 24 de ore, iar durata de
desfăşurare 17 zile. Asemănătoare ca amploare a fost şi operaţia Arma
tei 1 dintre rîurile Hron şi Morava, pe teritoriul Cehoslovaciei. Alte operaţii
însă, ducîndu-se în zone muntoase, pe un timp aspru de iarnă, cu viscole,
ger şi zăpadă mare - de pildă a Armatei 4 în Munţii Hegyalja (Ungaria)
sau cea a Armatei 1 române în masivul Javorina (Cehoslovacia) - au avut
o amploare mai mică, au durat mai mult şi s-au desfăşurat într-un ritm
care, uneori, a fost de aproximativ 1 km în 24 ore (în Javorina) 16.
In ceea ce priveşte dispozitivul operativ în ofensivă, acesta a fost pe
un eşalon, de regulă cu o divizie de infanterie, cavalerie sau de munte
în rezervă, efortul armatei concentrîndu-se de cele mai multe ori pe o
singură direcţie. Ca o particularitate a dispozitivelor celor două armate
române poate fi menţionată constituirea uneori a unor grupări de forţe
cu misiuni specifice, care acţionau pe direcţii divergente, întrunirea lor
făcîndu-se la sfîrşitul operaţiei. Caracteristic a fost, din acest punct de
vedere, dispozitivul Armatei 1 în ofensiva dintre rîurile Nitra şi Vâh, cînd
o grupare de 2 divizii a primit ordi.11 să acţioneze spre nord pentru a
elibera oraşul Bânovce, alta (o divizie) spre vest pentru a cuceri masivul
muntos Inovec, în timp ce restul diviziilor s-au deplasat spre sud-vest
şi apoi spre vest în scopul trecerii rîului Vâh, lărgirii şi adîncirii capului
de pod realizat la Piest'any de trupele de la flancul drept al Armatei 53
sovietice. Au fost, de asemenea, situaţii în care o parte din forţele ro. mâne s-au aflat în ofensivă, iar o altă parte au dus temporar acţiuni de
16
Vezi Locotenent-colonel Leonida Loghin, maior Constantin Toderaşcu, Carac
teristicile operaţiilor şi luptelor ofensive duse de armata română în războiul anti
hitlerist, in PAM, nr. 3/1966, p. 57-72.
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apărare, ca în operaţiile Armatei 4 române din Transilvania sau în cadrul
celei de la Roznava 11.
Forma de manevră adoptată de a:nn atele române în timpul răz
boiului antihitlerist a fost determinată de caracteristicile apărării inami
cului, condiţiile de teren, gruparea for�lor şi mijloacelor proprii, modul
de acţiune al forţelor sovietice cu care se coopera. In situaţia în care tru
pele hitleristo-horthyste se apărau pe poziţii continui - ca pe Tisa, la
Roznava sau pe Hron -, la începutul operaţiilor se executa lovitu.ra fron
tală în scopul ruperii sistemului defensiv al acestora şi creării condiţiilor
favorabile pătrunderii în flancurile sau în spatele dispozitivului trupelor
hitleriste şi horthyste. Atunci cînd inamicul avea amenajate centre sau
puncte de rezistenţă - cazuri frecvente în munţii din Ungaria sau în
zona muntoasă a Cehoslovaciei - forma de manevră cea mai des uzitată
era învăluirea şi întoarcerea. Uneori, acţiunea se ducea pe două direcţii
convergente, urmărindu-se realizarea încercmru cum a procedat Ar
mata 4 la Carei sau Armata 1 în zona Dobra Niva, după cucerirea masi
vului muntos Javorina.
Pregătirea operaţiilor a constituit una din activităţile principale şi
de mare răspundere ale comandamentelor celor 2 armate române, ea cu
prinzînd : elaborarea hotărîrii şi a documentelor de execuţie, realizarea
dispozitivului operativ, executarea măsurilor de asigurare materială, teh
nică şi sanitară etc. Acest proces cuprindea, de regulă, 2 etape : în prima
comandantul, pe baza misiunii primite şi în urma analizei situaţiei, lua
hotărîrea de principiu, pe hartă, în care stabilea elementele de bază :
,ideea de manevră" - cum se numea atunci concepţia ; gruparea for
ţelor (dispozitivul) ; misiunile generale ale armelor. In această activitate
el se consulta cu şeful de stat-major, cu unii şefi de secţii din statul ma
j or şi cu comandanţii de arme. Urma transmiterea elementelor hotărîrii
la cei interesaţi, fie verbal, prin ofiţeri din statul major al armatei sau,
mai rar, prin ofiţeri de legătură trimişi de marile unităţi subordonate,
fie prin convocarea comandanţilor marilor unităţi din subordine la punc
tul de comandă al armatei, aflat la 15-20 km de linia frontului. Atunci
cînd timpul permitea, precizarea elementelor principale ale hotărîrii se
făcea în cadrul recunoaşterilor în teren, comandantul armatei partici
pînd nemijlocit la cele organizate pe direcţia loviturii principale, unde
indica personal misiunea şi organiza cooperarea, aşa cum a procedat
comandantul Armatei 4 române înaintea declanşării operaţiilor „Cluj "
şi „Roznava" şi, respectiv, cel al Armatei 1 în perioada de pregătire a re
luării ofensivei, la 24 februarie 1945, în masivul Javorina.
Din analiza modului în care s-au desfăşurat cele cîteva operaţii de
apărare în timpul războiului antihitlerist, rezultă, de asement!a, unele par
ticularităţi. Astfel este de subliniat caracterul lor temporar, cu implicaţii
directe asupra structurii apărării, precum şi faptul că nu toate au trebuit
să înfrunte ofensiva forţelor inamice, exemplul cel mai tipic constituindu-l
operaţia de apărare a Armatei 4 pe rîul Tisa, la începutul lunii noiembrie
1 944, şi cea organizată, doar pentru cîteva zile, pe Hron, de către
Armata 1.
·

11 General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr.
Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, op. cit., p. 127.
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Comandamentele române nu priveau apărarea ca pe un scop în
sine, ci ca pe o atitudine determinată de o situaţie concretă dezavanta
joasă, prin care se urmărea uzarea forţelor atacatoare, schimbarea rapor
tului de forţe şi trecerea la ofensivă pentru înfrîngerea definitivă a inami
cului şi obţinerea victoriei, un exemplu edificator fiind dat de operaţia
de acoperire a armatelor 1 şi 4 române. ln ultima parte a lunii decembrie
1 944 şi în prima decadă a lunii ianuarie 1945 Armata 4 a trecut la_ apă
rare în zona Sena-Turna pentru a respinge puternicele riposte pe care
comandamentul german le-a pregătit şi executat cu o grupare de contra
lovitură concentrată iniţial la sud-vest de oraşul cehoslovac Kosice.
1n toate cazurile operaţia de apărare a avut ca trăsătură distinctă
caracterul activ, dinamic şi manevrier. Menţionăm doar pe cea desfăşu
rată de Armata 4 în podişul Transilvaniei, în perioada 5-8 septembrie
1 944, în timpul căreia, combinînd rezistenţa dirză cu apărarea elastică,
executînd dese şi puternice contraatacuri, ample manevre de foc şi de
forţe, trupele române au reuşit să oprească înaintarea inamicului şi, în
final, să treacă la ofensivă fără pauză operativă, direct din dispozitivul
de apărare.
Numeroasele lupte ofensive purtate de trupele române în războiul
antihitlerist se remarcă prin varietate, dinamism şi supleţe, evidenţiind
măiestria comandanţilor, vitejia şi eroismul trupelor. Succesele obţinute
în confruntarea cu un inamic bine înarmat şi cu o bogată experienţă de
război, avantajat de terenul în mare parte frămîntat şi acoperit, eviden
ţiază calităţile morale ale combatanţilor români cu atît mai mult cu cit
infanteriştii, cavaleriştii ori vînătorii de munte au asaltat poziţiile, adesea
întărite, ale trupelor hitleristo-horthyste fără a fi însoţiţi de tancuri şi
fără un sprijin masiv de artilerie şi aviaţie. Pentru a obţine victoria ei au
trebuit să îmbine cu ingeniozitate focul cu mişcarea, să folosească cu
pricepere terenul, să adopte cele mai potrivite metode şi procedee de
luptă, să dea dovadă de iniţiativă şi curaj, punînd astfel în evidenţă tră
săturile tacticii armatei române. Acest domeniu distinct al artei militare
s-a îmbogăţit cu concluzii şi învăţăminte deosebit de valoroase, izvorîte
din luptele desfăşurate în toate condiţiile pe care le poate oferi războiul
de asemenea amploare.
Legăturile între diferite comandamente s-au asigurat uneori cu
dificultate din cauza lipsurilor în piese de schimb (baterii anodice, ma
terial de izolare a cablului) sau datorită uzurii materialului. S-a resimţit
adesea insuficienţa legăturilor radio şi a unor reţele specializate - la
artilerie, de pildă - fapt ce dăuna conducerii focului 1s.
In ceea ce priveşte pregătirea şi valoarea cadrelor, după cum re
zultă din jurnalele de operaţii ale marilor unităţi participante la războiul
antihitlerist, ofiţerii activi - comandanţii de batalioane, companii, piu- .
toane - au fost foarte bine pregătiţi, curajoşi, menţinînd moralul trupei
prin exemplul lor personal chiar şi în situaţiile cele mai grele. Ofiţerii
de rezervă au dovedit abnegaţie, vitejie în luptă, mulţi dintre ei, pe mă
sura îmbogăţirii experienţei, ridicîndu-se la înălţimea ofiţerilor activi 1 9 •
f. 1 1 .

18

Arh. M.Ap.N., fond 1, dosar nr. 332, f. 59, 78 ; Ibidem, fond 342, dosar nr. 97,

19

Ibidem, dosar nr 332, f . 78.
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de munte în timp'.11
din Cehoslovacia

Transmisionişti pe front

Cit priveşte comandanţii de regimente şi divizii, aceştia „au fost
dintre cei mai buni, mai îndrăzneţi şi mai perseverenţi. Tot timpul în
mijlocul luptelor şi în linia întîi, la observatoare şi la batalioane au con
dus acţiunile fără să ţină seama de pericol, au luat măsuri imediate şi în
perfectă cunoştinţă de cauză, impulsionînd acolo unde se simţea ne
voia [...] . Fără să precupeţească nici un risc, înfruntînd alături de trupe
oboseala şi pericolul, ofiţerii din comandamente au trăit în mijlocul tru
pelor, luînd, de multe ori, comanda unităţilor mai greu încercate sau dînd
îndrumări comandanţilor de mici unităţi în situaţii critice. Nu s-a exe375
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cuta c nici o operaţie şi n-a trecut nici o zi în care corpul de armată să nu
trimită cîte un ofiţer la fiecare divizie din linie şi de multe ori chiar la
regimentele şi batalioanele de efort" 20 • Asemenea calităţi ale cadrelor de
comandă ale marilor unităţi, unităţilor şi subunităţilor armatei române au
constituit unul din factorii care au asigurat succesul în crîncenele în
cleştări de pe frontul antihitlerist.
Asigurarea materială, tehnică şi sanitară a armatelor de pe front în
timpul războiului antihitlerist a constituit o problemă deosebit de grea,
solicitînd din plin atît capacitatea organizatorică, priceperea şi fermitatea
cadrelor de comandă, cît şi energia, abnegaţia şi spiritul de sacrificiu ale
personalului care încadra formaţiunile de servicii de la toate eşaloanele.
Faptul că ea a putut fi rezolvată în condiţii corespunzătoare s-a datorat
însă, în primul rînd, legăturii care a existat între front şi spatele acestuia,
eforturilor depuse de poporul nostru, mobilizat de Partidul Comunist
Român, pentru a asigura trupele cu cele necesare pentru trai şi luptă.
Dacă în timpul acţiunilor din Transilvania, Crişana şi Banat asigurarea
materială a unităţilor şi marilor unităţi s-a realizat fără prea mari difi
cultăţi, o serie de greutăţi au început să apară după depăşirea frontierei
de vest a ţării şi îndeosebi pe timpul luptelor din partea de nord-est a
Ungariei şi din sudul Cehoslovaciei, datorită, mai ales, traficului feroviar
spre front - aflat sub controlul comandamentului aliat - mult redus
faţă de nevoile de aprovizionare cu muniţii, carburanţi şi subzistenţe ale
trupelor române. Deşi comandanţii armatelor 1 şi 4 au hotărît ca, în scopul
asigurării unei aprovizionări fluente, oportune a trupelor, în spatele ope
rativ al dispozitivelor, în lungul unor comunicaţii bune să se creeze cîte
o bază înaintată, care să fie aprovizionată prin transporturi executate de
la bazele din interior şi prin colectări cu plată din zonele repartizate lor
în acest scop 2 1, în lipsa acordului comandamentului sovietic în această pri
vinţă au continuat să existe greutăţi şi lipsuri, resimţite în primul rînd
de luptătorii din primele linii. Asemenea dificultăţi au fa.st în bună mă
sură înlăturate la începutl,ll lunii februarie 1945, cînd bazele celor două
armate au fost aduse din ţară şi dislocate mai aproape de front - în
zonele Miskolc şi, respectiv, Hatvan (Ungaria) -, permiţîndu-se totodată
aprovizionarea contra plată din localităţile aflate în fîşiile de acţiune ale
trupelor române 22.
Pe măsura înaintării forţelor române, alături de cele sovietice, spre
regiunile centrale ale Cehoslovaciei, bazele armatelor 1 şi 4 au fost
mutate pe teritoriul acestei ţări la 80-100 km de linia frontului. Insufi
cienţa mijloacelor de transport pe calea ferată, precum şi capacitatea
redusă a coloanelor de transport auto şi hipo, care asigurau legătura între
baze şi front, au determinat comandamentele respective să întrunească
toate mijloacele auto şi hipo, precum şi pe cele de la marile unităţi subor
donate şi să le folosească pentru aprovizionări după un grafic central unic.
Ca urmare, aprovizionarea trupelor luptătoare s-a îmbunătăţit simţitor.
Un singur exemplu : prin transporturi continui, dirijate în permanenţă
de şefii serviciilor, verificate şi coordonate adesea de ofiţeri din statele
majore, în doar opt zile au fost aduse numai la Armata 1 română, pe
20 Ibidem, f. 59.

21

22

Ibidem, fond 948, dosar nr. 1 394, f. 45-46, 234-238 ; vezi şi RRA, p. 536.
Ibidem, f. 18-21 ;
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Echipă de sanitari ridi
cînd un rănit din prima
linie

Brutărie de campanie
românească în Ceho
slovacia

timpul luptelor dintre Vah şi Morava, peste 200 t muniţie şi cantităţi sufi
ciente de făină, orez, legume ş.a. 23. De la formaţiunile de servicii ale
diviziilor la regimente şi batalioane, muniţia şi hrana erau transportate
cu autocamioane luate de la unităţile de artilerie, cu căruţe sau sănii trase
de cai, cu samarul şi chiar cu braţele ostaşilor, mai ales în zonele mun
toase ale Cehoslovaciei, înzăpezite şi lipsite de comunicaţii. Invingînd
toate greutăţile, obiective şi subiective, formaţiunile de servicii de la
toate eşaloanele au făcut eforturi uriaşe pentru aprovizionarea trupelor.
Zile şi nopţi de-a rîndul, personalul acestor formaţiuni a acţionat, adeseori
sub bombardamentele aviaţiei şi artileriei inamicului, pentru ca ostaşii,
aflaţi în crîncene încleştări cu duşmanul, să aibă asigurate hrana, muniţia
şi alte materiale atît de necesare pentru menţinerea capacităţii lor dom
bative.
Ingrijirea şi recuperarea răniţilor şi bolnavilor de pe front au cerut
eforturi deosebit de mari din partea serviciului sanitar militar. In timpul
războiului antihitlerist armata română a avut la dispoziţie 123 spitale de
23

Ibidem, fond 1, dosar nr. 249, f. 302.
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zonă interioară (Z.I.) (23 spitale militare permanente, 25 spitale de Cruce
Roşie, 22 spitale improvizate, 38 spitale ale Ministerului Sănătăţii şi Ocro
tirilor Sociale etc.) cu o cifră totală de 38 OOO paturi. La acestea s-au
mai adăugat : 12 spitale de campanie (7 pentru Armata 4 şi 5 pentru Ar
mata 1), 12 spitale de răniţi, echipe de deparazitare, numeroase echipe
volante de chirurgie, trenuri şi automotoare sanitare, servicii de igienă şi
profilaxie, infirmerii de gară, trenuri baie, depozite sanitare şi farma
ceutice etc. 2 '-.
In timpul luptelor pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării de sub
ocupaţia horthysto-hitleristă îngrijirea răniţilor şi bolnavilor a putut fi
asigurată fără dificultăţi. Dar, după depăşirea frontierei vestice a ţării,
asistenţa medicală a întîmpinat o serie de greutăţi determinate în prin
cipal de creşterea distanţelor dintre aliniamentul frontului şi formaţiunile
sanitare din interior. Grelele încleştări de pe Tisa, din munţii Biikk sau
de la Budapesta - în Ungaria, din munţii Metalici Slovaci, Javorina, de
pe Hron - în Cehoslovacia, la care s-au adăugat vitregiile anotimpului
de iarnă, au făcut ca numărul răniţilor şi bolnavilor să fie mare şi, în con
secinţă, intensitatea activităţii medicale de campanie să se menţină per
manent la un nivel ridicat. Datorită unei j udicioase organizări a muncii,
priceperii şi devotamentului personalului medical român, s-a reuşit să se
vindece şi să se redea frontului un însemnat procent din răniţii şi bol
nnvii primiţi. Numai la Armata 4 ° română din totalul de 1 1 908 răniţi
neevacuaţi şi rămaşi la ambulanţe şi spitale de campanie au fost recu
peraţi 8 7(30 militari, adică 73,5% 2:;, iar la Spitalul de campanie nr. 1 al
Armatei 1, mortalitatea bolnavilor în perioada noiembrie 1944-ianuarie
1945 a înregistrat variaţii cuprinse între 1,8% şi 4%, fără a depăşi procen
tul din spitalele de specialitate din ţară 26•
Serviciul medical a întîmpinat greutăţi în evacuarea răniţilor şi
bolnavilor, provocate atît de lipsa comunicaţiilor - mai ales în zonele
muntoase -, cît şi de insuficienţa mijloacelor de evacuare şi transport.
Cooperarea dintre comandamentele şi trupele române şi sovietice
participante la campania antihitleristă s-a materializat pe multiple pla
nuri. Despre ajutorul reciproc în luptă, despre spiritul de sacrificiu şi
prietenia închegată în toiul crîncenelor încleştări cu forţele hitlei'iste şi
horthyste vorbesc sute de exemple consemnate în documentele vremii,
în cronici şi în jurnalele de operaţii ale unităţilor şi marilor unităţi române,
care au străbătut cu bărbăţie şi eroism lungul şi asprul drum al războiu
lui acţionînd pe principalul teatru de acţiuni militare al celui de-al doilea
război mondial, în cooperare cu armata sovietică, cea mai puternică forţă
a coaliţiei antihitleriste. Reamintim cîteva din acestea, cooperarea strînsă
şi sprijinul eficace acordat unor mari unităţi din Corpul 24 armată de
gardă din Armata 7 de gardă sovietică de Divizia 103 munte română, de
Regimentul 7 artilerie grea şi de Detaşamentul blindat român în timpul
luptelor pentru străbaterea Carpaţilor Orientali, îndeosebi prin pasul
Ghimeş-Făget ; eliberarea unor oraşe importante ca Sfîntu Gheorghe,
Tîrgu Mureş, Cluj, Oradea, Satu Mare - pe teritoriul naţional, Debreţin,
24
2:i
2ti

Ibidem, fond Direcţia Sanitară, dosar nr. 460/1946, f. 163.
I bidem, fond 4, dosar nr. 247, p. 165 ; vezi şi RRA, p. 540.
Ibidem, fond 1, dosar nr. 469, f. 32-33, 43, 65.
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Generalul de corp de armată Nicolae Şova pe frontul din Ungaria noiembrie 1944

Miskolc, Budapesta - în Ungaria, Lucenec, Banskâ Bystrica, Krem
nica - în Cehoslovacia, precum şi a multor altor localităţi de către uni
tăţi şi mari unităţi române şi sovietice, care, sprijinindu-se reciproc prin
foc şi manevră, au obţinut importante succese ; în luptele de la sud de
Oradea, pentru a putea face faţă unui puternic contraatac executat cu
tancuri de către inamic, Divizia 3 munte română a primit în sprijin 2 re
gimente de artilerie antitanc sovietice.
La 25 octombrie 1944 în timpul celei de-a doua forţări a Tisei, prin
tr-o acţiune energică, Divizia 19 infanterie română a respins trupe hor
thyste şi hitleriste care încercau să lichideze capul de pod din zona Alpâr
deţinut de un regiment de infanterie sovietic ; în luptele de pe căile de
acces şi din interiorul capitalei Ungariei, Corpul 7 armată român a bene
ficiat de sprijinul Regimentului 1 1 4 antitanc sovietic. Cînd, prin scoaterea
diviziilor noastre din Budapesta, unitatea sovietică a ieşit din subordinea
corpului român, generalul Nicolae Şova a citat-o printr-un ordin de zi
în care arăta : „Regimentul 1 14 anticar sovietic s-a afirmat ca o unitate de
elită, perfect instruită şi disciplinată, foarte îndemînatică în luptă, bravă
şi însufleţită de cel mai înalt spirit de sacrificiu [ ...] . O dată cu aceasta,
aduc mulţumiri locotenent-colonelului Pavlic, ofiţerilor, subofiţerilor şi
trupei sale pentru spiritul de sinceră camaraderie şi bună prietenie în
care au înţeles să conlucreze şi - să se comporte cu ostaşii români, care le
vor păstra cea mai caldă şi trainică amintire" 27.
Relaţiile statornicite între militarii români şi sovietici pe cîmpul de
luptă sînt elocvent exprimate în scrisoarea pe care colonelul de gardă,
27 Arh. M.M.C„ fotocopia înregistrată sub nr. 5 312/854 ; RRA, p. 327.
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erou al Uniunii Sovietice, I. M. Nikolaev, şeful grupei de legătură a
Armatei 7 de gardă pe lîngă comandamentul Corpului 7 armată român,
a adresat-o generalului Nicolae Şova, la 12 noiembrie 1944, cînd a fost
nevoit să se evacueze, fiind bolnav. După ce îşi exprima regretul plecării,
el arăta : „Mă bucură mult succesele corpului pe care dumneavoastră cu
onoare îl comandaţi. Sînt foarte recunoscător de frumoasa primire făcută
mie personal şi ofiţerilor mei, atît de către dumneavoastră cît şi de către
ofiţerii din subordine. Din tot sufletul meu vă doresc dumneavoastră şi
corpului ce cu onoare îl conduceţi succes şi realizarea idealului comun" 28.
In vederea reluării ofensivei din Munţii Javorina, la 25 februarie
1945, şi pentru ruperea puternicelor poziţii ocupate şi apărate de impor
tante forţe hitleriste, comandamentul Armatei 53 sovietice, cu care coopera
strîns Armata 1 română, i-a dat în sprijin acesteia din urmă mai multe
regimente şi brigăzi de artilerie şi aruncătoare ; la cererea comandanţilor
armatelor sovietice vecine, deseori au acţionat în fîşiile de ofensivă ale
acestora una pînă la trei divizii române, iar în Cehoslovacia, în timpul
operaţiilor „Roznava" şi „Banska Bystrica", în .subordinea Armatei 4
române a luptat Sectorul 54 fortificaţii sovietic, între marile unităţi so
vietice şi române organizîndu-se temeinic cooperarea. In numeroase scri
sori de mulţumire comandanţii sovietici, ale căror unităţi sau mari unităţi
au cooperat temporar cu divizii române, şi-au exprimat admiraţia pen
tru comportamentul acestora în luptă, relevînd atît capacitatea organiza
torică şi de comandă a cadrelor, cît şi vitejia şi eroismul trupelor.
Escadrilele Corpului aerian român, de exemplu, care au acţionat în
strînsă cooperare cu unităţile Armatei 5 aeriene sovietice, au executat
misi uni atît în sprijinul forţelor române, cît şi al celor sovietice, interve
nind de regulă în zonele unde se desfăşurau acţiuni de mare intensitate ;
un sprijin deosebit au primit cîteva divizii de infanterie din Armata 7
de gardă sovietică pe teritoriul Cehoslovaciei şi al Austriei din partea
Regimentului 2 care _!ie luptă român.
Colaborarea dintre comandamentele române şi sovietice în organi
zarea şi conducerea operaţiilor s-a realizat, cu unele excepţii, în bune
condiţii, iar cooperarea nemijlocită dintre mari unităţi şi unităţi în timpul
pregătirii şi ducerii acţiunilor, sprijinul reciproc în luptă au fost elemente
care au caracterizat în esenţă raporturile dintre armatele română şi so
vietică. Ea a constituit un izvor de învăţăminte şi experienţă, a generat
şi dezvoltat sentimente de prietenie şi bună înţelegere între ambele părţi
aliate. „ln lupta purtată pe frontul antifascist
arată tovarăşul
Nicolae Ceauşescu -, prin jertfele comune date în uriaşa încleştare pentru
înfrîngerea duşmanului s-au întărit şi cimentat puternic prietenia dintre
ostaşii români şi sovietici, alianţa şi colaborarea trainică dintre poporul
român şi popoarele sovietice" 29• Experienţa cooperării de arme româno
sovietică în timpul războiului antihitlerist pune în evidenţă forţa cu care
asumarea unei cauze drepte - deplina înfrîngere a Germaniei hitle
riste - se răsfrînge pozitiv asupra evolu.ţiei relaţiilor stabilite între par
tenerii de coaliţie.
-

28

Arh. M.Ap.N., fond 342, dosar nr. 96, f. 39-40.
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vol. 10, Editura Politică, Bucureşti, 1974, p. 603.
29
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CAPITOLUL AL Vlll-LEA

CONTRIBUŢIA MILITARĂ A ROMANIEI
LA VICTORlA ASUPRA GERMANIEI HITLERISTE
ŞI UNGARIEI HORTHYSTE

Intruchipînd continuarea firească a rezistenţei antifasciste a poporu
lui român, care a culminat cu actul istoric de la 23 August 1944, contri
buţia militară a României la victoria asupra Germaniei naziste şi a Unga
riei horthyste s-a înscris în istoria naţională şi universală la asemenea
amploare şi eficienţă încît a situat - pe merit - ţara noastră pe unul
din primele locuri - după Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii
şi Marea Britanie. „După 23 August 1 944 - subliniază tovarăşul
Nicolae Ceauşescu -, armata română, împreună cu întregul popor, a dus
lupte eroice, alături de armata sovietică, pentru eliberarea deplină a patriei
de armatele hitleriste şi horthyste şi apoi pentru eliberarea Ungariei,
Cehoslovaciei şi Austriei, pînă la victoria finală asupra Germaniei
hitleriste" 1 .
Desfăşurat între 24 august 1944 şi 12 mai 1945, efortul militar
românesc alături de armatele Naţiunilor Unite s-a concretizat în războiul
întregului nostru popor pentru eliberarea ţării de sub ocupaţia fascistă,
încheiat victorios la 25 octombrie 1944 şi în luptele eroice purtate de către
armata română, umăr la umăr cu armata sovietică, pentru eliberarea Un
gariei, Cehoslovaciei şi Austriei. Materializînd voinţa şi hotărîrea po
porului român de a participa cu toate forţele sale la războiul împotriva
Germaniei hitleriste şi a Ungariei horthyste, contribuţia militară a Româ
niei la obţinerea victoriei asupra ocupanţilor fascişti a înregistrat cote
maxime, depăşind cu mult angajamentele asumate de statul român prin
Convenţia de armistiţiu din septembrie 1944. Efortul militar deosebit
făcut de statul român în războiul antihitlerist are la bază folosirea inte
grală a potenţialului propriu, fără nici un sprijin în armament şi tehnică
de luptă din partea ţărilor din coaliţia Naţiunilor Unite, in condiţiile în
care orice import de armament şi tehnică de război fusese întrerupt.
1 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului
Comunist Român. 28 iunie 1989, Editura Politică, Bucureşti, 1989, p. 9-10.
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Din momentul întoarcerii armelor
împotriva Germaniei hitleriste şi a
trecerii României de partea Naţiu.
nilor Unite, poporul român a făcut în războiul antihitlerist un efort militar
neîntrerupt - pe o durată de 263 de zile - şi la cote maxime, cop.vins
fiind că numai pe această cale putea să-şi realizeze obiectivele fundamen
tale : eliberarea păr'ţii de nord-vest a ţării de sub ocupaţia horthystă, re
cucerirea independenţei şi suveranităţii de stat. Prin amplul său efort
militar în războiul antihitlerist poporul român şi-a manifestat totodată
solidaritatea sa militantă cu lupta antifascistă a altor popoare.
Din punct de vedere al angajamentului uman, România se înscrie
între ţările care au pus în serviciul cauzei aliate efective impresionante,
raportate la potenţialul demografic al ţării. La 23 August 1944, . o dată cu
declanşarea revoluţiei, întreaga armată română cu efective ce depăşeau
1 milion de oameni s-a alăturat forţelor coaliţiei Naţiunilor Unite. Este
singurul exemplu cunoscut în timpul celui de-al doilea război mondial cînd
- drept rezultat al aplicării strategiei revoluţionare - o armată cu efec
tive atît de numeroase a întors . prompt şi în totalitate armele împotriva
Germaniei naziste. Acţiunea militară declanşată de România la 23 August
1944 a lovit puternic în structurile de ansamblu ale Axei, transferînd tot
odată un impresionant spor de forţe luptătoare la dispoziţia coaliţiei Na
ţiunilor Unite. Pe lingă efectivele ce aparţineau marilor unităţi şi unită
ţilor militare, au acţionat numeroase detaşamente ale formaţiunilor de
luptă patriotice, alcătuite din mii de combatanţi care, cu arma în mină,
au cooperat direct cu forţele armate în toată perioada luptelor pentru
eliberarea teritoriului naţional între 23 august 1944 şi 25 octombrie
acelaşi an.
!n operaţiile militare duse pentru eliberarea nord-vestului ţării,
Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, comandamentul român a întrebuinţat
direct pe front peste j umătate de milion de oameni. Potenţialul mobili
zabil din ţară depăşea cu mult cifra menţionată, iar forţele angajate pe
front s-au situat cu mult peste nivelul stabilit prin Convenţia de armisti
ţiu din 12 septembrie 1944.
In tabelul ce urmează sînt prezentate, pe categorii de forţe armate,
efectivele utilizate de armata română pe front, în războiul antihitlerist 2 :
Efortul militar românesc în
cadrul coaliţiei Naţiunilor Unite

Categorii
de forte
armate

.Armata terestră
Aeronautica
Marina
Total

Totalul efectivelor
angajate de
România ln
războiul antihitlerist

Efective româneşti
aflate pe front la
sfîrşitul războiului,
înainte de plecarea
spre ţară

455 401

180 322

73 667

15 465

9 468

2 765

538 536

198 552

2 Maior dr. Mihail E. Ionescu, Contribuţia militară a României la înfrîngerea
fascismului : bilanţ şi consecinţe, în FIMPR, val. 16, Bucureşti, 1985, p. 276.
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Statisticile întocmite la vremea respectivă de către organele specia
lizate ale Marelui Stat Major român cuprind următoarele niveluri ale efec
tivelor totale mobilizate de statul român începînd din august 1944 pînă la
înfrîngerea celui de-al treilea Reich 3 :
·

Data

20
15
15
10
10
10
10
1

Total general efective

august 1944
noiembrie 1944
decembrie 1944
ianuarie 1945
februarie 1945
martie 1945
aprilie 1945
mai 1945

1 17 1 968
627 593 .
538 802
504 724
490 722
458 628
473 773
454 603

•

Efortul militar al României - început într-un moment în care Ger
mania nazistă avea încă serioase disponibilităţi defensive şi ofensive, iar
data la care avea să se producă deznodămîntul celui de-al doilea conflict
mondial era greu de ·precizat - s-a concretizat, pe planul efectivelor, prin
participarea a 538 536 ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi 4 la acţiunile militare
antihitleriste în perioada 23 august 1944 - 12 mai 1945. In această cifră
nu sînt cuprinse formaţiunile de luptă patriotice şi alţi numeroşi cetăţeni
care au luat parte la lupte în ţară sau în rîndurile partizanilor în U.R.S.S.,
Iugoslavia, Cehoslovacia, Franţa, Belgia etc..
Din punct de vedere al capacităţii combative, marile unităţi şi uni
tăţile române dispuneau de organizarea, dotarea şi instruirea caracteris
tice standardului celui de-al doilea război mondial, situîndu-se, şi datorită
experienţei de luptă, la nivelul unor forţe armate redutabile pe teatrul eu
ropean de acţiuni militare antihitleriste.
De-a lungul întregii perioade a participării sale la războiul antihit
lerist, armata română a dispus de un ansamblu armonios de categorii de
forţe armate - trupe de uscat, aeronautică şi marină - şi genuri de
armă - infanterie, vînători de munte, artilerie, cavalerie, trupe blin
date, de transmisiuni, grăniceri şi servicii - care au cooperat exemplar
în vederea îndeplinirii misiunilor de luptă.
In structura armatelor române operative existau unităţi şi mari
unităţi de infanterie, cavalerie, artilerie de cîmp, antiaeriană, de munte
şi grea, vînători de munte, geniu, transmisiuni, formaţiuni sanitare, de
asigurare materială şi de transport etc. In acelaşi timp, aproape totalita
tea unităţilor şi marilor unităţi române de blindate şi aviaţie se aflau pe
front. Unităţile şi marile unităţi aveau o putere de foc apreciabilă, la nive3 Arh. M.Ap.N., fond 948 P, Secţia I, dosar nr. 3 376, f. 82-135 ; Ibidem, fond
948, dosar nr. 1 404, vol. I, f. 23-24.

• După semnarea Convenţiei de armistiţiu şi a protocolului militar partea
română a pus în aplicare măsurile de reorganizare a armatei stipulate în aceste
documente.
' RRA, p. 583.
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Iul epocii, în condiţiile în care România s-a aflat, imediat după 23 August
1944, în situaţia de a-şi asigura, în exclusivitate, din propriile resurse,
categoriile de armament şi muniţii necesare, întrucît importurile de arma
ment şi tehnică militară fuseseră întrerupte, iar din partea aliaţilor nu s-a
primit nici un fel de sprijin pentru completarea dotării forţelor armate
române angajate în operaţii ; mai mult decît atît, arme cu grad înalt de
tehnicitate, precum aviaţia, blindatele, unele unităţi de marină, geniu,
pontonieri şi căi ferate, au acţionat nemijlocit în sprijinul trupelor aliate.
Puterea de izbire a marilor unităţi române se corela cu capacitatea
lor manevrieră remarcabilă. Executînd manevre de flanc, de învăluire şi
întoarcere, ambuscade şi infiltr�ri în dispozitivul inamic, unităţile şi ma
rile unităţi române se deplasau şi acţionau cu eficienţă atît în teren plan,
cît şi în zone înalte sau accidentate. Calităţile manevriere ale trupelor
le-au permis să efectueze deplasări rapide, pe distanţe impresionante şi
să intre în luptă direct din marş, atacînd impetuos şi cu fermitate obiecti
vele şi poziţiile inamice. Dragostea fierbinte de patrie, încrederea nestră
mutată în justeţea războiului antihitlerist, capacitatea deosebită a tuturor
militarilor de a depune eforturi fizice prelungite, ingeniozitatea cadre
lor de comandă şi a statelor-majore constituie trăsături definitorii ale•
armatelor române angajate în luptele împotriva Wehrmacht-ului. Folo
sirea lor cu succes în cele mai grele şi complexe operaţii pe frontul anti
hitlerist; pe una dintre direcţiile principale de pătrundere spre cel de-al
treilea Reich a forţelor aliate - evidenţiază o dată în plus locul şi rolul
deosebit pe care le-a avut armata română în luptele purtate alături de Na
ţiunile Unite, indică măsura reală a valorii sale combative ridicate.
Analiza succintă a principalelor operaţii şi bătălii la care au partici
pat armatele române - cu reliefarea locului lor în ansamblul conflagra
ţiei - pune totodată în lumină anvergura efortului militar al ţării noastre
în obţinerea marii victorii a popoarelor asupra fascismului. O primă
trăsătură definitorie ce s� despri�de din această analiză constă în faptul
că marile unităţi române au acţionat preponderent ofensiv, în sectoare
de importanţă deosebită, ele ducînd, alături de Armata Roşie, greul în acţi
unile eliberatoare, atît în partea de nord-vest a României, cît şi în Ungaria
şi Cehoslovacia. Dintre ţările central şi est europene, care s-au aflat sub
ocupaţia sau dominaţia Germaniei fasciste, 3 ţări au fost eliberate cu apor
tul direct al forţelor armate române ; pe de altă parte, armata română a
,eliberat prin forţe proprii, începînd de la 23 August 1 944, teritoriul aflat
sub autoritatea guvernului de uniune naţională şi a avut rolul hotărîtor în
acţiunile militare duse împotriva trupelor horthyste şi hitleriste din partea
de nord-vest a României, pînă la eliberarea întregului teritoriu naţional
de sub ocupaţia fascistă (vezi planşa nr. 35).
Contribuţia militară românească la lupta împotriva fascismului a
impresionat - prin dimensiunea şi impactul său - încă din momentul
declanşării revoluţiei din august 1 944. Efectele strategice ale acţiu
nilor militare desfăşurate de armata română între 23-31 august au fost
considerabile, ele determinînd : prăbuşirea dispozitivului Axei în sud
estul Europei ; pierderea irevocabilă a oricăror şanse din partea Wehr
macht-ului de a-şi instala o nouă poziţie defensivă pe puternicul alinia
ment oferit de Carpaţii Orientali, Meridionali şi Occidentali ; accelerarea
procesului de destrămare a Axei fasciste ; pierderea celor mai importante
resurse petrolifere pe care se baza aprovizionarea Germaniei naziste ; des-
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chiderea direcţiilor de pătrundere a armatelor sovietice în Europa Cen
trală şi Peninsula Balcanică etc. Trei rezultate marcante şi-au pus decisiv
amprenta asupra situaţiei strategice în sud-estul şi centrul Europei şi
anume : a) prăbuşirea întregului dispozitiv al Wehrmacht-ului la flancul
sudic al frontului sovieto-german ; b) eliminarea într-un interval de timp
record, practic fără corespondenţe în cursul conflagraţiei mondiale, a pre
zenţei militare a Wehrmacht-ului pe o suprafaţă de 150 OOO km2, înfrîn
gerea marilor unităţi şi unităţilor hitleriste din perimetrul ro.mânesc în
tr-un interval de timp atît de scurt fiind cea mai amplă acţiune de acest
gen cunoscuţă în războiul din 1939-1945 ; c) realizarea, prin surprindere
de către armata noastră, a unui front românesc cu o extensiune de
1 400 km, pe care forţele aliate l-au atins ulterior victoriei revoluţiei
române.
'
Tabelul ce urmează relevă dinamica unor acţiuni militare soldate cu
anihilarea forţelor hitleriste de ocupaţie pe teatrul de război din Europa :
Suprafeţe
eliberate
(în km')

23-31 august 1944

150 OOO

19 OOO

21 iunie 21 iulie 1944

60 OOO

2 OOO

54 zile însumate

16 OOO

300

287 zile însumate

131 OOO

450

23 decembrie 1943 17 aprilie 1944

·
300 OOO

2 600

23 iunie 29 august 1944

200 OOO

3 OOO

7 OOO

70

cca,
60 OOO

550

cca
160 OOO

7 000

58 OOO

1 900

Acţiunile militare româneşti în
cadrul războiului întregului
popor
„Karelia de sud "

Acţiunile forţelor poloneze în
vest (Italia, Franţa, Germania) 5
Acţiunile forţelor poloneze în
est 5
Ofensiva fronturilor
ucrainene în Ucraina

2

şi

·

3

Ofensiva din Bielorusia
Operaţia Armatei 3 americane
în Lorena 6
„Budapesta"
„Debreţin"
„Viena" 7

7

1

Medii
zilnice
(în km')

Perioada

Operaţii! .!
militare

1 septembrie 18 decembrie 1944
29 octombrie 1944
13 februarie 1945

-

6-28 octombrie 1944

·

16 martie 15 aprilie 1945

5 General de brigade Rudolf Dzipanow, colonel Tadeusz Rawski, lieutenant
colonel Marek Tarczynski, La contribution de la Pologne a la victoire sur l'Allemagne
hitleriennl! 1939-1945, Varsovie, 1980, p. 64, 101. (Operaţiile forţelor poloneze s-au
încadrat unor operaţii strategice aliate).
6 Cf. Hugh M. Cole, The Lorraine Campaign, Washington DC, 1950, p. 31.
., General-maior V. Gurkin, Osvobojdenie Vengrii, . în „Vqenno istoriceskii jur
nal ", nr. 4/1981, p. 68. Suprafaţa eliberată este obţinută prin considerarea lărgimii
frontului şi adîncimii înaintării.
·
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Acţiunile militare desfăşurate de armată şi formaţiunile de luptă
patriotice în timpul revoluţiei române din august 1944 întrunesc certe
trăsături de originalitate în contextul mişcării europene de rezistenţă, în
ansamblul conflagraţiei mondiale. Conducerea politico-militară a revolu
ţiei are meritul de a fi elaborat o planificare complexă a eforturilor ar
mate, atît la nivel strategic, cît şi Ollerativ-tactic. Concepţia românească
a ţinut cont în programarea şi desfăşurarea acţiunilor militare nu numai
de tradiţii!� naţionale ci şi de situaţia internaţională, realizînd o sinteză
originală între modelul acţiunilor militare clasice şi specificul războiului
întregului popor. Pornindu-se de la raportul de forţe în dinaip.ica lui pre
cum şi de la fizionomia teatrului de acţiuni militare est şi sud-est euro
pean, în planul militar al revoluţiei s-a pus accentul pe realizarea sur
prinderii. Aceasta a putut fi asigurată, în principal, prin executarea
simultană a trei acţiuni militare de anvergură strategică : deschiderea
unui nou front (al cincilea în Europa) împotriva Axei, la nord de Carpaţii
Meridionali şi la vest de cei Occidentali ; desprinderea din dispozitiv a
marilor unităţi române care se aflau, în momentul declanşării revoluţiei,
pe frontul din Moldpva, deplasarea lor rapidă şi concentrarea pe frontul
antihitlerist deschis de români la 23 August 1 944 ; curăţirea teritoriului
românesc de prezenţa militară germană. Acest plan de operaţii, original
şi temerar, a fost întocmit de Comandamentul militar român fără vreun
aport al Aliaţilor, demonstrîndu-se capacitatea conducerii politico-militare
româneşti de a-şi promova şi finaliza propriile-i opţiuni strategice.
Atingerea obiectivelor acţiunilor militare în cursul revoluţiei din
august 1944 a fost posibilă prin angajarea totală a oştirii, a întregului
popor în luptele de salvgardare a fiinţei etnico-statale. Dimensiunile mi
litare naţionale şi internaţionale ale revoluţiei române din august 1 944
sînt conturate cu mai multă exactitate dacă se analizează şi unele parti
·cularităţi ale acesteia. Una dintre ele este aceea că revoluţia română s-a
derulat pe o suprafaţă vastă, mai extinsă decît a oricărei insurecţii na
ţionale europene din timpul conflagraţiei. Acţiunile de luptă din Româ
nia în principalele centre de înfruntare cu trupele Wehrmacht-ului s-au
desfăşurat la distanţe foarte mari de aliniamentele fronturilor aliate. O
altă particularitate nemaiîntîlnită în conflagraţia mondială - cu care s-a
confruntat comandamentul român - a constat în dejucarea acţiunilor
Berlinului privind înăbuşirea revoluţiei din august. Confruntate cu ten
tativa nazistă de anvergură, de menţinere sub ocupaţie a României, oş
tirea, poporul nostru au ripostat energic împletind într-un tot unitar
luptele de curăţire a teritoriului naţional de prezenţa hitleristă cu re
plierea grosului marilor unităţi din fostul dispozitiv din Moldova, cu con
stituirea dispozitivului de acoperire şi blocarea oricăror încercări inamice
de trimitere în România a unor forţe din Bulgaria, Ungaria sau Iugoslavia.
Complexitatea situaţiei militare din spaţiul românesc era amplificată de
faptul că marile puteri din coaliţia Naţiunilor Unite nu-şi definiseră încă,
cu claritate, atitudinea faţă de revoluţia română şi faţă de guvernul de
uniune naţională instaurat la cîrma ţării la 23 August 1944, iar unele
comandamente sovietice continuau, în mod unilateral, să considere zone
din teritoriul românesc drept spaţiu al acţiunii lor ofensive. Cu toate
acestea revoluţia română a triumfat, trupele aliate deplasîndu-se în marş
spre capitala ţării după ce forţele noastre contracaraseră definitiv încer
carea celui Q.e-al treilea Reich de a îngenunchea România.
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Deplasîndu-se spre vest şi sud-vest în spaţiul românesc de la sud
de Carpaţii Meridionali şi de la vest cl,e cei Occidentali precum şi în teri
toriul dintre Dunăre şi mare şi pe Marea Neagră şi fluviul Dunărea,
forţele sovietice au intrat - din mişcare - în dispozitiv de luptă pe
frontul constituit cu repeziciune de armata română la nord de Carpaţii
Meridionali şi în vestul ţării. Marile unităţi sovietice s-au intercalat celor
române sau au trecut fluviul cu sprijinul direct al marinei fluviale sau
al pontonierilor români. Aşadar, frontul românesc a fost primul
front pe care un stat, ce se aflase temporar, forţat de împrejurări, sub
dominaţia Germaniei naziste, îl deschisese printr-un act energic, acţio
nînd în mod independent de Aliaţi. In acest fel, revoluţia română din
august 1944 a dat o nouă configuraţie flancului sudic al frontului sovieto
german, împingîndu-1, printr-un uriaş efort militar, cu 300-900 km spre
centrul şi sud-estul Europei.
Particularităţi notabile are şi modalitatea în care armata română
a deschis un front distinct împotriva Wehrmacht-ului în august 1944. lntîi
de toate, se remarcă faptul că frontul românesc de la nord de Carpaţii
Meridionali şi de la vest de cei Occidentali s-a închegat fulgerător, fiind
o iniţiativă exclusiv românească, apariţia sa constituind, atît pentru Axă,
cit şi pentru Aliaţi, o surpriză. Frontul s-a individualizat imediat prin
tr-un şir de trăsături precum : consolidarea lui pe frontiera de stat şi pe
linia vremelnică de demarcaţie din nord-vestul ţării în concepţia strate
gică tradiţională a acoperirii, folosind pentru aceasta şi batalioanele fixe
regionale ; realizarea dispozitivului prin care să se asigure, deopotrivă,
apărarea cu forţe relativ reduse a principalelor direcţii posibile de pătrun
dere a inamicului şi trecerea la ofensivă în vederea eliberării teritoriu
lui ocupat de Ungaria horthystă prin dictatul fascist de la Viena etc. Pe
frontul deschis de români la nord de Carpaţii Meridionali la 23 August
era instalată în dispozitiv una din cele 3 armate din subordinea comanda
mentului naţional ; adîncimea acestui front (în faza sa iniţială încă ne
sudat complet frontului sovietic pînă la începutul lunii septembrie 1 944)
nu avea înfăţişarea clasică, înapoia sa forţele române desfăşurînd (pînă
la sfîrşitul lunii august), ample acţiuni militare împotriva trupelor Wehr
macht-ului. Constituirea frontului românesc de la nord de Carpaţii Me
ridionali şi de la vest de cei Occidentali a avut - în dinamica derulării
acţiunilor militare din etapa decisivă a celei de-a doua conflagraţii mon
diale - profunde consecinţe strategice şi politice interne şi internaţionale.
Dintre ele se remarcă : suportul pe care deschiderea unui nou front îm
potriva Wehrmacht-ului îl aducea factorilor de decizie politică din Româ
nia în efortul de recucerire a independenţei şi suveranităţii naţionale, de
eliberare a ţării de sub ocupaţia fascistă ; agravarea la maximum a crizelor
regimurilor fasciste, în special, în Bulgaria şi Ungaria ; asigurarea bazei
logistice şi a condiţiilor strategice favorabile pentru lansarea ofensivei de
eliberare a părţii de nord-vest a teritoriului României, şi apoi, în conti
nuare, a participării la operaţiile pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei
şi Austriei. Practic, de pe aliniamentul frontului creat de armata română
la nord de Carpaţii Meridionali şi la vest de cei Occidentali forţele române
şi sovietice au trecut la asaltul împotriva trupelor horthyste şi hitleriste
din bazinul mijlociu al Dunării şi, ulterior, din Cehoslovacia şi Austria.
Ofensiva de eliberare a părţii de nord-vest a României din sep.tem
brie-octombrie 1914, în care armata română a avut un rol decisiv, se în387
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Militari români în marş spre prima linie - Transilvania, octombrie 1944

scrie între operaţiile cu efecte notabile asupra dinamicii acţiunilor militare
în centrul şi estul Europei. lndeosebi se impune faptul că ofensiva
română a spulberat orice tentativă a comandamentelor hitleriste şi hor
thyste de împingere a aliniamentului lor defensiv pe linia Carpaţilor Me
ridionali şi Occidentali. Loviturile aplicate de marile unităţi române şi
sovietice armatelor 6 şi 8 germane şi 3 ungară au concurat la destabili
zarea întregului dispozitiv inamic din Carpaţii Nordici ; atacate din flanc
şi spate, - prinse între forţele române şi sovietice din nord-vestul Româ
niei şi cele din Ucraina Subcarpatică (fronturile 2 şi 4 ucrainene) - arma
tele germane şi ungare s-au văzut constrinse să se retragă. Debuşînd l a
sud ş i sud-vest d e Carpaţii Păduroşi, trupele sovietice d e la imediat nord
de spaţiul românesc au operat joncţiunea cu forţele române şi sovietice
din România. In consecinţă, s-a realizat sudarea definitivă a frontului
român şi a celui sovietic. De asemenea, ieşirea Armatei 4 române, dincolo
de frontiera de stat, în nord-estul Ungariei, combinată cu loviturile apli
cate grupării adverse din zona Debreţin (de către mari unităţi sovietice
şi române), au creat perspective favorabile pentru împingerea liniei fron
tului pe Tisa. La 3 luni de la declanşarea revoluţiei române din august
1944 şi de la crearea frontului românesc de la nord de Carpaţii Mericlio
nali şi de la vest de cei Occidentali, situaţia ·strategică la flancul sudic al
frontului sovieto-german se schimbase radical în defavoarea Germaniei
hitleriste şi a Ungariei horthyste.
In bilanţul militar al participării armatei române, alături de for
ţele aliate, la războiul împotriva fascismului, la loc central se situează,
în CQntinuarea operaţiilor desfăşurate pe teritoriul propriu, degajarea di
recţiei strategice de penetraţie Budapesta-Viena. „Bătălia pentru Buda�RR
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Aruncător de mine românesc în timpul luptelor de pe Tisa

pesta", depăşind în amploare pe cea pentru Roma, de exemplu, a prilejuit
marilor unităţi române etalarea deplină a capacităţilor lor ofensive.
!naltul comandament german, Hitler însuşi au acordat o importanţă
deosebită direcţiei strategice a Dunării, aceasta fiind apreciată ca deci
sivă în evoluţia războiului pe frontul de est. O dovadă elocventă în acest
sens este dată de masarea pe această direcţie a numeroase forţe militare
de pe alte fronturi ceea ce a provocat chiar slăbirea treptată a disponi
bilităţilor Wehrmacht-ului în alte zone ale Europei. Este, totodată, sem
nificativ, din acest punct de vedere, că în momentul capitulăiiii Germaniei
hitleriste pe această direcţie strategică, socotită „uşa laterală a Germa
niei", se aflau concentrate principalele forţe ale Wehrmacht-ului :
dintr-un total de 1 510 OOO militari, aproximativ 1 OOO OOO se aflau în
Cehoslovacia şi Austria s.
Operaţia strategică de la vest de Tisa (care urmărea zdrobirea tru
pelor inamice din Ungaria şi înaintarea pe direcţia strategică Budapesta
Viena) oferă o imagine concludentă asupra aportului marilor unităţi ro
mâne la obţinerea uneia dintre victoriile aliate de prestigiu din anii celui
de-al doilea război mondial. In operaţia „Budapesta" - ce a pus faţă
în faţă, mari unităţi sovietice, române, bulgare şi iugoslave, pe de o parte,
şi germane şi ungare, pe de altă parte - armata română a depus un mare
efort însumat concepţiei strategice de ansamblu asumate de către Inaltul
comandament sovietic. Pentru organizarea şi asigurarea logistică a aces
tei operaţii principala bază s-a aflat pe teritoriul României. Luînd în
8 Earl F. Ziemke, Stalingrad to Berlin : The German Defeat in the East, Was
hington, 1968, p. 498.
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calcul natura terenului şi raportul de forţe în momentul pătrunderii în
mult lăudata „Festung-Europa", înaltul comandament sovietic a destinat
executării operaţiei „Budapesta" fronturile 2 şi 3 ucrainene ; în sprijinul
lor au acţionat direct şi indirect mari unităţi române, bulgare şi iugoslave.
Ideea de manevră a lnaltului comandament sovietic viza ca gruparea
hitleristo-horthystă să fie lovită, iniţial, de front şi apoi învăluită pe
flancuri, încercuită şi nimicită. Lovitura frontală trebuia să fie apJicată
în centrul dispozitivului advers constituit într-o puternică „linie de apă
rare" sprijinită (de la dreapta la stînga) pe munţii Hegyalja, Bilkk, Mă
tra, masivul împădurit Bakony, zona lacului Balaton, Alpii Austrieci.
Budapesta, capitala Ungariei, plasată într-un „amfiteatru" între Munţii
Mătra şi masivul împădurit Bakony, controla accesul spre Viena.
Atenţia deosebită acordată „bătăliei pentru Budapesta" de părţile
beligerante conturează şi mai pregnant aportul marilor unităţi române
la deznodămîntul uneia dintre confruntările decisive ale conflagraţiei din
anii 1939-1945, la înfrîngerea Germaniei fasciste. Ţinîndu-se cont de
calitatea comandamentelor române şi a trupelor din subordinea lor, ma
rile unităţi române au fost plasate în sectoare importante ale dispoziti
vului de luptă ofensiv : Armata 4, Corpul 4 armată, Divizia „Tudor Vla
dimirescu-Debreţin" la flancul drept al Frontului 2 ucrainean (alături
de armatele 40, 27 şi 53 sovietice), Corpul 7 armată, la centrul dispozi
tivului împreună cu Armata 7 de gardă sovietk:ă. Armata 4 română,
Corpul 4 armată şi armatele 40 şi 27 sovietice, acţionînd în zonele cele
mai tari şi accidentate de teren, urmau să cucerească poziţiile din munţii
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Hegyalja şi Bilkk, iar trupele de la centrul şi flancul stîng al Frontului 2
ucrainean (armatele 7 de gardă şi 46 sovietice precum şi Corpul 7 armată
român) trebuiau să lovească frontal. După desfăşurarea primelor acţiuni
ofensive aliate rolul marilor unităţi de la flancul drept al acestora avea
să crească vertiginos, îndeplinirea misiunilor încredinţate lor dovedin
du-se esenţială pentru finalizarea manevrelor de învăluire şi încercuire
a grupării hitleristo-horthyste din Budapesta. Aşadar, flancul drept al
frontului aliat din Ungaria - unde operau Armata 4 şi Corpul 4 armată
(din Armata 1 ) române - a avut pe timpul fazelor hotărîtoare ale ope
raţiei „Budapesta" rolul de pivot al forţelor din coaliţia Naţiunilor Unite
angajate în manevre de anvergură, de învăluire şi dublă învăluire.
In etapa de pregătire a operaţiei „Budapesta", Inaliul comandament
sovietic luase hotărîrea să declanşeze ofensiva prin surprindere cu tru
pele de la flancurile interioare ale fronturilor 2 şi 3 ucrainene. Se sconta
pe deruta adversarului şi pe prăbuşirea instantanee a dispozitivului său
strategic. Izbînzile răsunătoare ale Armatei 46 sovietice - ce atingea,
la 6-7 zile după declanşarea operaţiei „Budapesta" (29 octombrie),
prima centură de rezistenţă a trupelor hitleristo-horthyste - păreau să
îndreptăţească o atare analiză de stat-major.
Totuşi, contraofensiva inamică din 5-8 noiembrie 1944, executată
cu circa 12 divizii ungare şi germane, a întărit curentul de opinie care
estima că ultima linie de rezistenţă pe care o organizase Axa la „porţile
Reich-ului" nu putea fi demantelată decît metodic. In consecinţă, după
stoparea şi respingerea forţelor adverse la 6-9 noiembrie 1944, direcţia
loviturii principale a Frontului 2 ucrainean a fost mutată ( 1 1 noiembrie)
în fişia de ofensivă a Armatei 7 de gardă sovietice şi a Corpului 7 armată
român, ambele reuşind să consolideze centrul dispozitivului aliat vizat
temporar de contraofensiva inamică. La 10 decembrie 1944 Corpul 4 ar
mată român de la flancul drept al frontului aliat intercepta şoseaua
strategică de rocadă Hamor-Repashuta, întrerupînd legătura dintre for
ţele hitleristo-horthyste din nord-estul şi centrul Ungariei ; la 13 decem
brie, sub loviturile Armatei 4 române se dezintegra flancul stîng al liniei
defensive de la vest de Tisa.
Prin culoarul asigurat de Armata 4 română şi Corpul 4 armată
român (Armata 1), armatele 27 şi 40 sovietice au înaintat vertiginos spre
Cehoslovacia, sprijinind totodată manevra de învăluire a Armatei 53
sovietice şi a Diviziei „Tudor Vladimirescu-Debreţin", cărora li se dato
rează anihilarea „bastionului" din Munţii Matra : la 21 .decembrie, Divizia
de voluntari români „Tudor Vladimirescu-Debreţin" cucerea cota 1 0 1 0
din Matra, înălţimea dominantă din zona Budapestei. Şase zile mai tîrziu
Corpul 7 armată român ajungea în suburbiile capitalei ungare, pe cînd
Armata 7 gardă sovietică depăşea oraşul pe la nord-vest şi opera jonc
ţiunea cu trupele de la flancul drept al Frontului 3 ucrainean. In acest
fel grosul grupării inamice era încercuit. Cucerirea celor trei centre de
fensive inamice din munţii Hegyalja, Bilkk şi l\IIatra, ordinul realist de
schimbare a direcţiei loviturii principale a frontului, relansarea ofensivei
frontale de către Armata 7 gardă sovietică şi Corpul 7 armată român şi
dezvoltarea capului de pod creat la vest de Dunăre, în sectorul Baja,
de Frontul 3 ucrainean au fost factorii principali ai realizării dispoziti
vu.lui de încercuire de la Budapesta.
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Ostaşi români
lup
pe
tînd
străzile
Budapestei

Marile unităţi române ce acţionau în nord-estul Ungariei - au
reolate de succesele obţinute în luptele din munţii Hegyalja, Bilkk şi Mă
tra - urmau să opereze în continuare pe teritoriul Cehoslovaciei ; Corpul
7 armată român însă a fost inclus în Gruparea „Budapesta" (împreună
cu corpurile 30 şi 1 8 sovietice), participînd cu o prestaţie militară unanim
apreciată, la cele mai dure lupte de stradă înregistrate de aliaţi în spaţiul
de înfruntări armate de la sud de Carpaţii Păduroşi. Incheiată, în linii
generale, în luna ianuarie 1945, campania din Ungaria avea să se soldeze
cu· importante pierderi pentru Axă. Ca urmare, forţele Naţiunilor Unite
erau pe punctul de a penetra în Austria şi Cehoslovacia. Siguranţa îna
intării lor depindea însă de lichidarea poziţiilor hitleriste din intrîndul
Slovaciei, misiune ce va fi încredinţată, în principal, armatelor 1 şi 4
rnmâne şi 27 şi 40 sovietice. După acţiuni executate în Ungaria în teren
plan sau înalt, în capete de pod sau în centre urbane, după lupte cu ·efecte
marcante în confruntări de care a depins atingerea obiectivelor vizate
de Naţiunil� Unite, marile unităţi române se aflau în faţa unui nou şi
aspru examen : asaltul poziţiilor fortificate din munţii Slovaciei - cel
mai pronunţat şi periculos intrînd menţinut la acea dată de către Wehr
ma,cht pe frontul de răsărit.
Campania dusă de armata română - în cooperare cu forţele aliate
sovietice şi Corpul cehoslovac - pentru eliberarea Cehoslovaciei a început
la finele anului 1944 şi a durat aproape 5 luni ; din acest punct de vedere
a fost cea mai îndelungată din seria eforturilor militare depuse de oştirea
noastră în războiul antihitlerist. La acţiunile militare duse pe teritoriul
Cehoslovaciei au participat 2 armate române (1 şi 4), cu 4 corpuri de
armată (2, 4, 6 şi 7), 1 corp aerian, 17 divizii (11 de infanterie, 3 de ca
valerie, 2 de munte şi 1 de artilerie a.a.), 1 regiment de blindate, 1 regi
ment de pontonieri, 5 batalioane de drumuri, 1 grup operativ de căi
ferate, alte unităţi şi formaţiuni militare. Trupele române au luptat îm
potriva unor mari unităţi germane şi ungare care se apărau într-un teren
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Generalul de corp de ar
mată Vasile Atanasiu, co
mandantul Armatei 1 ro
mâne, împreună cu ofiţeri
de stat-major

Coloană a armatei române în Munţii Tatra

muntos, împădurit şi foarte accidentat, inamicul constituindu-şi puternice
linii de rezistenţă, sprijinite pe centre ce dispuneau de fortificaţii per
manente. Campania din Cehoslovacia a fost deci cu atît mai dificilă, cu
cit principalele sale episoade s-au consumat în zonele montane ale Slo
vaciei, în condiţiile de anotimp foarte aspre ale iernii 1944/1945.
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Vinători de munte
în acţiune

Importanţa pe care o avea Cehoslovacia, în cadrul desfăşurărilor
strategice de pe frontul de est, sporise considerabil în etapa decisivă a
conflagraţiei. Devenită, după ocuparea, încă din martie 1939 de către
Germania nazistă, arsenal al industriei de armament a celui de-al treilea
Reich, teritoriul acestei ţări fusese amenajat de către Wehrmacht pentru
o defensivă prelungită, scontîndu-se că prin stăpînirea munţilor Slova
ciei şi a patrulaterului Boemiei se putea împiedica accesul aliaţilor în
Austria şi sud-estul Germaniei şi ameninţa de flanc orice grupare ad
versă care ar fi înaintat pe direcţia Varşovia-Berlin. Controlînd valea
Dunării pe direcţia Budapesta-Viena, „fortăreaţa" munţilor Slovaciei
bara şi accesul de la est la vest în patrulaterul Boemiei. Derularea eve
nimentelor militare avea să probeze că direcţia Budapesta-Viena-Praga
va fi în final degajată abia după lichidarea rezistenţelor inamice din
Slovacia, misiune pe care o vor îndeplini în chip strălucit, în principal,
armatele 4 şi 1 române şi 40 şi 53 sovietice.
Natura terenului, precum şi dispozitivul strategic alcătuit de tru
pele germane şi ungare la sfîrşitul anului 1944 (flancul lor drept se spri
jinea pe Alpii Austriei şi Drava, centrul închidea valea Dunării la vest
de Budapesta iar flancul stîng se sprijinea pe linia fortificată de la fron
tiera ungaro-cehoslovacă, pe poziţii dominante faţă de cele aliate) au
impus ca atenţia Naţiunilor Unite să se concentreze iniţial asupra obiecti
velor din Munţii Slovaciei. Pornindu-se de la această situaţie s-au grupat
aici forţe redutabile şi experimentate : Armata 4 română, Armata 40 so
vietică, Armata 27 sovietică (pînă în martie 1 945), Armata 1 română şi
Armata 53 sovietică ; 3 armate aliate (4 română, 40 sovietică şi 1 română)
au · acţionat 90% din timp numai în munţi ; doar Armata 53 sovietică a
operat în zonele submontane şi pe pantele sudice ale munţilor. La centrul
· şi la flancul stîng al Frontului 2 ucrainean pînă în zona Balaton, acţionaseră armatele 7 gardă, 46, 9 gardă, 4 gardă şi 26 sovietice. Marile
unităţi de la flancul stîng al Frontului 2 ucrainean s-au menţinut pe
poziţiile lor, fiind confruntate între 6-16 martie 1 945 cu contraofensiva
inamică de amploare din zona Balaton.
·
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In linia intîi

In condiţiile menţionate o particularitate a campaniei din Cehoslova
cia Fezidă - după cum se desprinde din datele prezentate - în ritmul
mai alert în care au penetrat în dispozitivul germano-ungar marile uni
tăţi de la flancul drept al Frontului 2 ucrainean, în primul rînd arma
tele 4 şi 1 române şi 40 sovietică. Inainte de declanşarea contraloviturii
de la Balaton, armatele 4 şi 1 române, ce flancau Armata 40 sovietică,
au executat operaţiile „Romava", „Javorina" şi au angajat operaţia
„ Zvolen-Banskâ Bystrica" ; ele au depăşit cu o repeziciune neobişnuită
- avînd în vedere dificultăţile create de teren şi de rezistenţa înverşu
nată a inamicului - munţii Javorina, Murân, Metalicii Slovaci şi Nitra,
au cucerit poziţiile de pe vîrful Javorina (1 044 m) şi înălţimea de 1 240 m
din Metalicii Slovaci, ieşind în valea Hronului. Gruparea aliată destinată
luării cu asalt a zonelor montane ale Slovaciei (din care 2/3 erau forţe
române) a străpuns, totodată, poziţia întărită germano-ungară dintre
Lucenec şi Kosice, precum şi pe cea din faţa importantului centru in
dustrial Kremnica. Eliberarea Zvolen-ului şi trecerea armatelor române
la vest de Hron, alături de marile unităţi sovietice, au exercitat o influ
enţă pozitivă asupra acţiunilor de respingere a contraloviturii adverse
de la flancul stîng al frontului de est, dispozitivul trupelor germano-un
gare din Cehoslovacia, Ungaria de vest şi Austria trebuind să fie restruc
turat tocmai în punctul său forte - în munţii Slovaciei.
Armatele române ce acţionau pe teritoriul Cehoslovaciei s-au achi
tat concomitent ireproşabil şi de misiunea de mare răspundere pe care
o reprezenta asigurarea flancurilor interioare ale fronturilor 2 şi 4 ucrai
nene. In cazul străpungerii lor de către trupele germano-ungare se putea
ivi o situaţie extrem de periculoasă pentru stabilitatea frontului de est, cu
atît mai mult cu cît munţii Slovaciei compartimentau încă (pînă la sfîr
şitul lunii aprilie 1 945) teatrul de acţiuni militare est-european în două
spaţii
. de înfruntare distincte.
Şi după anihilarea celei din urmă contraofensive de amploare exe
cutată de Wehrmacht pe frontul de est (în zona Balaton de la 6-16
martie 1 945) armatele române şi-au menţinut un ritm de ofensivă alert.
Loviturile aplicate de ele inamicului între văile Hronului şi Moravei au
înlesnit ofensiva marilor unităţi sovietice (armatele 53 şi 7 gardă) pe
direcţia generală Viena, spulberînd trupele germane de pe poziţiile domi395
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nante din munţii Nitra, Fatra Mare, Inovec, Carpaţii Albi şi eliminînd
orice posibilitate de lovire din flanc a coloanelor aliate de blindate şi
motorizate. Totodată, prin cucerirea poziţiilor din munţii Tatra Mică,
Tatra Mare şi Fatra Mică s-a degajat terenul la flancul sudic al Frontului.
4 ucrainean, restrîngîndu-se substanţial - ca efect al ofensivelor române
şi aliate - periculosul intrînd german la centrul frontului de est. La sfîr
şitul lunii aprilie 1945, luna în care forţele sovietice luau sub control zona
Vienei, armatele 4 şi 1 române îşi consolidau poziţiile în valea Moravei,
la nord de Bratislava. Graţie efortului lor ofensiv, obţinut printr-o opor
tună schimbare a direcţiei de ofensivă -spre cursul superior al Moravei,
. s-a lărgit spaţiul de manevră al armatelor 53 şi 7 de gardă sovietice ; de
asemenea, s-a creat o serioasă ameninţare asupra adîncimii dispozitivului
grupării inamice ce rezista marilor unităţi aliate din Frontul 4 ucrainean
în zona de la sud de Olomouc.
La sfîrşitul războiului antihitlerist armatele 4 şi 1 române erau an
gajate în ofensiva generală aliată pe direcţia Praga (6-12 mai 1945).
Desfăşurate în centrul dispozitivului aliat, acolo unde urma să se aplice
lovitura frontală (asupra poziţiilor fortificate dintre nord-vest Viena vest Brno - sud-vest Olomouc), forţele române au secţionat apărarea
inamicului şi au penetrat în adincime spre Praga.
Campania din Cehoslovacia şi acţiunile din Austria încheiau astfel
victorios seria eforturilor militare româneşti în războiul împotriva Ger
maniei hitleriste şi a Ungariei horthyste. Contribuţia hotărîtoare la pră
buşirea flancului sudic al frontului german din răsăritul Europei şi la
dezorganizarea dispozitivului Axei în Balcani, deschiderea unui front
propriu împotriva puterilor fasciste cu o dezvoltare de 1 400 km, anihi
larea - alături de forţele sovietice - a prezenţei militare hitleriste şi
horthyste din partea de nord- vest a României, luptele pentru elibe
rarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei constituie vastul tablou de în
semnătate istorică, al efortului militar al poporului român la victoria
aliată împotriva fascismului. însumarea eforturilor militare româneşti
şi analizarea lor în contextul internaţional al epocii permit enunţarea
aprecierii potrivit căreia armatele române au constituit - după Armata
Roşie - cea de-a doua forţă care a participat la zdrobirea trupelor Axei
pe frontul de est în etapa decisivă a conflagraţiei mondiale. Acţionînd
pe principalul teatru de război al conflagraţiei mondiale şi, totodată, pe
cea de-a doua direcţie strategică de pătrundere a frontului de est, concu
rînd, într-o măsură importantă, la finalizarea cu succes a celor mai pres
tigioase şi complexe operaţii aliate desfăşurate în spaţiul de confruntare
dintre Carpaţii Păduroşi şi Drava, îndeplinind fără întrerupere rolul de
bază de aprovizionare şi completare a forţelor proprii şi aliate în inter
valul 23 august 1944 - 12 mai 1945, România se plasează, în mod indu
bitabil, în ierarhia contribuţiilor militare ale coaliţiei Naţiunilor Unite,
pe un loc de frunte, după U.R.S.S., S.U.A. şi Marea Britanie. „În opera
ţiunile pentru Ardealul de nord - se subliniază în sinteza Contribuţia
militară a României în războiul contra Germaniei şi Ungariei, elaborată
de Marele Stat Major - armatele române au participat la distrugerea
forţelor germano-maghiare din această provincie în două bătălii impor
tante, înlesnind debuşarea şi înaintarea forţelor sovietice dinspre Buco
vina şi Moldova şi participînd la cucerirea celor mai importante oraşe din
Ardeal : Cluj şi Oradea. In operaţiunile asupra Ungariei, armatele noastre
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. au contribuit la distrugerea forţelor germano-maghiare în şapte mari
bătălii, date în condiţiuni extrem. de grele. Operaţiunile cele mai impor
tante au dus la ruperea în două a dispozitivului inamic şi la cucerirea
celor doi umeri importanţi ai apărării germane : Budapesta şi munţii din
nord-estul Ungariei. In acţiunile de eliberare a Cehoslovaciei cele două
armate române au cooperat strîns cu forţele sovietice pentru distrugerea
forţelor germano-maghiare care rezistau în această ţară, dînd şapte mari
bătălii. Cele mai importante dintre acestea au dus la reducerea marelui
cap de pod inamic de la Zvolen, fapt care a permis reluarea ofensivei
Frontului 2 ucrainean spre Brno şi Viena şi la încercuirea forţelor ina
mice care rezistau în estul Cehoslovaciei, formînd un mare intrînd în ·
ansamblul frontului sovietic [„.] . In concluzie, de la 23 August 1944 pînă
la 12 mai 1945, forţele române, în totalitatea lor sau în parte, au luptat
alături de armatele sovietice timp de 263 zile, luînd parte la 16 mari
bătălii şi 367 lupte, în care au fost nimicite sau capturate toate forţele
germano-maghiare care au încercat să se apere în Ardealul de nord, în
Ungaria şi în Cehoslovacia" 9•
Dinamica operaţiilor ofensive la nivel armată desfăşurate după
8 octombrie· 1944 a fost următoarea 10 •
Forţe participante

Lărgimea
fîşiei
de
ofensivă

Sector
de
rupere

j

Adinci
mea
operaţiei

Durata
opera
ţiei

Ritm d e
înaintare
zilnic

/

180 km

17 zile

60-70
km

29 zile

3 km

70-80
km

20 zile

3,5-4
km

2-4 km

42 km

32 zile

aprox.
1,3 km

35-50
km

140 km

22 zile

6 km

A rmata 1 între Hron şi Nitra
(25 martie-2 aprilie 1945)

22-50
km

20-40
km

9 zile

2,2-4,5
km

Armata 4 la Zvolen şi Banskă
Bystrica
(10 februarie-26 martie 1945)

22-55
km

45 -50
km

45 zile

1 km

A rmata 4 în Fatra Mare
(26 martie-11 aprilie 1945)

4"'-45
km

60 km

l7

Armata 1 în lungul Moravei
(27 aprilie-5 mai 1945)

36 km

Armata 4
(9-25 octombrie 1944)

70 km

Armata 4 pe valea rîului Hernâd
şi în masivul Hegyalja (20 noiem
brie - 18 decembrie 1944)

60-100 3-6 km
km

Armata 4 în operaţia Roznava
(12-3 1 ianuarie 1945)

20-60
km

Armata 1 în masivul Javorina
{29 ianuarie-I martie 1945)

20-22
km

A rmata 1 Intre Hron şi Morava
{25 martie-15 aprilie 1945)

�

10

.

3 km

3 km

44 km.

11 km
2-2,5
km

zile

3,5 km

9 zile

5 km

23 August 1944. Documente, voi. IV, 1944-1945, Bucureşti, 1985, p. 552-553.

General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr.
Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, România şi marea victorie. O contribuţie
de seamă la înfrîngerea fascismului. 23 august 1944-12 mai 1945, Bucureşti, 198:i,
p. 1 34.
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Spre o nouă poziţie
de luptă

Acţiunile de luptă ofensive desfăşurate de corpurile de arm�tă ro
mâne s-au înscris, de asemenea, în parametrii caracteristici celui de-al
doilea război mondial 11 ;

Forţe participante
zone de acţiune

şi

Corpul 7 armată în bătălia
Budapestei
(30 octombrie-4 decembrie 1944)
Corpul 7 armată în bătălia
Budapestei
(5 decembrie 1944-1 ianuarie 1945)
Corpul 4 armată în Munţii Bilkk
(23 noiembrie-16 decembrie 1944)

Adincimea

Lărgimea
fişiei
de
ofensivă

Sector
de rupere

13-18

4-5

90-100

36 zile

2,5-3

3 km

25 km

28 zil�

1 km

-

25 km

24 zile

1 km

km

km

6-16
km

13 km

I

operaţlei

km

Durata
eperaţiei

Ritm de
lnaintare
zilnic

km

cca

Atît în acţiunile desfăşurate de armate, cît şi în cele ale corpurilor
de armată, ritmurile de înaintare ziln\că au fost obţinute în condiţii extrem
de dificile ; aJiărarea inamică amenajată din timp, cu deosebire în munţi ;
zăpezi abundente (uneori cu grosimea de peste 1 m) ; condiţii meteo extrem
de dificile pentru ofensivă (ger, viscol) ; comunicaţii puţine ; specificul
acţiunilor militare în munţi etc. Biruind aceste condiţii vitrege, forţele
române şi-au făcut cu prisosinţă datoria, au atacat fără răgaz, zi şi noapte,
au înirînt inamicul care îşi amenajase puternice aliniamente de apărare
fn munţi, pe cursuri de apă ori în jurul localităţilor şi pe căile de acces spre
11 Ibidem.
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Unitate din Armata 4 română într-o localitate eliberată din Slovacia

acestea. Au fost situaţii cînd ostaşii au fost supuşi la eforturi fizice consi
derabile - etape de marş zilnice de 60-90 km, atac continuu timp de
mai multe zile şi nopţi la rînd, forţarea unor cursuri mari de apă şi înain
tarea pe poteci de munte în condiţii de ger năpraznic şi zăpezi abundente.
In toată perioada participării la războiul artihitlerist armata română
s-a dovedit, în ansamblul său, un organism omogen, bine structurat, dotat
şi înzestrat, cu un corp de comandă temeinic pregătit, cu întregul efectiv
de ostaşi pătruns de cel mai fierbinte patriotism şi de o aprinsă dorinţă
de victorie. Acestui ostaş, desprins parcă din legendele neamului româ
nesc, i se datorează nenumăratele victorii obţinute în războiul antihitlerist.
In jurnalul de operaţii al unei mari unităţi române se întîlneşte acest imn
de slavă închinat soldatului anonim pe umerii căruia s-a clădit contribuţia
României la victoria de la 9 Mai 1945 : „Tu, iubite ostaş român, nu ţi-ai
făcut decît datoria către patrie şi deci şi către familia ta, ca şi înaintaşii
noştri. Ţie, care ai ştiut să învingi toate greutăţile, ţie, care ai ştiut să-ţi
dăruieşti sîngele tău de "român curat, îţi revine meritul în mare parte. Tu
ai ştiut să-ţi faci datoria din plin şi misiunea ta este aproape terminată
aici. De acum, aşa cum ai ştiut să mînuieşti arma pe cîmpul de luptă, tot
aşa de bine să mînui mîine uneltele tale de muncă, fiindcă numai astfel
vom putea reconstrui ţara noastră scumpă, distrusă de război şi secătuită
de vremurile grele ce s-au abătut asupra patriei noastre. Cu toţii ne închi
năm în faţa celor ce au ştiut să se dăruiască total şi îi asigurăm că în min
tea fiecăruia vor rămîne întipărite figurile acestor eroi, iar cimitirele care
sînt mărturia vie a faptelor noastre, cimitirele de eroi români, presărate
în latul Europei, vor fi imboldul de muncă pentru ziua de mîine, ca jert
fele lor să nu rămînă zadarnice" 1 2•
Pierderile înregistrate de forţele militare ale României în războiul
antihitlerist (morţi, răniţi şi dispăruţi) sînt redate în tabelul următor 13 :
n

tJ

Pe drumurile biruinţei. 23 august 1944-12 mai 1945, Bucureşti, 1984, p. 490.
DIMPR. 13 mai 1945-31 decembrie 1947, Bucureşti, 1988, p. 21'5.
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Generalul de brigadă
Ion Stănculescu, co
mandantul Diviziei 9
infanterie, felicită un
ostaş pentru militarii
inamici luaţi prizonieri

Ofiţeri

Efective

Cifre absolute
şi dispăruţi)

(morţi,

răniţi

S oldaţi

S ubofiţeri

4 984

Total

169 822

159 760

In cursul a 263 zile de lupte, armata română a provocat inamicului
grele pierderi în personal (morţi şi prizonieri), care reprezintă echivalentul
a -circa 14 divizii ale Wehrmacht-ului 14 • In cifra pierderilor inamicului nu
este cuprins numărul morţilor şi răniţilor ridicaţi de acesta de pe cîmpul
de luptă. In tabelul următor i:; sînt redate aceste pierderi pe zonele princi
pale în care s-au desfăşurat luptele.
Pierderi provocate
inamicului

Perioada

Zone de acţiune

Prizonieri

I

Morţi

I

Total

Pe teritoriul României

23 august
25
octombrie 1944

76 275

6 662

82 937

Pe teritoriul Ungariei

8 octombrie 1944
- 15 ianuarie
1945

21 045

9 744

30 789

18 decembrie
1944 - 1 2 mai
1945

20 478

2 325

22 803

23 august 1944
- 12 mai 1945

117 798

18 731*

136 529

Pe teritoriul Cehoslovaciei
şi Austriei
.

Total pierderi provocate
inamicului în războiul
antihitlerist

-

H

Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 356, f. 119.
General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr.
Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, op. cit., p. 140.
* Numai ceea ce s-a găsit pe teren.
15
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Flori pentru fraţii eliberatori
Transilvania,
octombrie

1944

Pe

malul Tisei

octombrie 1944

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

ANSAMBLUL OPERAŢIIWR MILITARE DESFAŞURATE DE A

I
;t·....
.
.

\.,....,......."'-.

„

o

�.....'\

L

""'\"""'...,.

i

('\.
\

�·

, I

'

o

I
I

La<"t1! �
1 'aton

f.3U.

Dunofoldvar •

Principalele k>colitâ� şi 1one unde unităţile romane }Î to mofun1le

•

de luptâ potnotlce ou n1m1cit sau ou de1ormo' trupele germane
timpul rHolu�ei din august

•

...,_

+--

194•

ir.

Aliniamentul de a opetire

OitK�Î de deplasare

o trupelor române

Acţ!uni ofensi„e ele tn.peloi romăne

Q
•

Acţiuni de luptă ale Reg1mentulu1

• � • • • 1 • „ ! •,

2

care de lupto român

Alimomeme atinse d e trupele sov1et1ce l o diferite date

+- • • •• .... Direcţii de deplasare o trupelor sovietice
„
I Acţiuni ofens;�e ole hllpe!o, sovietice
1• .ţm] Acţiuni ofensive ole Carpului cehoslovac
„
4
11n
Acţ1un1 otensire oie Armatei

I

11li

dii Acţiuni ofensive
ihl

••„--•««

2

polonete

ole Armatei de el Wrore nolionaf6 o .ugoslov.e

Aliniamente- de apârare ocupate de tfupele germane s1 ungare
ContralO'f1•u•i executate de inamic

PI. 35
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

/

OMANA lN RAZBOIUL ANTIHITLERIST. 23 AUGUST 1944-12 MAI 1945

NOTÂ :

FrontieJele statelor

:I

u.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

sini

ceJe

actuale

Secvenţă de luptă într-o lo
calitate ungari - 15 noiem
brie 1944

Artilerişti români în timpul
luptelor din Munţii Tatra
19 ianuar1e 1945

Bucureşti, 23 Au1Ust 1945 defilarea trupelor întoarse de
pe front
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La un aerodrom de campa.nie românesc

Militarii români au străbătut, în perioada războiului antihitlerist,
prin lupte grele, un spaţiu uriaş pe o distanţă de 1 700 km, de la ţărmurile
Mării Negre pînă in apropiere de Praga (70-80 km sud-est de acest oraş).
Armata română a traversat prin lupte 20 masive muntoase, a forţat sau .
trecut 12 cursuri de apă şi a eliberat 8 717 centre populate, între care 138
de oraşe 16 (vezi planşa nr. 35).
Armata română, participantă la războiul antihitlerist, a cuprins toate
categoriile de forţe armate, genuri de armă şi specialităţi corespunzătoare
epocii 17•
Corpul 1 aerian a efectuat în cursul războiului antihitlerist 4 307 mi
siuni, însumînd 8 542 ieşiri-avion cu rezultate deosebit de eficiente : 126
avioane inamice doborîte, 15 nave scufundate, 26 baterii artilerie nimicite
sau neutralizate şi 83 tancuri şi maşini blindate distruse. Artileria antiae
riană a contribuit la acoperirea unor sectoare de front şi înapoia frontului
împotriva aviaţiei hitleristo-horthyste, unele subunităţi participînd, cu
mult succes, la lupta împotriva tancurilor inamicului. Unităţile de avia
ţie române au distrus sau avariat 561 vehicule auto, 5 200 vagoane, 68 po
duri, 42 gări şi triaje, 27 fabrici, 7 aerodromuri 18•
Marina militară română a executat pe Dunăre misiuni specifice im
portante în folosul forţelor sovietice şi române, a dragat minele magnetice
•

t6

Ibidem, p. 141-142.
Colonel dr. Constantin Toderaşcu, Categorii de forţe armate şi genuri de
armă ale armatei române participante la. războiul antihitlerist, în FIMPR, voi. 16,
Bucureşti, 1985, p. 185-205.
ie Colonel dr. Vasile Mocanu, Aviaţia română în războiul antihitlerist (23 au
gust 1944-12 mai 1945), în Ibidem, p. 182-183.
17
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Genişti români lucrînd la amenajarea unei căi rutiere pe front

paraşutate, a asigurat transportul şi aprovizionarea pe apă a trupelor aliate
din Iugoslavia şi Ungaria. Pierderile provocate inamicului de către ma
rina română s-au cifrat la 1 1 7 nave capturate prin acţiuni directe, 321 de
nave capturate de către unităţile portuare ca urmare a acţiunilor de luptă
ale forţelor fluviale române şi 60 de nave pe care inamicul a fost obligat
să le sabordeze, în total 498 de nave inamice scoase din luptă, fără a socoti
pierderile ce au fost cauzate inamicului de unităţile terestre ale marinei rn.
Geniul (pontonieri şi pionieri), transmisiunile, unităţile de căi ferate
şi drumuri au· contribuit eficient la desfăşurarea acţiunilor militare. Pon
tonierii români au construit 39 de poduri peste diferite cursuri mari de
apă, dintre care 6 peste Dunăre, asigurînd astfel manevra forţelor şi mij
loacelor, fluenţa circulaţiei şi a transporturilor 20• Subunităţile de geniu
- îndeplinind ireproşabil misiunile ce le reveneau în cadrul unităţilor şi
marilor unităţi din care făceau parte - au construit 731 de poduri de şosea
sau cale ferată şi au reparat 184, au amenajat sau refăcut 760 km de dru
muri, au plantat sau deplantat 485 cîmpuri de mine, asigurînd deplasări�e
de forţe şi ale coloanelor de aprovizionare şi evacuare. Regimentele de căi
ferate au repus în stare de funcţionare 135 poduri şi 2 4 1 1 km cale ferată,
au lărgit, pentru uzul trupelor sovietice, 188 km linii ferate, au întreţinut
mii de km de cale ferată în ţară, în Ungaria, Cehoslovacia şi Austria 2 1•
19 RRA, p. 497-511 ; vezi şi Niculae Koslinski, Dragajul magnetic românesc
pe Dunăre, 1944-1945, în Almanah Ştiinţă şi Tehnică 1986, [Bucureşti], p. 7-9.
20 Ibidem, p. 512 şi urm.
2 1 Gheorghe Zaharia, Ion Cupşa, Participarea României la înfrîngerea Germa
niei naziste, Bucureşti, 1985, p. 333.
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Sugestiv pentru efortul militar românesc în războiul antihitlerist este
drumul victorios de luptă al Armatei 4 române. Intre 5 septembrie 1944 şi
1 2 mai 1 945 această armată s-a aflat timp de 203 zile şi 137 nopţi în atac
sau în deplasări tactice, pătrunzînd în dispozitivul inamic pe o adîncime
de 1 357 km, revenind un ritm mediu de înaintare de 5,5 km pe zi sau de
6,2 km - dacă se raportează la cele peste 200 zile de ofensivă -, a purtat
109 lupte victorioase 22• In ordinul de zi nr. 167 dat de comandantul Arma
tei 4 române la 30 mai 1 945 se arăta în acest sens : „Dorinţa fierbinte a tu
turor luptătorilor de a asigura un viitor mai bun scumpei noastre patrii
a oţelit sufletele şi trupurile ostaşilor Armatei 4 care, într-un măreţ avînt
de epopee s-au aruncat cu sete asupra duşmanului [„.] Bătăliile şi luptele
victorioase de pe Mureş, ofensiva pentru dezrobirea Transilvaniei de Nord,
bătălia din Cîmpia Tisei, luptele de pe văile rîurilor Bodrog şi Hernad, bă
tălia pentru Rozii.ava, luptele de pe valea Hronului, succesele răsunătoare
de la Banska-Bystrica şi Kremnica, grelele lupte de iarnă din Munţii Ta
tra şi Fatra, luptele de pe Vah şi Morava şi bătălia decisivă din Moravia,
care a dus la capitularea definitivă a inamicului, vor înscrie fiecare cîte o
măreaţă pagină de glorie în cartea .de aur a neamului nostru" 2.3.
Faptele de arme săvîrşite de ostaşii români ai acestei armate „au fost
recunoscute şi preamărite prin ordinele de zi din 20 martie 1 945 şi din 3
aprilie 1 945 ale comandantului suprem al «armatelor» Uniunii Sovietice,
I. V. Stalin, în care se aduc mulţumiri speciale ostaşilor Armatei 4 şi se
glorifică memoria eternă a eroilor căzuţi la datorie, iar capitala U.R.S.S.,
Moscova, a salutat cu numeroase lovituri de tun vitezele unităţi ale Arma
tei 4" 24•
Referindu-se la modul în care a acţionat Armata 1 română pe frontul
antihitlerist, generalul-locotenent Ivan Mefodievici Managarov, coman
dantul Armatei 53 sovietice, aprecia la 23 mai 1 946 : „Armata română a
operat foarte bine în tot cursul războiului, îndeplinindu-şi complet misiu
nile primite [ ...] . ln operaţiunile din Cehoslovacia am rămas uimit de efor
turile şi pe�formanţele realizate de trupele române, unde ele au învins
greutăţi foarte mari (teren muntos, zăpezi, inamic dîrz, forţări de cursuri
de apă etc.). Armata 1 română a jucat un rol foarte important în reduce
rea marelui cap de pod inamic de la Zvolen, prin atingerea rîului Hron,
operaţiune care a permis reluarea marii ofensive sovietice pentru forţarea
riului Nitra şi înaintarea spre Brno [ . .] . Unităţile române s-au doV€dit
manevriere în Cehoslovacia, unde prin marşuri forţate s-au efectuat de
plasări de mari unităţi de la un flanc la altul al Armatei 1 române pe care
le-au executat cu o rapiditate de neînchipuit, deşi ştiau bine că noi nu
dispuneam de mijloace auto pentru asemenea ample deplasări [„.] Adese
ori comandantul Arrriatei 1 [general de armată Vasile Atanasiu*, între 1 3
februarie - 1 2 mai 1 945, n.n.] a devansat prin măsurile luate hotărîrea
comandamentului sovietic, iar deplasările marilor unităţi s-au efectuat
într-un timp mai scurt decît cel ordonat [„.] Armata 1 română, luptînd
.

2l

23 August 1944. Documente, voi. III, 1 944-1945, p. XLVI.
Arh. M.Ap.N., fond 4, dosar nr. 202, f. 139.
24 Ibidem.
• Avansat general de armată la 1 aprilie 1945.
23
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alături de trupele sovietice a adus o contribuţie importantă la obţinerea
victoriei finale" 2;;.
Pentru modul strălucit în care au luptat, pentru vitejia şi eroismul
de care au dat dovadă, trupele române au fost citate prin numeroase ordine
ale ministrului de război şi comandanţilor de armate şi arme române, prin
7 ordine ale Comandamentului suprem sovietic, mai multe ordine de zi ale
Frontului 2 ucrainean şi ale comandamentelor grupurilor de armate. Peste
300 OOO soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri români au fost decoraţi cu ordine şi
medalii române, sovietice, iugoslave, cehoslovace şi ungare.
Ca urmare a uriaşelor eforturi ale întregului nostru popor în războ
iul antihitlerist, armata română a întîmpinat momentul Victoriei asupra
Germaniei naziste cu mîndria patriotică de a fi contribuit activ la înfrîn
gerea celui mai periculos duşman al omenirii - fascismul. „ln felul acesta,

armata română, poporul nostru şi-au înscris pentru totdeauna · numele
în marea epopee antifascistă, şi-au adus contribuţia de sînge la eliberarea
popoarelor de sub robia hitleristă, la salvarea civilizaţiei umane grav periclitată de dominaţia fascismului, la cauza progresului, libertâţii po
poarelor şi păcii în lume. Victoria insurecţiei naţionale antifasciste ar
mate, lupta eroică a armatei române, a întregului popor, alături de arma
tele sovietice, pentru înfrîngerea fascismului reprezintă unul din cele mai
glorioase capitole ale istoriei patriei noastre, un moment crucial
în dezvoltarea României" 26,

Pentru reliefarea contribuţiei deo
sebite a României, alături de coali
ţia antihitleristă, în frunte cu
U.R.S.S., care a dus greul şi a dat
jertfele cele mai mari în războiul
purtat împotriva celui de-al treilea Reich, sînt concludente comparaţiile
cu indicatorii realizaţi de unele armate aliate în operatiile militare
desfăşurate pentru înfrîngerea trupelor Wehrmacht-ului.
Documentele istorieo-militare atestă că România a angajat, în
cursul celor circa nouă luni de participare la războiul antihitlerist, 538 536
militari dintre care, în contact direct cu inamicul, aproximativ 1 75 OOO 2 7•
Din punct de vedere al efectivelor de control - divizia românească de in
fanterie avea în 1 944-1945, un efectiv ce varia între 7 8 1 2 şi 8 9 1 7 oa
meni (380 sau 321 ofiţeri, 365 sau 456 subofiţeri şi 8 172 sau 7 035
trupă)2B - rezultă că în războiul antihitlerist România a menţinut în linia
întîi a frontului echivalentul a circa 21 divizii de infanterie sau similare
(de cavalerie). In ansamblu, prin cuantumul efectiveior angajate în războ
iul antihitlerist, România s-a situat pe locul patru la acest indicator în
ierarhia armatelor coaliţiei Naţiunilor Unite.
România pe locul patru în
rindul statelor participante
la înfringerea celui de-al
treilea Reich

2:;

DIMPR. 13 mai 1 945 - 31 decembrie 1947, p, 20-21.
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vol. 6, Editura Politică, Bucureşti, 1972, p. 347-348. 27 23 August 1944. Documente, vol. III, 1944-1945, p. XX.
23 Arh. M.Ap.N., fond 948, dosar nr. 135, f. 51.
26

404
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Defilarea trupelor române la Bucureşti cu prilejul zilei de 23 August 1945

Sugestivă pentru evidenţierea efortului militar românesc este şi com
_pararea efectivelor totale · menţinute mobilizate, la sfîrşitul războiului, în
Europa 2:i ;
Efective totale
în mai 194;;

Denumirea armatelor

Observaţi!

Armata sovietică

9 412 OOO *

•

Armata americană

3 700 OOO •

•

1 500 OOO *

*

Armata britanică

Armata română

I

454 972 .

Armata poloneză
(în est şi în vest)

422 300

Armata franceză

290 OOO

Armata canadiană

188 191

*

-

-

-

-

la 1 ianuarie 1945
la 1 ianuarie 1945
la 1 ianuarie 1945
la 2G august 1945,
cuantumul era de
peste 1 171 OOO

2� General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior
Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, op. cit., p. 144.

•
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dr.

Comentariile şi declaraţiile unor înalte instanţe politice aliate în le
gătură cu totalul efectivelor angajate în războiul antihitlerist şi cu con
tribuţia armatei române la înfrîngerea celui de-al treilea Reich au scos
în evidenţă faptul că România se situează pe locul al patrulea în ierarhia
ţărilor care au contribuit la înfrîngerea Germaniei naziste şi a Ungariei
horthyste, după U.R.S.S., S.U.A. şi Marea Britanie. La 31 ianuarie 1945,
cînd trupele române erau angajate în lupte pentru eliberarea Cehoslova
ciei, deputatul laburist !vor Thomas aprecia, într-o declaraţie făcută în,
Camera Comunelor, că „de vreme ce România este a patra ţară ca efec
tive pe frontul împotriva Germaniei, ar fi cazul de a propune să i se acorde
un statut de cobeligeranţă" 30• O apreciere similară, conformă realităţii,
fusese inserată încă la 8 ianuarie 1945 în ziarul londonez „Sunday Ti
mes", care afirma că : „România este a patra naţiune, ca potenţial econo
mic şi militar angajat în războiul antihitlerist" 31• Postul de radio BBC'
a transmis, la 7 ianuarie 1945, un comentariu în care locul deţinut - din
punct de vedere al efortului militar pe care îl presta pentru obţinerea.
victoriei - de România în cadrul coaliţiei antihitleriste era elocvent
apreciat : „Dintre naţiunile care luptă împotriva Germaniei hitleriste, .
România s e situează azi în al patrulea rînd în ceea ce p'riveşte numărul
de ostaşi care participă la bătălia de distrugere a nazismului" 32• Aceeaşi
apreciere a fost dată publicităţii, la 23 februarie 1 945, în „Journal Stock
holm Tidnigen ", ce apărea în capitala Suediei. România deţinea, potrivit
acestui ziar, o poziţie-cheie în războiul antihitlerist, fiind a patra na
ţiune „ca potenţial militar angajat pentru înfrîngerea duşmanului" 33•
Aprecierile cu privire la locul al patrulea pe care-l are România.
în ierarhia ţărilor care au luptat împotriva Germaniei naziste au fost
emise, cu prioritate, la începutul anului 1945, cînd totalul efectivelor mi
litare româneşti aflate pe frontul antihitlerist nu era înţrecut decît de
cele ale Uniunii Sovietice, Statelor Unite ale Americii şi Marii Britanii.
Această realitate istorică incontestabilă şi-a găsit apoi un puternic ecou
în istoriografia şi publicistica postbelică.
Un alt indicator sugestiv privind locul deţinut de România în rîn
dul ţărilor care au participat la înfrîngerea Germaniei naziste este dat
de cuantumul pierderilor suferite de unităţile militare române pe front.
Din acest punct de vedere este de subliniat că pierderile înregistrate de
armata română (morţi, răniţi şi dispăruţi) în cele 263 de zile de înirun
tare cu inamicul se cifrează la 169 822 militari 34, ceea ce reprezintă
91,4% din plafonul de efective indicate în Convenţia de armistiţiu a fi
30 Ecoul internaţional al revoluţiei din august 1944 şi al contribuţiei României
la războiul antihitlerist, Bucureşti, 1985, p. 150.
3 1 Arh. St.Buc., fond Ministerul Propagandei Naţionale - Informaţii, dosar

nr. 945/1944-1945, f. 205.
a2
„ Viitorul ", an. XXXI, nr. 9 400 din 14 ianuarie 1945.
33 Arh. St. Buc., fond Ministerul Propagandei Naţionale - Informaţii, dosar
nr. 945/1944-1945, f. 229.
34 Vezi Memoire sur l'effort militaire et economique de la Roumanie dans
la guerre contre l'Allemagne et la HongTie, în DIMPR. 13 mai 1945-31 decembrie 1941, p. 215.
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•

angajate de România în războiul antihitlerist 35• Pierderile unor armate
ale coaliţiei antihitleriste, intervenite în anii 1944-1945, se prezintă după
cum urmează 36 :
Nr. de
zile de
luptă

Durata
acţiunilor

Denumirea
armatelor

I

Pierderi
înregistrate

Media
zilnică a
pierderilor

6 iunie 1944 9 mai 1945

338

568 628

1 682

23 august 1944 12 mai 1945

263

169 822

646

Armata
britanică

6 iunie 1944 9 mai 1945

338

141 291

418

Armata
poloneză
pe frontul
de est

27 iulie 1944 9 mai 1945

287

62 OOO

Armata
poloneză
pe frontul
de vest

23 aprilie 1944 9 mai 1945

382

50 700

133

382

112 700

295

Armata
americană
Armata
română

Total gentral
armata
poloneză

-

216

•

Armata
franceză

6 iunie 1944 9 mai 1945

338

66 826

197

Armata
canadiană

6 iunie 1944 9 mai 1945

338

43 249

1 27

Armata
iugoslavă

decembrie 1941 9 mai 1945

1 260

305 OOO

242 ,

Jertfele cele mai mari m vieţi omeneşti le-a dat Uniunea Sovie-
tică. In confruntările cu Wehrmacht-ul, pierderile armatei sovietice au
fost de peste ,13,S milioane, acestea însemnînd o medie zilnică de circa
-8 500 militari, cifrele fiind raportate la cele 1 418 zile de lupte împotriva
trupelor inamice 37.
35

Colonel Leonida Loghin, căpitan Alesandru Duţu, Participarea armatei rom4în RdI, nr. 4/1980, p. 619.
36 General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr.
Mihail E. kmescu, căpitan Alesandru Duţu, op. cit., p. 144-145 ; DIMPR. 13 mai
1945-31 decembrie 1947, p. 215.
37 Ibidem, p. 145.

tie la războiul antihitlerist,
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Luînd în calcul acest indicator, rezultă că România se plasează pe
un loc de frunte în rîndul statelor ale căror armate au desfăşurat acţiuni
militare împotriva Germaniei hitleriste. La cîteva luni după terminarea
războiului antihitlerist, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Gh. Tă
tărăscu, declara : „Dintre toate popoarele care s-au raliat [ . . . ] Naţiunilor
Unite împotriva hitlerismului noi am dat jertfa cea mai mare şi istoria
obiectivă va înregistra că la asaltul cel din urmă România s-a clasat a
patra putere, atît prin forţele azvîrlite în asalt, cît şi prin jertfele pe care
le-a adus pentru obţinerea victoriei finale" 38.
Ansamblul operaţiilor şi, îndeosebi, adîncimea pătrunderii trupelor
române în dispozitivul inamic ilustrează, de asemenea, convingător pres
taţia militară cu adevărat remarcabilă pe care a avut-o armata română
în războiul antihitlerist. Este semnificativ, din acest punct de vedere,
faptul că drumul de luptă al forţelor militare ale României a avut o lun
gime de circa 1 700 km - de la ţărmurile Mării Negre pînă la platoul
Boemiei, atins la 12 mai 1 945. Armata română a menţinut, în principal
singură, în intervalul 23 august - 10 septembrie 1 944, un front cu o
desch'l.dere de circa 1 400 km, în luptele pentru eliberarea părţii de nord
vest a ţării, un front larg de 120-150 km, în Ungaria de 1 00-120 km,
iar în Cehoslovacia de 50-130 km. Media „fîşiei" de înaintare a armatei
române în dispozitivul inamic, calculată pe drumul de luptă de la Mureş
pînă în Podişul Boemiei, indică o suprafaţă de teren eliberată de circa
1 10 OOO km2. Acest teritoriu - din România, Ungaria, Cehoslovacia şi
Austria - constituie, de asemenea, un indicator cu totul remarcabil al
realizărilor armatei noastre în războiul antihitlerist.
Bilanţul diurn al indicatorilor obţinuţi de armata română în cele
263 zile de război antihitlerist se prezintă după cum urmează 39 :

Suprafaţă
eliberată

Centre
populate

Lupte
desfăşurate

Inamici

scoşi

din lupte

Pierd•eri
proprii

R i t m de
!naint:tre
I

J. OOO km2

33

520

1,4

646

6,5 km

Adîncimea pătrunderii trupelor române în dispozitivul inamic, pre
cum şi ritmul de înaintare zilnic în comparaţie cu prestaţiile de acest fel
ale altor armate din coaliţia Naţiunilor Unite se dovedesc• a · fi, în unele
cazuri, superioare celor realizate în alte operaţii ofensive care au fost
luate ca termen de comparaţie, aşa cum rezultă şi din tabelul următor 46 :
38 Arh. St. Buc., fond Ministerul Propagandei Naţionale Presa internă' dosar
'
nr. 33/1945, f. 109-110.
39 Maior dr. Mihail E. I onescu, op. cit., p. 279-280.
40 General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă, maior dr ..
Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, op. cit., p. 143.

408
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

ORDINE ŞI MEDALII MILITARE CONFERITE LUPTĂTORILOR IN RAZBOIUL
ANTIHITLERIST

„Mihai Viteazul "

„Medalia
Maritimă "

;,Virtutea
Aeronautică "
Denumirea
forţelor

Armata sovietică

„Steaua
României"

Du rata

I

5 dscembrie 1941 9 mai 1945

Forţele aliate
occidentale pe
frontul de vest

6 iunie 1944 9 mai 1945

Forţele aliate
occidentale pe
frontul italian

9 septembrie 1943 2 mai 1945

Armata poloneză
pe frontul de est

28 iulie 1944 9 mai 1945

Armata poloneză
pe frontul de vest

23 aprilie 1944 9 mai 1945

Armata română

23 august 1944 12 mai 1945

„Virtutea
Militară "

„Coroana
României "

·1

I

I

„Serviciul
credincios"

„Bărbăţie şi
credinţă "
Lungimea
drumului
de luptă

Nr. de
zile de
luptă

I

I

Ritm mediu
de înain_tare
pe ZI

1 ,9 km

2 400 km

1 251

775-1 120
km*

338

1 150 km

600

1,9 km

557 km

287

1,9 km

336 km

382

0,8 km

1 700 km

263

6,5 km

'

2,3-3,3 km

Ofensiva neîntreruptă in care s-a ·aflat armata romana m condiţiile
-deosebit de dificile oferite de teren - cu deosebir.e în munţi, cu un sis
tem de comunicaţii puţin dezvoltat - şi a condiţiilor meteo potrivnice * Pătrunderea în dispozitivul inamic, ·calculată pe distanta Brest-Rennes
Paris-Strassburg-Stuttgart-Ulm-Miinchen-Salzburg a fost de 1 700 km.
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toamnă ploioasă, iarnă geroasă şi abundentă în zăpadă, primăvară bo
gată în precipitaţii - precum şi a unei rezistenţe înverşunate a inami
cului experimentat, ce folosea poziţii puternic amenajate genistic,
demonstrează elocvent calităţile organismului militar naţional, angajat
total în înfrîngerea Wehrmacht-ului nazist, capabil să se compare, prin
dotare şi instruire, prin calitatea comandamentului, prin număr şi vite
jia militarilor, cu marile armate ale coaliţiei Naţiunilor Unite.
Intensitatea efortului militar propriu pe frontul antihitlerist, avînd
ca termen de comparaţie media anvergurii frontului de luptă pe care
şi-a desfăşurat operaţiile militare armata română, susţine grăitor - aşa
cum este prezentat şi _în tabelul următor 4 1 - locul patru deţinut de Ro
mânia în ansamblul efortului militar pentru înfrîngerea definitivă a
fascismului :
Lungimea frontului

Denumirea forţelor

3 000-6 200 km

Armata sovietică
Forţele aliate din Europa occidentală

800-1 450 km

Forţele aliate din Africa de Nord

350 km

Forţele armatei populare poloneze

235 km

Forţele armatei poloneze în
Europa occidentală

47 km
120-520-1 400 km

Armata română

La terminarea războiului antihitlerist, România era pe deplin con
ştientă de efortul militar incontestabil efectuat pentru înfrîngerea fas
cismului, efort recunoscut în aprecieri făcute în epocă şi, ulterior, inse
rat în lucrări de specialitate, potrivit cărora ea s-a aflat -, din acest
punct de vedere, precum şi prin rezultatele strategice ale operaţiilor sale
militare - pe locul al patrulea în rîndul statelor care au participat l a
lupta împotriva Germaniei hitleriste 42• „Prin efectivele militare p e care
le-a avut pe front şi prin forţele materiale şi umane mobilizate pentru
susţinerea războiului antifascist - se arată în Hotărîrea Comitetului Po�
litic Executiv al C.C. al P.C.R. privind aniversarea a 40 de ani de la vic
toria asupra fascismului şi sărbătorirea Zilei Independenţei României -,
România a ocupat - aşa cum au apreciat numeroase personalităţi de
frunte ale coaliţiei Naţiunilor Unite, inclusiv participanţi la Conferinţa
de pace de la Paris - locul al patrulea în rîndul ţărilor care au contri
buit la înfrîngerea Germaniei hitleriste, după Uniunea Sovietică, Statele
Unite ale Americii şi Anglia" 43.
41

Ibidem, p. 146.

43

„Scînteia ", an LIV, nr. 13 214 din 16 februarie 1985.

42

General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, De-a lungul a peste 2500 de ani,
poporul român nebiruit în vatra străbună, în LIP, nr. 1/1989, p. 35.
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()RDINE ŞI MEDALII MILITARE SOVIETICE ŞI CEHOSLOVACE CONFERITE
MILITARILOR ROMANI
Sovietice

„,Drapelul roşu"

„Apărarea patriei"

„Steaua roşie "

„Slava "

„Pentru merite
în luptă"

„Pentru vitejie"

C e ho s l o v ac e

. .„Leul alb pentru
victorie"

„Leul alb pentru
vitejie"
·

„Crucea de
războ i "
•

„Pentru vitejie "

„Steaua pentru
libertatea
Cehoslovaciei "

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

•

Contribuţia poporului român, a armatei noastre la obţinerea vic
toriei în războiul antihitlerist este evidenţiată în opera preşedintelui
României socialiste, care a redat pe larg efortul militar al ţării noastre la
infrîngerea celui de-al treilea Reich, sacrificiile făcute de masele popu
lare în susţinerea frontului, faptele de vitejie şi eroismul de care au dat
dovadă unităţile militare, soldaţii, subofiţerii şi ofiţerii, comandanţii de
unităţi şi mari unităţi. „România a intrat în războiul antihitlerist cu în

tregul său potenţial uman, militar şi economic, cu toate forţele, alături
de Uniunea Sovietică, de întreaga coaliţie antifascistă. Poporul nostru a
demonstrat astfel, prin nenumârate fapte de vitejie şi înalt eroism, că
aspiraţia sa vitală, ţelul său suprem erau lichidarea fascismului - cel
mai mare duşman al libertăţii şi independenţei popoarelor, al civilizaţiei
umane -, asigurarea independenţei patriei, dreptul la dezvoltare li
beră" ""·

Poporul nostru a demonstrat întregii lumi, prin efortul militar sub
stanţial făcut pentru înfrîngerea fascismului, prin vitejia şi înaltul eroism
dovedite pe cîmpurile de luptă, că nu a precupeţit nimic pentru a asigura
independenţa şi suveranitatea României, viitorul ei democratic, zdrobirea
celui de-al treilea Reich, instaurarea păcii în Europa şi în lume. Pentru
poporul român constituie un motiv de legitimă mîndrie faptul că substan
ţiala sa contribuţie militară la zdrobirea fascismului a avut şi are o am
plă rezonanţă, că jertfele sale au fost recunoscute şi apreciate, atunci
şi acum, în întreaga lume.

•

•

u Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate, vol. 18, Editura Politică, Bucureşti, 1979, p. 578.
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CAPITOLUL AL IX- LEA

EFORTUL ECONOMIC AL ROMÂNIEI
TN RĂZBOIUL ANTlHITLERIST

Efortul militar intens, asigurarea logistică a forţelor armatei române
participante la războiul antihitlerist, îndeosebi pe timpul luptelor de eli
berare a Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei au necesitat o masivă mobi
lizare şi contribuţie a tuturor resurselor economiei naţionale.
Consensul naţional pentru sprijinirea fără şovăire a războiului anti
hitlerist, realitate incontestabilă a societăţii româneşti, explică atît con
duita ireproşabilă a ar-matei române pe front, cît şi dimensiunea efortu
rilor umane şi materiale, cu adevărat excepţionale, raportate la potenţia
lul militar şi economic al României. El se reflectă în masiva participare a
populaţiei civile, în diverse modalităţi, alături de armată la lupta pentru
eliberarea patriei şi îndeosebi pentru apărarea întreprinderilor şi bunu
rilor obşteşti împotriva distrugerilor preconizate de trupele hitleriste şi
horthyste în retragere, în aprovizionarea luptătorilor cu hrană, muniţii
şi tehnică de luptă.
.
Acţionînd cu fermitate pentru îndeplinirea integrală a Convenţiei
de armistiţiu, România şi-a consacrat dintru început întreaga energie sus
.
ţinerii totale a luptelor pentru eliberarea părţii de nord-vest a patriei, a
altor ţări, înfrîngerii definitive a Germaniei hitleriste.
Mobilizarea tuturor resurselor ţării pentru sprijinirea masivă a răz·
boiului împotriva Germaniei naziste a constituit unul dintre factorii de
primă însemnătate care au stat la baza marilor succese repurtate de
armata română pe fron,tul antihitlerist. „lnt.reaga economie a ţării
subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
a fost pusă în slujba susţi

-

-

nerii frontului antifascist, făcîndu-se eforturi considerabile pentru apro
vizionarea armatei cu muniţii, armament, combustibil, îmbrăcăminte şi:
alimente" 1•
1 Nicolae Ceauşescu, România pe dTumul desăviTşiTii construcţiei socialiste,
vol. 2, Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 508.
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Manifestaţie pentru sprijinirea frontului antihitlerist

Iaşi, octombrie 1944

Manifestaţie a mun
citorilor români pen
tru sprijinirea efortului de război

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Piese de artilerie
pregătite pentru a fi
expediate pe front

Zeci de mii de cetăţeni patrioţi s-au încadrat în „frontul muncii ",
au sporit rîndurile celor din fabrici şi uzine, de pe ogoare, din mine,
schele petroliere şi transporturi. Intreaga ţară a devenit un al „doilea
• front", dovadă a totalei angajări a României în război împotriva celui
de-al treilea Reich. Participarea maselor la susţinerea, într-o formă sau
alta, a războiului antihitlerist a imprimat acestuia un accentuat caracter
popular, amplificînd succesele armatei române în luptele împotriva Ger
maniei hitleriste şi Ungariei horthyste.
Economia României a asigurat pe·
toată durata războiului antihitlerist
necesităţile frontului. Deşi impresio
nante, efectele defavorabile generate·
de cei peste 3 ani ·de război anteriori, distrugerile cauzate de bombarda
mentele aeriene şi de transformarea unei părţi din teritoriul naţional în .
zonă de acţiuni militare, dislocarea a numeroase întreprinderi industriale·
importante sau distrugerea altora de către trupele hitleriste şi horthyste
înfrînte şi alungate 2 nu afectaseră în mod vital sectoarele de producţie
industrială.
Cele mai multe întreprinderi şi-au păstrat capacităţile de produc
ţie, fiind în măsură să satisfacă cerinţele frontului şi ale populaţiei, unele·
dintre ele chiar la un nivel mai ridicat faţă de cel dinainte de război.
Intreprinderile industriale, de stat şi particulare, au fost angrenate
în sustinerea frontului. Uzinele de armament şi muniţii au continuat să
producă tehnică de luptă, aruncătoare de mine, puşti-mitraliere, pistoale
automate, puşti, precum şi · diverse categorii de muniţii pentru cerinţele·
frontului.

Angajarea întregului potenţial
economic al României pentru
susţinerea frontului

2 Notă în legătură cu pagubele provcaate României de Germania în timpul:
războiului, Ministerul Finanţelor, Oficiul de studii şi documentare economico-finan

ciară, p. 2.
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Linie de montaj a
celulelor de avion

Reţeaua de căi ferate, de transmisiuni, porturile şi şantierele na
vale, cu instalaţiile aferente, erau, cu unele excepţii, în stare de funcţia- •
nare. Dacă se adaugă la potenţialul industrial resursele naturale însem
nate ale ţării - petrol, cereale, lemne, diverse produse agroalimentare
ş.a. - se poate aprecia că la 23 August 1 944 România dispunea de impor
tante potenţe materiale, care au servit, fără limite, la satisfacerea cerin
ţelor frontului.
· In perioada războiului antihitlerist, obiectivul principal al activităţii
economice l-a constituit, cu precădere, asigurarea procesului de producţie
în întreprinderile care lucrau pentru front, a transporturilor militare şi a
-celor necesare desfăşurării producţiei industriale şi aprovizionării popu
laţiei cu minimum de produse. Baza pentru dotarea armatei cu tehnică de
luptă, echipament şi muniţii, precum şi aprovizionarea sa cu subzistenţe
a constituit-o în exclusivitate economia naţională, fără nici un ajutor
·extern 3.
Muncitorii din industriile siderurgică şi metalurgică au acţionat cu
succes pentru învingerea greutăţilor, în vederea asigurării materialelor
necesare fabricilor de armament şi muniţii. Producţia de fontă, oţel şi la
minate a cunoscut, lună de lună, însemnate sporuri. La baza acestora a
stat creşterea cantităţilor de minereu de fier, de mangan şi molibden,
realizate de minerii din Delineşti, Teliuc, Ocna de Fier, Iacobeni, Vatra
Dornei etc. 4 .
Uzinele de la Reşiţa, „Astra" - Braşov, „Industria Aeronautică
Română" - Braşov, „Concordia", „Copşa Mică - Cugir", „Rogifer" Tohan, Pipera, Mija, „Costinescu" - Sinaia, Mărgineanca, atelierele
„Ford" şi „Leonida" - Bucureşti au produs cantităţi însemnate de arme,
muniţii şi tehnică de luptă. Imposibilitatea efectuării importurilor nece
sare a fost suplinită prin inteligenţa şi strădaniile inginerilor, tehni3 Ion Alexandrescu, Efortul economic al României în războiul antihitlerist, în
FIMPR, voi. 16, Bucureşti, 1985, p. 284. •
� General-maior Vasile Anescu, Efortul economic al poporului român în răz
boiul antihitlerist, Bucureşti, 1974, p. 53-54.
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Secţie pentru fabri
carea muniţiei de ar
tilerie

cienilor şi muncitorilor, care au depus eforturi deosebite pentru aprovi
zionarea frontului cu tehnică nouă şi muniţii. ln acest scop au fost mărite
debitele de fabricaţie, concomitent cu perfecţionarea diferitelor tipuri de
armament şi muniţie, precum şi adaptarea materialelor de provenienţă
germană pentru care muniţia trebuia produsă în ţară 5•
Oţelurile speciale şi oţelurile inoxidabile importate au fost înlocuite
cu oţeluri de producţie indigenă. Duraluminiul a fost înlocuit cu alamă,
iar trotilul presat realizat în ţară a substituit o serie de explozivi de pro
venienţă străină 6.
Industria petrolieră a avut o contribuţie cu totul remarcabilă în
cadrul efortului economic cerut de participarea plenară a României la
războiul împotriva Germaniei naziste şi îndeplinirea cerinţelor Conven
ţiei de armistiţiu. Prin munca şi sacrificiile muncitorilor şi specialiştilor
români - cu toate marile pagube suferite, a lipsei sau insuficienţei unor
piese sau materiale - au fost repuse în scurt timp în funcţiune rafină
riile avariate, spaţiile de depozitare şi instalaţiile de manipulare a pro
duselor petroliere. Rafinăria „Steaua Română", distrusă în mare parte de
bombardamente, a fost refăcută în numai două luni. Intr-un timp scurt
a reintrat în circuitul productiv şi rafinăria „Creditul minier" 7• La 1 mai
1945 se terminaseră reparaţiile la 3/4 din instalaţiile de prelucrare a
ţiţeiului.
Surmontînd dificultăţile deosebite în ceea ce priveşte asigurarea
materialelor necesare lucrărilor de exploatare şi explorare, a materialului
tubular îndeosebi B, petroliştii au repus în funcţiune multe sonde ava
riate sau inactive, astfel încît în primele 6 luni ale anului 1 945 s-a obţinut
o producţie de 2 300 OOO t ţiţei 9, realizîndu-se o medie lunară de circa
5 Idem, Efortul economic al poporului român în războiul contra Germaniei na
ziste, în Armata Republicii Socialiste România - tradiţii şi contemporaneitate,

Bucureşti, 1975, p. 104-105.
6 Idem, Efortul economic al poporului român în războiul antihitlerist, p.56-58.
1 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar nr. 43, f. 171. M După 23 august 1944 au fost ridicate de autorităţile sovietice circa 48 OOO t
material tubular de sondă şi material de exploatare petrolier, 98 maşini, motoare de
pompe, considerate drept trofee de război. Vezi Ion Alexandrescu, op. cit., p. 26-27.
9 „Bursa" , nr. 1 999 din 28 noiembrie 1945, p. 402.
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Aspect din timpul
refacerii unei rafi
nării

383 OOO t, mult superioară celei înregistrate în anul 1 944. Cea mai mare
parte a acesteia a fost destinată satisfacerii aprovizionării frontuiui anti
hitlerist şi îndeplinirii obligaţiilor impuse prin Convenţia de armistiţiu.
Cantitatea de ţiţei prelucrat a crescut rapid şi s-a menţinut la un
nivel ridicat faţă de lunile anterioare, ajungînd, în decembrie 1 944, la
400 OOO t, cu o medie a ultimului trimestru al aceluiaşi an de 323 OOO t, faţă
de media de circa 282 OOO t în perioada ianuarie - septembrie 1 944 10• In
procente, faţă de luna septembrie considerată 1 00%, producţia de ţiţei
prelucrat a crescut la 193% în octombrie, 216% în noiembrie, 284% în
decembrie 1 944 şi 301% în ianuarie, 262% în februarie, 297% în martie,
279% în aprilie şi 304% în mai 1 945.
Conductele petroliere, a căror lungime totală era de 939 km au fost
utilizate pentru interesele !naltului comandament sovietic în proporţie
de 90% (845 km). Prin folosirea lor intensă s-a reuşit transportarea unei
cantităţi tot mai mari de produse petroliere.
Din producţia totală a 3 200 OOO t ţiţei extras în perioada septembrie
1 944 - iunie 1 945 11, au fost livrate Uniunii Sovietice, în contul artico
lelor 10 şi 1 1 ale Convenţiei de armistiţiu, 2 300 OOO t (7 1 ,90/o). ln aceeaşi
perioadă cantitatea livrată pentru consumul intern a fost de circa
900 OOO t (28,l O/o), ponderea fiind mai redusă faţă de anii anteriori. Din
acest consum intern redus 12, înregistrat în perioada septembrie 1 944 iunie 1 945, au fost satisfăcute şi cerinţele de carburanţi şi lubrifianţi ale
armatei române.
Industria carboniferă - a cărei producţie avea o însemnătate esen
ţială atît pentru funcţionarea transporturilor feroviare, cit şi pentru unele
ramuri industriale angajate în producţia de război şi cărora le furniza, în
mare măsură, combustibilul necesar - deşi traversa, în continuare, o si
tuaţie grea, a sporit cantităţile de cărbune extras. Prin eforturile susţi
nute ale muncitorilor mineri, care răspundeau astfel grijii manifestate
de Partidul Comunist şi guvern faţă de îmbunătăţirea condiţiilor lor de
10
11

12

Ibidem, nr. 1 992 din 25 aprilie 1945, p. 121.
Ibidem, nr. 1 999 din 28 noiembrie 1945, p. 402.
Ibidem.
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Repararea unei loco
motive

muncă şi viaţă i:i, producţia de cărbune a crescut constant în pofida exis
tenţei unui număr insuficient de braţe de muncă, resimţită cu acuitat.e în
întreaga perioadă a războiului. La sfîrşitul lunii martie 1 945 se realiza o
producţie de 213 OOO t cărbune, de aproape două ori mai mare dec� cea
obţinută în septembrie 1 944 (110 OOO t) H. In primele 4 luni ale anului
1 945, media producţiei - 1 98 O OO t - depăşea cu mult media realizată
în ultimele luni ale anului 1 944, care era de 146 OOO t, precum şi media
lunară a întregului an 1 944 (189 OOO t), dar se afla încă sub media anilor
1 942-1943, cind se extrăseseră 218 OOO t şi, respectiv, 239 OOO t cărbune
lunar 1:1. Totuşi, necesităţile de cărbune ale căilor ferat.e şi ale industriei
au putut fi satisfăcute în proporţii crescînde. Mai mult de 80% din pro
ducţia de cărbune a fost folosită de căile ferate a căror activitate a fost
subordonată în exclusivitate participării României la războiul antihitle
rist. Rolul principal în asigurarea transporturilor feroviare cu cărbune
a revenit minelor din Valea Jiului, care au furnizat aproape 75% din can
titatea primită zilnic de căile ferate şi unde, la apelul comuniştilor, al
forţelor democrate, sute de voluntari au sprijinit efortul minerilor de a
da ţării mai mult cărbune rn.
Transporturile rutiere au fost utilizate, în principal, pentru satisfa
cerea cerinţelor militare, o mare parte din parcul de autoturisme, auto
camioane şi autospeciale - 12 873 bucăţi la 23 august 1 944 şi 9 357 bucăţi
la 23 iunie 1 945 (din care în stare de funcţionare 1 0 753 şi, respectiv,
4 975) - se aflau în serviciul armatei pentru susţinerea efortului de
război.
Transporturile navale - a căror importanţă în ansamblul mijloacelor
naţionale de transport cunoscuse în perioada antebelică o continuă creş
tere - au fost întrebuinţate, în cvasitotalitatea lor, pentru nevoile arma1 3 Vezi, pe larg Lt. col. V. Anescu, maior I. Sorescu, M. Dogaru, Contribuţia
minerilor, petroliştilor şi ceferiştilor pentrn spriji nirea frontului antihitlerist, în AI,

nr. 4/1962, p. 97-105.
H Ibidem, p. 104.
1 5 Calculat după datele publicate în „Bursa", nr. 1 999 din 28 noiembrie 1945,
p. 376.
rn
Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar nr. 43, f. 100, 242.
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tei. La 23 august 1 944, parcul de vase fluviale de care dispunea România
cuprindea 96 unităţi cu propulsie proprie (36 6 1 1 CP) - pasagere, remor
chere, tancuri şi şlepuri cu motor - şi 512 unităţi fără propulsie proprie
(43 1 431 tone metrice) - şlepuri, ceamuri şi tancuri. Flota maritimă cu
un deplasament de 22 548 tdw era alcătuită din două motonave, care se
aflau în Bosfor - „Transilvania" şi „Basarabia", de 3 354 tdw fiecare şi două cargouri - „Alba Iulia" şi „Ardealul", de 7 920 tdw fiecare (al
treilea cargou, „Oituz", fiind scufundat).
După sosirea autorităţilor sovietice în porturile româneşti totali
tatea navelor, proprietate de stat sau particulară, a fost blocată la dispo
ziţia !naltului Comandament Aliat (sovietic). Vasele maritime au fost
folosite în exclusivitate de !naltul Comandament Aliat (sovietic) pentru
nevoile sale. Flota fluvială, în urma degajării porturilor dunărene de epa
vele navelor de război şi a restabilirii unui traseu navigabil pentru tre
cerea flotei de război în amonte, a fost utilizată de către acelaşi comanda
ment pînă la închiderea navigaţiei pe Dunăre (8 decembrie 1944 - 28 fe
bruarie 1 945), în proporţie de 73% din puterea de tracţiune şi 86% din
capacitatea de transport. Pentru transporturi în folosul economiei s-a fo
losit, în aceeaşi perioadă, 8% din puterea de tracţiune şi 8% din capaci
tatea de transport 1 1.
•La 1 martie 1 945 se aflau în folosinţa economiei naţionale - după
ce se definitivase cedarea a 166 vase comerciale şi tehnice, alese din tot
parcul fluvial şi maritim (între care motonava „Basarabia" şi cargoul
„Alba Iulia"), în contul art. 1 1 al Convenţiei de armistiţiu - 14 unităţi
cu propulsie proprie (6 632 CP) şi 232 unităţi fără propulsie proprie însu
mînd 217 403 t metrice. Timp de două luni (1 martie - 1 mai 1 945) aceste
nave fluviale au fost utilizate de statul român în proporţie de 22% din
puterea de tracţiune şi 38% din tonaj. Navele maritime, ca şi în perioada
anterioară, au fost întrebuinţa,te de !naltul Comandament Aliat (sovietic),
neexecutînd transporturi pentru cerinţele interne ale României 1s.
După 1 mai 1 945 au fost puse la dispoziţia !naltului Co.mandament
Aliat (sovietic) toate vasele ce ar fi putut să treacă prin cataracte şi să
navigheze pe Dunărea Mijlocie, pentru a putea fi utilizate la transportu
rile din Ungaria şi Austria. Acestui scop i-au fost destinate 1 1 6 şlepuri
şi ceamuri şi 3 remorchere, în timp ce pentru satisfacerea transporturilor
economice româneşti au rămas 7 remorchere mici şi 39 şlepuri şi ceamuri.
Ponderea vaselor puse la dispoziţia autorităţilor române, atît din punctul
de vedere al puterii de tracţiune, cit şi al tonajului, se micşorase, după
1 mai 1 945, tot mai mult faţă de lunile anterioare 19•
Forturile Sulina şi Constanţa au fost utilizate în întregime pentru
necesităţile armatei sovietice. Celelalte porturi, şantiere navale şi insta
laţii portuare, cheiuri, magazii, docuri - după executarea reparaţiilor şi
amenajărilor cerute potrivit cerinţelor exprimate de !naltul Comanda
ment Aliat (sovietic) - au putut fi folosite pentru nevoi interne doar în
măsura în care rămîneau disponibile 20.
17 Ibidem, p.)41. Diferenţele (190/o şi respectiv 60/o) reprezentau ponderea vase
lor scufundate în timpul folosirii lor de către Comandamentul sovietic.
1� Arh. St. Buc., fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 12/1945,
f. 263-264.
19 Ibidem, f. 264-265.
20 DIMPR. 13 mai 1945-31 decembrie 1947, Bucureşti, 1988, p. 219.

420
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

S-a lucrat, totodată, intens la repararea vaselor româneşti utilizate
<le Aliaţi, ca şi a unor nave sovietice. La şantierul naval Constanţa s-au
executat lucrări de reparaţii la un număr de 440 aparate, nave şi ma
şini de luptă, iar la atelierul de reparaţii navale din Giurgiu, în perioada
5 noiembrie 1 944 - sfîrşitul lunii iunie 1 945, s-au efectuat reparaţii la
peste 200 de vase - şlepuri, remorchere, drăgi, tancuri petroliere ş.a.
Peste 350 de lucrări de reparaţii la navele de luptă, vasele comerciale, de
dragaj au fost executate la şantierul naval Turnu Severin 21 •
Pînă la 1 5 mai 1 945 aproape întreaga capacitate de lucru a şantiere
lor a fost utilizată pentru reparaţii la nave sovietice sau aflate la dispo
ziţia !naltului Comandament Aliat (sovietic). La insistenţele Comisiei
Române pentru Aplicarea Armistiţiului s-au stabilit, de la 16 mai 1 945,
dată luată în considerare pentru încetarea efortulµi de război, norme pen
tru darea şi primirea comenzilor pentru reparaţii, al căror cost urma a fi
suportat de Uniunea Sovietică. Ulterior, printr-o adresă din 7 iulie 1 945,
Comisia Aliată de Control a fixat încetarea obligaţiilor României din
punct de vedere al suportării cheltuielilor pe data d_e 1 iulie 1 945. In
aceste condiţii au fost executate foarte puţine reparaţii la navele
româneşti ��.
Pentru necesităţile de transport ale !naltului Comandament Aliat
(sovietic) au fost utilizate 12 aerodromuri, cărora li s-a asigurat funcţio
narea normală, precum şi aerodromurile aviaţiei civile cu dotarea şi in
frastructura corespunzătoare n.
Căile ferate, care ocupau locul principal în sistemul transportorilor
cerute de aprovizionarea armatelor şi activitatea economică internă, au
fost puse la dispoziţia frontului. Utilizarea întregii reţele feroviare româ
neşti s-a făcut cu asistenţa şi sub controlul !naltului Comandament Aliat
(sovietic). Parcul de vagoane (52 614 bucăţi) şi locomotive (2 377) a fost
utilizat în proporţie de 90% pentru necesităţile frontului. Circa 80% din
capacitatea de lucru a atelierelor căilor ferate a fost folosită pentru repa
rarea materialului rulant destinat transporturilor cu caracter militar 2!i.
Pînă în vara anului 1 945 reţeaua de căi ferate a fost utilizată, în
raport cu capacitatea sa maximă de transport, în proporţie de 63% de
către !naltul Comandament Aliat (sovietic). In folosinţa exclusivă a aces
tuia se aflau încă, în vara anului 1 945, în afara graniţelor ţării, 23 OOO
vagoane de marfă, 322 locomotive şi 8 automotoare 25,
Astfel, transportul de trupe, armament, muniţii, subzistenţe, eva
cuarea răniţilor, precum şi legăturile cu spatele zonei de operaţii, atît
pentru armata română, cit şi pentru armatele sovietice care luptau la
aripa de sud a frontului de est, îndeosebi cele ale Frontului 2 ucrainean,
a fost efectuat pe căile ferate române 26•
Din numărul total al trenurilor
53 8 1 9 - care au circulat în pe
rioada 1 2 septembrie 1 944 - 23 februarie 1 945, 50 526 au fost trenuri
-

21

General-maior Vasile Anescu, Efortul economic al poporului român în răz

boiul antihitlerist, p. 82.

:!:! Arh. St. Buc„ fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 12/1945,
f. 256-268.
23 DIMPR. 13 mai 1945 - 31 decembrie 1947, p. 219.
24

Ibidem,p. 218.

25 Ibidem.

:.; General-maior Vasile Anescu, op. cit., p. 67-69.
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militare 27 . în aceeaşi perioadă, din cei 4 6 1 4 784 km/tren, avuseseră desti
naţii militare 4 332 9 1 8 km/tren. ln aproape 6 luni, numărul km/tren
pentru cerinţele frontului era egal cu cel înregistrat pe ansamblul trans
porturilor feroviare în întregul an 1 944.
Menţinerea în funcţiune a parcului de locomotive şi vagoane exis
tent, a triajelor, podurilor, macazelor, tunelelor, a ateliere.lor de reparat
material rulant, precum şi asigurarea combustibilului necesar au consti
tuit o problemă esenţială pentru buna desfăşurare a activităţii economice
care să asigure atît participarea României la infringerea nazismului, cit
şi circulaţia produselor, aprovizionarea populaţiei cu articole de consum
strict necesare şi funcţionarea aparatului de stat. , Satisfacerea acestei
necesităţi a reclamat mari eforturi umane şi materiale. Un raport al Ma
relui Stat Major estima că pentru refacerea rapidă a căilor ferate şi
instalaţiilor feroviare erau necesari 100 OOO oameni timp de două luni,
din care 80 OOO mină de lucru nespecializată. Ulterior, s-a apreciat că
m;mai pentru refacerea parţială a distrugerilor suferite de căile ferate
erau necesare, în prima fază, 14,8 milioane zile lucrătoare 2s.
Strădaniile susţinute pentru îmbunătăţirea transporturilor s-au ma
terializat în realizări însemnate. Pînă în martie 1 945, prin munca şi sa
crificiile făcute de mii de muncitori, ţărani şi militari, se restabiliseră
639 km linii ferate - din care 306 km în nord-vestul ţării -, 1 229 ma
caze, 431 podeţe, 9 tunele f;>i 1 58 poduri. Fuseseră redate circulaţiei liniile
de cale ferată care legau sudul cu nordul ţării, uşurîndu-se astfel · trans
porturile spre front. Era în curs de execuţie lărgirea a 226 km linii, re
aducerea la' ecartament normal a 44 km şi construire a 30 km linii noi '.!!!.
In iulie 1 945 fuseseră reparaţi pentru satisfacerea nevoilor frontului
îndeosebi, 975,7 km linii (730/o din 1 337 km distruşi), 1 867 macaze (600/o
din cele 3 1 28 macaze scoase din funcţiune), 6 1 3 din cele 616 podeţe dis
truse, 9 tunele din cele 28 şi 170 poduri (45°/0 din cele 381 poduri distruse).
Se refăcuseră, la aceeaşi dată, 500/o din instalaţiile de telecomunicaţii.
Peste 1 2 OOO vagoane fuseseră reparate sau amenajate cu paturi, sob€,
bucătării şi băi sanitare :m. Circa 400 km au fost transformaţi la ecarta
ment specific sovietic fiind, totodată construiţi 35 km de cale nouă, la
acelaşi ecartament 3 1 .
Refacerea atelierelor C.F.R., precum şi readucerea lor din regimul
de evacuare, s-a făcut înte-un ritm accelerat. Incă din luna noiembrie
1 944 a început reinstalarea atelierelor Iaşi, Galaţi şi Ploieşti, iar.repararea
atelierelor Bucureşti, Simeria, Craiova a permis ca încă din cursul lunfi
decembrie 1 944 să se treacă la amenajări şi reparări de vagoane necesare
�i

p. 5 3 .

�8

Arh. St. Buc„ fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 12/1945, f. 18.
Ion Alexandrescu, Economia României în primii ani postbelici (1945-1947),

:z 9 Pentru cerinţele de transport ale Inaltului Comandament Aliat (sovietic)
au fost aduse la ecartament lărgit însemnate tronsoane de cale ferată. La mijlocul
lunii septemb,ie 1944, fuseseră lărgite deja liniile laşi-Ploieşti şi Cernăuţi-Focşani,
fapt ce a avut ca urmare paralizarea traficului feroviar în vestul Moldovei şi în
chiderea, totodată, a liniilor secundare din zona muntoasă a acestei provincii.
(România în anii revoluţiei democrat-populare. 1944-1947, Bucureşti, 1971, p. 74.)
:io Arh. St. Buc., fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 12/1945,
f. 242-243.
3 1 DIMPR. 1 3 mai 1945-31 decembrie 1947, p. 218.
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frontului. In perioada efortului de război aceste ateliere au amenajat 47
trenuri sanitare, 3 trenuri baie, 2 trenuri.antiaeriene şi 7 trenuri speciale:12•
La începutul lunii martie 1 945 atelierele C.F.R. erau refăcute în
proporţie de circa 450/o, depourile 750/o, construcţiile 42%, rezervoarele
pentru produse petroliere circa 70°,'0 , telecomunicaţiile în proporţie de
40-60°/0 :i:i.
Pe măsura refacerii lor, toate atelierele C.F.R. au fost puse la dis
poziţia !naltului Comandament Aliat (sovietic). In vara anului 1945, ate
lierele Iaşi şi Galaţi lucrau exclusiv pentru comandamentul amintit, iar
restul atelierelor în proporţie de 80% din capacitatea lor 3". Subunităţi
militare de poduri şi pentru E>xploatarea căilor ferate au executat, de ase
menea, pentru cerinţele militare, reparaţii şi construcţii de mijloace de
comunicaţie feroviare în · afara frontierelor naţionale, în Ungaria, Ceho
slovacia şi Iugoslavia 3:;_
Prin eforturi susţinute au fost îmbunătăţiţi indicatorii prin�ipali
privind exploatarea materialului rulant. Parcul de locomotive a fost uti
lizat la maximum. În regioanala C.F.R. Braşov, personalul de exploatare
a reuşit să transporte în perioada 23 august 1 944
iulie 1 945, un număr
de 31 262 trenuri, folosind cu 50% mai puţine locomotive decît în pe
rioada antebelică 36. �umărul km/tren pe zi şi locomotivă a crescut de la
58 în noiembrie 1 944, la 90 in iunie 1 945, iar viteza comercială a trenu
rilor de marfă de la numai 7 km/oră în noiembrie 1 944, la 13· km/oră în
aprilie şi mai 1 945 :n.
Pentru exploatarea mijloacelor de transport pe căile ferate, C.F.R.
a pus la dispoziţia înaltului Comandament Aliat (sovietic) întreaga reţea
telegrafică şi telefonică, în lungime de circa 20 OOO km, şi toate posturile
T.F.F. care, în perioada efortului de război, au fost utilizate de comanda
mentul respectiv în proporţie de 70% din lungime (13 714 km) 38. In vara
anului 1 945 se aflau încă în folosinţa aceluiaşi comandament 23% din lun
gimea reţelei (4 450 km). In folosinţa aceluiaşi comandament s-au aflat,
într-o importantă proporţie şi instalaţiile de -exploatare feroviară din
staţii : cheiuri sau rampe, magazii, clădiri, depouri, castele de apă, ma
carale ş.a„ pentru întreţinerea lor punîndu-se la dispoziţie materialele şi
personalul necesar 39.
Cu toate reglementările la care s-a ajuns în septembrie, noiembrie
şi decembrie 1 944, între autorităţile române şi reprezentanţii !naltului
Comandament Aliat (sovietic), volumul mijloacelor de transport fero
viare .utilizate pentru cerinţ_ele interne a rămas în continuare redus, cu
-

:i2
Arh. Ministerului de Finanţe, fond Oficiul de studii şi documente, pachet
nr. 60, dosar nr. 1, a, f. 39.
�3 România în anii revoluţiei democrat-populare, 1944-1947, p. 74.
:v. Arh. St. Buc„ fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 12/1 945,
f. 240.
3."i Ibidem, f. 19.
36 Prima Conferinţă regională a P.C.R. Braşov. 1 9-20 august 1945, Brao;.ov,
1945, p. 22-23.
:17 General-maior Vasile Anescu,
Efortul economic al poporului româ n în
războiul antihitlerist, p. 78.
38 Arh. I.S.I.S.P„ fond XIV/Kl, dosar nr. 1213, f. 239-240.
39 Ibidem, f. 240.
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Incărcarea unui tren cu muniţii pentru front

Presa despre sprijinirea efortului de război de
către întregul popor român

mult sub nivelul convenit 40. In perioada septembrie 1 944 - martie 1 945
media zilnică a vagoanelor încărcate pentru front a fost de 1 1 56, în timp
ce media zilnică a vagoanelor încărcate pentru cerinţ..e interne s-a situat
între 357 şi 772 vagoane lunar Iii , In aprilie 1 945, peste 6 1 %. iar în luna
iulie a aceluiaşi an - la aproape trei luni de la încetarea acţiunilor mili
tare - peste 70% din numărul total al vagoanelor încărcate erau, în con
tinuare, destinate transporturilor militare. Cea mai mare parte a transpor
turilor feroviare efectuate pentru nevoile economiei naţionale serveau, în
fapt, tot cerinţelor de aprovizionare ale frontului antihitlerist, aceste
transporturi fiind făcute mai ales în interesul industriei de război.
România a îndeplinit, deci, integral şi a depăşit obligaţiile ce decur
geau din Convenţia de armistiţiu, sarcinile impuse prin articolele 3 şi 1 0
î n c e priveşte transporturile punînd l a dispoziţia frontului antihitlerist
toate mijloacele de transport - feroviare, fluviale şi maritime -, şantie
rele, porturile şi instalaţiile portuare, prestări de servicii şi materiale ş.a.
Numai într-o proporţie cu totul redusă - în măsura în care rămîneau
disponibile - unelre din aceste mijloace au putut fi folosite şi pentru ce
rinţele interne ale economiei româneşti.
Reţeaua căilor de comunicaţie de pe teritoriul României a avut o
importanţă deosebită pentru desfăşurarea acţiunilor de luptă pe frontul
antihitlerist, constituind un mijloc important de legătură între spatele
frontului şi front, atît pentru armata română cît şi pentru cea sovietică.
Aprovizionarea cu echipament şi subzistenţe a ostaşilor români, pre
cum şi asigurarea întreţinerii unor trupe sovietice ale fronturilor 2 şi 3
ucrainene care luptau împotriva hitleriştilor şi horthyştilor au pus noi şi
importante sarcini industriei bunurilor de consum.
"0 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1 03, dosar nr. 8 945, f. 13, 15. Stenograma şedinţei
Consiliului de Miniştri din 25 septembrie 1944 ; „Scînteia", an II, nr. 1 1 6 din 22 ia
nuarie 1945.
'ot Numărul
vagoanelor încărcate pentru nevoile interne a fost urmă
torul : 357 în septembrie, 388 în octombrie, 486 în noiembrie, 571 în decembrie
1944, 471 in ianuarie, 520 în februarie şi 772 în martie (România în anii revoluţiei
democrat-populare. 1944-1947, p. 74).
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Producţia principalelor unităţi ale industriei alimentare realizată în
anul 1 944 (inferioară mediei anilor 1 94 1-1943, cu excepţia celei de paste
făinoase care a crescut cu 500/o şi a celei de făină care sporise cu 30/o) a
fost dirijată spre satisfacerea nevoilor frontului antihitlerist şi îndepli
nirea prevederilor Convenţiei de armistiţiu. Producţia de zahăr (29 OOO t),
cea de conserve cu ambalaj metalic (2 952 t) şi cea de uleiuri vegetale
(21 010 t) obţinute în 1 944 au fost destinate, în cea mai mare parte, satis
facerii cererilor armatei.
Fabricile de încălţăminte şi pielărie, cele de textile au asigurat, cu
promptitudine şi în condiţii de calitate, cerinţele armatei. Trupelor de pe
front le-au fost furnizate circa 670 OOO perechi de bocanci, ceea ce repre
zenta mai mult de jumătate din producţia totală de încălţăminte a ţării
în anul 1944 "2 • 1n perioada 23 august 1 944 - 9 mai 1945 fabricile de
confecţii au produs pentru front peste 133 OOO mantale, bluze şi vestoane.
In aceeaşi perioadă industria textilă a furnizat trupelor peste 6 500 OOO m2
diverse ţesături, precum şi alte bunuri.
Dificultăţile întîmpinate de economia naţională în asigurarea con
tinuităţii procesului de producţie nu au diminuat livrările solicitate, re
curgîndu-se deseori la comprimarea continuă, la maximum, a consumului
civil, sacrificiile impuse populaţiei şi acceptate de aceasta fiind de-a drep
tul impresionante.
S-au furnizat mari cantităţi de subzistenţe, atît pentru ostaşii
români care luptau pe frontul antihitlerist, cît şi pentru armata sovietică.
Acesteia din urmă i-au fost livrate, pînă la 30 iunie 1 945 43, din cererile
în continuă creştere chiar şi după terminarea războiului, 385 086 t sub
zistenţe în valoare de 21,7 milioane dolari, intre care : 95 04 1 t făină şi
derivate din făină, 29 547 t carne (proaspătă şi conserve), 10 788 t zahăr,
17 316 t arpacaş, orez, crupe, 55 069 t cartofi µscaţi şi făină de cartofi,
1 0 898 t zarzavat (proaspăt şi uscat), 1 714 milioane ouă, 2 438 t grăsimi
animale, slănină, untură, 1 321 OOO litri alcool, 3 1 59 t tutun, 536 357 OOO
ţigări, 20 690 OOO cărticele foiţă, 79 942 t orz şi ovăz, 49 282 t fîn, paie,
788 t săpun de rufe, 129 .t săpun de toaletă ş.a. 4".
Livrarea acestui mare volum de subzistenţe, precum şi a furajelor
necesare cailor armatei s-a făcut prin efortul excepţional al ţărănimii,
care a dat, cu toată situaţia deosebit de grea a gospodăriilor ei datorită
distrugerilor de război şi rechiziţiilor anterioare, cantităţi impresionante
de făină, carne, grăsimi, zarzavaturi ş.a., peste 142 OOO t grăunţe şi furaje,
sute de mii de cai şi vite cornute "5• Astfel, ţărănimea din j udeţele Dolj,
Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi a furnizat pentru front 285 t carne, 6 807 va
goane de grîu şi aproape 1 200 t de furaje precum şi alte produse agricole
de mare însemnătate pentru aprovizionarea armatelor.
In cursul lunilor ianuarie - martie 1 945, ţţlranii din judeţul Sălaj
au contribuit la aprovizionarea ostaşilor care luptau împotriva Germaniei
„Bursa", nr. 2 OOO din 28 decembrie 1944, p. 412.
Arh. St. Buc., fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 12/1945,
f. 48-49.
'� Arh. I .S.I.S.P., fond XIV/Kl, dosar nr. 1 213, f. 23, Anexa 19 ; Vezi şi 23 Au
gust 1944. Documente, vol. IV, 1944-1945, p. 521-522.
�5 N. N. Constantinescu, colonel Vasile Anescu, Rezultatele cercetării ştiinţi
fice cu privire la contribuţia economică a Romdniei in războiul antihitlerist, în A.I.,
nr.' 2/1965, p. 62.
�

�3
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Colete pentru militarii răniţi aflaţi în s:): '.<-,k

naziste cu 8 1 20 t cereale, 1 0 500 vite, 5 OOO porci şi 260 t ulei de floarea
soarelui. Pînă la sfîrşitul războiului în Europa, ţăranii din judeţul Arad
au dat pentru aprovizionarea armatei peste 1 00 vagoane de griu "6•
Locuitorii satelor au participat masiv la repararea drumurilor şi şo
selelor, la refacerea reţelei de căi ferate, a podurilor, podeţelor şi tunelu
rilor distruse de război. Au efectuat numeroase transporturi de muniţii,
piese de schimb pentru armament, alimente şi furaje, de multe ori chiar
dir:colo de graniţele ţării.
Masele ţărăneşti au luat parte, împreună cu celelalte categorii ale
populaţiei, la acţiunea de aprnvizionare a luptătorilor de pe front şi a
răniţilor din spitale oferind un număr impresionant de pachete cu ali
mente şi îmbrăcăminte ostaşilor români şi sovietici 47.
Subzistenţele primite de armata sovietică au satisfăcut întreţinerea
- luîndu-se ca bază livrările de făină raportate la raţiile stabilite 48 de
Comandamentul trupelor sovietice din Bucureşti - în medie, în perioada
1 septembri.e 1 944 - 30 iunie 1 945, a unui efectiv de circa 400 OOO oa
meni li:J. Cantităţile de zahăr, cartofi, carne, sare, tutun şi ţigări, arpacaş
ş .a. furnizate, în aceeaşi perioadă, armatei sovietice în contul articolului
1 0 din Convenţia de armistiţiu corespundeau - în conformitate cu ra46

General-maior Vasile Anescu, op. cit„ p. 108-109.

47 Ibidem, p. 1 10-1 1 1 .

4 8 Raţia d e subzistenţe a unui om p e z i , conform indicativelor cuprinse i n
adresa Comandamentului trupelor sovietice d i n Bucureşti nr. 683 d i n 2 5 septembrie
1944, cuprindea : 700 g pîine, 100 g arpacaş, 21 g paste făinoase, 144 g carne. 25 g
untură, 21 g ulei, 25 g zahăr, 1 ,4 g ceai, cafea, 30 g sare, 800 g zarzavat, 0,2 g ardei,
foi dafin, muştar, 2 g oţet, 0,21 · g tutun, 3,33 cărticele foiţe de ţigări, 1,67 cutii chi
brituri. Numărul caloriilor era, potrivit adresei comandamentului amintit, de 3 148.
(Arh. I.S.I.S.P. fond XIV/Kl, dosar nr. 1 213, f. 30).
49 Ibidem.
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Ţărani participînd
la refacerea unei
linii de cale ferată

ţiile stabilite - întreţinerii unor efective ce variau între 645 243 1 356 981 oameni :,o.
Dacă se iau în considerare alimentele preluate şi cele cumpărate cu
echivalentul valorii preschimbării rublelor şi leilor sovietici, efectivul în
treţinut creşte considerabil faţă de media amintită de circa 400 OOO
oameni.
Decalajul mare dintre cereri (1 0 1 9 664 t) şi livrări (385 086 t) se da
tora faptului că în lunile septembrie 'şi octombrie 1944 aprovizionarea
trupelor aliate s-a realizat îndeosebi prin cereri şi prelevări. directe, ne
corelîndu-se cererile între diferite categorii de subzistenţe al căror cuan
tum prezenta mari neconcordanţe " 1 în raport cu posibilităţile reale de
livrare.
Multe subzistenţe, îndeosebi cereale, depozitate în silozuri au fost
blocate şi preluate sub formă de captură, deşi nu îndeplineau condiţiile
unui astfel de regim. Din această cauză cantităţi mari de cereale şi sub
zistenţe luate sub formă de captură, preluate fără forme sau cu forme
incomplete sau cumpărate cu numerar au epuizat disponibilităţile ime
diate, necesare executării cererilor sovietice în contul articolului 1 0 al
Convenţiei de armistiţiu. Toate acestea au avut drept consecinţă micşo
rarea rapidă a stocurilor de cereale şi alte produse agro-alimentare exis
tente pe teritoriu, ceea ce a îngreuiat colectarea lor sistematică.
Deşi cantităţile de cereale recoltate în anul 1 944 se încadrau, în an
samblu, în limite normale, la 1 ianuarie 1945 stocurile de cereale existente
în silozurile din ţară şi magaziile C.F.R. se reduseseră cu circa 1/3 (31,50/o)
faţă de 1 ianuarie 1 944 şi reprezentau 1/4 din capacitatea de 486 356 t a
50

Ibidem, p. 174, 811.
Pentru luna septembrie 1944, de exemplu, s-au înregistrat cereri pentru
fronturile 2 şi 3 ucrainene de 3,1 milioane raţii zilnice de făină, 14,3 milioane raţii
de paste făinoase, 2,1 milioane raţii carne, 7,4 milioane raţii grăsimi, 8 milioane
raţii zahăr, 5 milioane raţii cartofi, 31,3 milioane raţii tutun, ţigări, ş.a. şi numai
875 OOO raţii pentru zarzavat. Pentru trimestrul II 1945 cererile de făină corespun
�eau întreţinerii unui efectiv de 851 OOO oameni, iar cererile pentru paste făinoase,
arpacaş, grăsimi, zahăr, zarzavat depăşeau cu mult acest efectiv (Arh. I.S.I.S.P.,
fond XIV/Kl, f. 61, 80).
51
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silozurilor şi magaziilor statului 52• Ele însumau 122 738 t faţă de 179 2 1 1 t
cu .un an în urmă, dar erau superioare stocurilor înregistrate la începutul
anilor 1941, 1 942 şi se apropiau de cele existente la începutul anului 1 943.
Pentru coordonarea comenzilor şi satisfacerea promptă a cererilor
de livrări în contul articolului 10 al Convenţiei de armistiţiu, în vederea
asigurării unui minimum de existenţă populaţiei civile, se impunea exa
minarea prealabilă a posibilităţilor de executare şi interzicerea comenzi
lor directe făcute de unităţile armatei sovietice întreprinderilor industriale
şi comerciale şi cumpărările în numerar de către aceleaşi unităţi. In baza
intervenţiei din 12 ianuarie 1945 a Comisiei Române pentru Aplicarea
Armistiţiului de pe lîngă Comisia Aliată de .Control s-a obţinut interzice
rea comenzilor directe la industrii, fără consultarea autorităţilor române,
şi cererile directe, dispoziţii care, între 1 februarie şi 20 iunie 1945, s-au
respectat cu unele excepţii 53• Cererile directe, ca şi preluările fără forme
au reînceput însă o dată cu sosirea trupelor sovietice de pe front şi care
s-au stabilit în diferite zone ale României. Deşi cerinţele militare dictate
de interesele purtării războiului încetaseră după 9 mai 1 945 solicitările
sovietice au înregistrat o surprinzătoare şi nejustificată creştere.
In contul articolului 10 din Convenţia de armistiţiu au fost livrate
armatei sovietice mari cantităţi de materiale diverse.
Totodată, s-au executat reparaţii de mijloace de transport, armament
şi echipament militar, precum şi manipulări de materiale ce au însumat
circa 23,8 milioane dolari. Materialele livrate au totalizat, în vara anului
1945, 75, 1 1 miliarde lei, dintre care 58,3 miliarde lei au reprezentat ma
teriale de dotaţie, nu de întreţinere.
Cele mai însemnate livrări au cuprins produse metalurgice şi chi
mice, medicamente, materiale sanitare, aparate şi instrumente chirugi
cale, materiale auto, ţesături, materiale electrotehnice. Astfel au fost fur
nizate armatei sovietice 204 OOO pături, sute de mii articole de veselă,
95 OOO perechi cizme pîslă, 14 1 00 cojoace, 33 500 pielicele căciuli,
6 400 acumulatori auto, 1 1 600 anvelope, 13 OOO camere auto, 569 OOO m3
lemne de foc, 76 OOO m3 lemn de construcţie şi cherestea, 1 274 OOO saci hîr
tie, 530 t cuie, 9 200 t materiale căi ferate, 1 6 1 3 t sîrmă, 1 300 bucătării de
campanie, 6 OOO căruţe, 1 1 8 800 perii cai, 457 OOO perechi bocanci,
48 700 perechi cizme, 35 200 felinare, 51 100 fitile pentru lămpi, 875 OOO m2
ţesături pentru lenjerie M. Au fost, totodată, livrate cantităţi importante
de medicamente, cea mai mare parte reprezentînd 48% din importul de
medicamente al României în anul 1944.
Cererile pentru trimestrul al III-lea al anului 1 945 au depăşit me
dia lunară a livrărilor pe perioada septembrie 1944-iunie 1 945, atin
gînd, pentru făină, 602 334 raţii zilnice, iar pentru celelalte subzistenţe
un număr de raţii şi mai mare.
52

Dr. Ion Alexandrescu, op. cit„ p. 84.
Idem, Contribuţia economică a României la victoria asupra fascismului,
în Pagini eroice din marea epopee, Bucureşti, 1986, p. 258-259.
5'. Arh. I.S.I.S.P., fond XIV/Kl, dosar nr. 1 2 13, f. 196-212.
53
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Satisfacerea multiplelor nevoi ale
frontului, menţinerea activităţii eco
nomice la nivelul cerut de acestea
au fost realizate în condiţiile am
plificării continue a dificultăţilor financiare legate de unificarea circulaţiei monetare şi îndeplinirea celorlalte obligaţii ce rezultau din noua si
tuaţie internaţională a ţării. Existenţa în circulaţie, alături de moneda
românească, a rublelor, leilor şi pengă-ului de război, emise de !naltul
Comandament Aliat (sovietic), afecta grav stabilitatea leului şi a preţu
rilor interne, dind, totodată, noi impulsuri inflaţiei monetare. Cantitatea
mare de monedă cu putere de circulaţie în România şi plăţile făcute
!naltului Comandament Aliat (sovietic) de către statul român, potrivit
prevederilor articolului 1 0 al Convenţiei de armistiţiu, au generat o pu
ternică presiune asupra preţurilor datorită ofertei, mult inferioară ce
rerii, în continuă creştere, stimulată ea însăşi de aceste plăţi şi noi mo
nede puse în circulaţie. Existau, de asemenea> în condiţiile neinstalării,
încă, a grănicerilor români la frontiera de est, nord-est şi vest pînă în
toamna anului 1 945, largi posibilităţi de afluire de peste hotare a unor
însemnate cantitaţi de monedă, cu deosebire pengo din Ungaria, precum
şi ruble din Bulgaria şi Iugoslavia 5".
Unificarea circulaţiei monetare, operaţie dificilă, de durată şi com
plexă, a început la 1 octombrie 1944, continuînd pînă în primăvara anu
lui 1 945.
Ritmul susţinut în care au fost recuperate monedele respective, în
împrejurările de atunci, a avut efecte pozitive asupra circulaţiei mone
tare. Costul acestei operaţii s-a ridicat la 68,4 miliarde lei56• Cheltuielile
statului român pentru unificarea circulaţiei monetare şi plăţile făcute
!naltului Comandament Aliat (sovietic) pînă la 30 iunie 1 945 (37,5 mi
liarde lei}, care au servit pentru asigurarea plăţii soldei trupelor sovietice
aflate pe teritoriul ţării şi pentru procurarea de mărfuri contra numerar
(diverse comenzi directe adresate întreprinderilor), cărora li se adaugă
4, 7 miliarde lei reprezentînd sume prelevate, cu sau fără forme, de la
diferite sedii ale' Băncii Naţionale a României, s-au cifrat la 1 1 0,5 miliarde
lei sau peste 54 milioane dolari 57, sumă ce reprezenta aproximativ 1 00/o
Dimensiunile contribuţiei
economice a României la
infrîngerea fascismului

•

·

-,-, Repetatele solicitări ale Marelui Stat Major român şi ale Comisiei Române
pentru Aplicarea Armistiţiului pentru instalarea grănicerilor români, îndeosebi la
frontiera de est, s-au lovit de refuzul Comisiei Aliate de Control, care considera că
aceasta constituia o încălcare a prevederilor articolului 3 din Convenţia de armis
tiţiu, stingherind mişcarea unităţilor sovietice şi a materialelor de război peste
hotarul româno-sovietic în cazul cînd acestea ar fi supuse unor formalităţi de
frontieră. In vara anului 1945 problema nu era încă soluţionată. (Arh. C.C. al
P.C.R., fond 103, dosar nr. B 947, f. 3-1 1 ; Ibidem, dosar nr. B 954, f. 7 ; Ibidem,
dosar nr. B 955, f. 7. Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri din 27 septembrie, 7 şi 9 octombrie 1944) .
56 Arh. St. Buc„ fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 12/1945,
f. 49.
57 Ibidem.
·
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din venitul naţional al ţării pe anul 1 945, care depăşea cu puţin o jumă
tate miliard dolari 5H.
In comparaţie cu resursele ordinare ale bugetului care se ridicau,
în perioada 1 aprilie 1 944 - 28 februarie 1945, la 1 67,8 miliarde lei, re
tragerea şi răscumpărarea la curs forţat a monedelor respective (68,4 mi
liarde lei) echivalau cu circa 40°/0 din aceste venituri w. Autorităţile ro
mâne apreciau, în vara anului 1945, că cele peste 68 miliarde lei repre
zentau chiar mai mult decît valoarea livrărilor trimestriale de materiale şi
subzistenţă 60, sau exportul de mărfuri pe un an normal al României 6 1 .
Creşterea continuă a efortului financiar datorată necesităţilor fron
tului, susţinerii forţelor aliate şi obligaţiilor impuse prin Convenţia de
armistiţiu nu a fost însă însoţită de o sporire reală a veniturilor statului
- dată fiind situaţia economiei - recurgîndu-se, în ultimă instanţă, la
emisiunea de monedă. în exerciţiul financiar 1944/1945 veniturile buge
tare şi extrabugetare au fost de numai 34,6% din totalul încasărilor
statului, diferenţa de 65,40/o (440,5 miliarde lei) reprezentînd veniturile
provizorii, din împrumuturi şi alte operaţii de trezorerie şi în special îm
prumuturi ale B.N.R. 62• In cadrul veniturilor ordinare, impozitele directe
aveau o pondere redusă, în timp ce impozitele indirecte şi excedentele
regiilor autonome au continuat să deţină partea covîrşitoare, fapt ce
afecta grav nivelul de viaţă al maselor muncitoare.
Participarea activă a României la războiul antihitlerist, alături de
Naţiunile Unite, a însemnat pentru economia românească angajarea tu
turor ramurilor sale în impresionantul efort de susţinere a frontului, mo
bilizarea resurselor umane şi materiale în slujba luptei pentru înfrîngerea
nazismului. Evidenţiind acest aspect al luptei antihitleriste a poporului
român, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arată că „întreaga economie româ

nească a fost pusă în slujba luptei pentru eliberarea ţării şi zdrobirea
definitivă a fascismului. Contribuţia economică a României la înfrînge
rea Germaniei hitleriste s-a cifrat cu mult peste un miliard de dolari (în
·:
valuta anului 1 938)" 63.

Calculele făcute după terminarea războiului, în 1 947, au estimat
întreţinerea armatei române operative, pînă la demobilizarea rezerviştilor
din unităţile combatante la 1 septembrie 1945, la 259,5 milioane dolari,
cheltuielile pe timpul deplasării spre ţară a trupelor române participante
la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei la 43,3 milioane dolari, costul
materialelor militare livrate armatei sovietice la 124 milioane dolari, cos
tul reparaţiilor armamentului sovietic la 1,2 milioane dolari, costul mîinii
de -lucru militare pentru lucrări la căile ferate şi drumuri la 1 2,2 milioane
58 Sursele documentare existente, referitoare la venitul naţional realizat de
România în 1945, exprimat în dolari, indică două cifre apropiate ca mărime : 537
milioane dolari, potrivit Memoriului asupra efortului militar şi economic al Româ
niei în războiul contra Germaniei şi Ungariei, şi 519 milioane dolari, potrivit stu
diului întreprins de N. Georgescu-Roegen la cererea Ministerului de Externe, pu
blicat în „Analele Institutului de Statistică a României" , vol. III, p. 1 945-1 946.
59 „Bursa", nr. 1 991 din 28 martie 1945, p. 87.
tiO Arh. I.S.I.S.P., fond XIV/Kl, dosar nr. 1 213, f. 36.
6 t Arh. C.C. al P.C.R., fond 103, dosar nr. 8 478, f. 60. Ştenograma şedinţei Con
siliului de Miniştri din 13 noiembrie 1944.
62 „Almanahul economic ", Bucureşti, 1947, p. 605.
6J Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vol. 1 1 , Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 573.
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dolari, prestaţii pentru trupele sovietice şi Comisia Aliată de Control (pînă
la 1 iulie 1 945) efectuate potrivit articolului 1 0 al Convenţiei de armistiţiu
la 254,3 milioane dolari, iar pagubele provocate prin bombardamente şi
alte operaţii militare, prin distrugerea bunurilor publice şi particulare
de către trupele hitleriste şi horthyste izgonite de pe teritoriul României,
între 23 august şi 25 octombrie 1 944, la circa 350 milioane dolari valută
1938. Rezultă un total de peste un miliard dolari, adică de două ori mai
mare decît venitul naţional al României realizat în anul 1 945, care depă
şea cu puţin 500 milioane dolari.
Prin mari privaţiuni, pe multiple planuri, poporul român a realizat
dotarea armatei sale cu armament, muniţii şi tehnică de luptă, precum
şi aprovizionarea ei cu subzistenţele necesare, . în exclusivitate din resur
sele interne. Asigurarea frontului s-a făcut pe seama reducerii necesaru
lui de bunuri destinate populaţiei şi prin diminuarea avuţiei naţionale,
ceea ce· a avut urmări negative asupra ritmului şi duratei procesului de
refacere economică postbelică 64.
Mărimea contribuţiei economice a României la victoria asupra fas
cismului poate fi evaluată la adevărata sa dimensiune numai prin luarea
în considerare a nivelului relativ scăzut de dezvoltare a potenţialului pro
ductiv al ţării, a dificultăţilor datorate distrugerilor provocate de opera
ţiile militare, precum şi a consecinţelor celor trei ani de război anteriori.
In atare condiţii efortul economic uriaş pe care poporul român
l-a făcut pentru eliberarea patriei şi înfrîngerea deplină a Germaniei
hitleriste s-a situat la înălţimea eroismului armatei române pe cîmpul de
luptă. El reprezintă o mărturie concludentă despre contribuţia remarca
bilă a României la grăbirea victoriei asupra fascismului .

•

M

România contempoTană, Bucureşti, 1988, p. 34.
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CAPITOLUL AL X- LEA

TNSEMNĂTATEA INTERNAŢIONALĂ
A CONTRIBUŢIEI ROMANIEI
LA TNFRTNGEREA FASCISMULUI
lN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Contribuţia de prestigiu a României la înfrîngerea fascismului este
subliniată şi de ecoul puternic şi îndelungat pe care l-a produs peste ho
tare. Consecinţele politice, strategice şi logistice ale intrării României în
războiul antihitlerist, impactul produs asupra desfăşurării operaţiilor mi
litare în sud-estul Europei, criza politică declanşată în statele aflate în
orbita Berlinului ca şi privarea economiei de război a celui de-al treilea
Reich de un şir de materii prime, în primul rînd de petrol, au fost pe
larg reflectate de agenţii de presă şi posturi de radio, ca şi în declaraţii
ale unor personalităţi politice şi militare din state participante la război.
In acelaşi timp, prestaţia militară şi economică a României pînă la llîr
şitul victorios al războiului în Europa s-a bucurat de atenţia opiniei pu
blice internaţionale.
Continuînd şi completînd aprecierile concludente în legătură cu par
ticiparea României la războiul antihitlerist făcute chiar în timpul des
făşurării confruntărilor militare, istoriografia şi publicistica străină post
belică au evidenţiat valoarea contribuţiei militare şi economice a ţării
noastre la înfrîngerea celui de-al treilea Reich. „Vitejia armatei române
în marile încleştări cu maşina de război germană - subliniază tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - , contribuţia României la războiul antifascist s-au
bucurat de o caldă şi binemeritată apreciere din partea întregii opinii
publice internaţionale. Este cunoscută aprecierea făcută în acea perioadă
că, prin forţele armate şi potenţialul cu care a participat la lupta împo
triva Germaniei, România a ocupat locul al patrulea, după primele ţări
ale coaliţiei antihitleriste" 1•
1 Nicolae Ceauşescu, România pe dTumul constTUiTii societăţii socialiste mul
tilateTal dezvoltate, voi. 18, Editura Politică, Bucureşti, 1979, p. 579.
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Oameni politici şi comandanţi mili
tari de cea mai înaltă autoritate,
cunoscători avizaţi ai realităţilor po
litico-militare ale epocii, exprimînd
deci opinii nu numai competente ci
şi oficiale, comentatori de la diverse
publicaţii, agenţii de presă sau posturi de radio, memorialişti sau istorici
reputaţi au subliniat - din diferite unghiuri de vedere - rolul de im
portanţă deosebită avut de ţara noastră la obţinerea victoriei finale asu
pra celui de-al treilea Reich.
Aprecierile cele mai ilustrative, cele mai convingătoare relative la
contribuţia globală a României- la înfrîngerea Germaniei hitleriste au
venit din înseşi partea unor foruri responsabile sau a unor persoane civile ori militare - ce au deţinut funcţii de stat sau de comandă de
primă mărime în rîndul marilor puteri ale coaliţiei antihitleriste.
Din rîndul celor dintîi se detaşează decretul Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S. din 6 iulie 1 945, prin care şefului statului român i se
decerna cea ma\ înaltă decoraţie sovietică, ordinul „Victoria". Acest act,
prin care statul sovietic recunoştea rolul de însemnătate majoră al con
tribuţiei României la înfrîngerea fascismului, capătă o semnificaţie aparte,
dacă avem în vedere că se acorda numai acelor personalităţi ale căror
armate, trupe etc. au avut o contribuţie efectivă „la îndeplinirea cu suc
ces a acelor operaţii militare (la scara unui front sau mai multor fronturi)
al căror rezultat a dus la schimbarea radicală a situaţiei în favoarea ar
matei sovietice" 2 şi că a mai fost înmînat doar altor patru personalităţi
străine : generalului american Dwight D. Eisenhower, comandantul su
prem al Corpului expediţionar aliat occidental în Europa în anii 19441 945, mareşalului Bernard L. Montgomery, comandantul şef al forţelor
britanice în Europa în 1 944-1945, mareşalului Iosip Broz Tito, coman
dantul suprem al Armatei Populare de Eliberare Iugoslave, şi mareşalului
Michal Rola-Zmierski , comandantul Armatei Populare Poloneze.
La fel de semnificativă pentru recunoaşterea contribuţiei Romfmiei
la înfrîngerea fascismului a fost şi decorarea şefului statului, la 10 mai
1 947, de către preşedintele S.U.A. cu ordinul · american „Legiunea pentru
merit", în gradul de Mare Comandor. In decretul Casei Albe, semnat
de preşedintele Harry S. Truman, se făceau referiri la importanţa actului
de la 23 August 1 944, „el avînd drept rezultat că, în decurs de cîteva zile,
cea mai mare parte a teritoriului României să fie eliberat de controlul
nazist şi că linia principală de rezistenţă a germanilor pe frontul de sud
est să fie retrasă către nord-vest pe o distanţă de mai mult de 500 km"3.
Incă pe timpul desfăşurării operaţiilor militare pentru eliberarea
teritoriului naţional şi în continuare pentru eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei şi Austriei, conducerea statului român a primit numeroase apre
deri elogioase la adresa armatei române, a contribuţiei sale în cadrul
efortului comun pentru zdrobirea maşinii de război hitleriste. La 5 apri
lie 1 945, referindu-se la eforturile eroice ale trupelor române care luptau
pe teritoriul Cehoslovaciei, I. V. Stalin afirma în telegrama trimisă pre
şedintelui Consiliului de Miniştri al României : „După cum . se vede din
Recunoaşteri şi aprecieri
internaţionale privind
contribuţia României, a armatei
sale la înfrîngerea Germaniei
hitleriste

�
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Bolşaia SoJet!kaia Enţiklopediia, vol. 33 [Moskva] , 1955, p. 331.
„Scinteia", an. XVI, nr. 820, din 14 mai 1947.
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ordinul de zi de azi, pe frontul de luptă împotriva armatelor germano
fasciste s-au distins nu numai trupele Armatei 4 române, ale generalului
Dăscălescu, dar şi trupele Armatei 1, ale generalului Atanasiu. Permite
ţi-mi să vă felicit pentru succesele armatelor române" "·
Pe toată durata războiului, diverse comandamente sovietice de la
cele de unitate pînă la Comandamentul suprem, au relevat, de asemenea,
verbal sau prin diferite documente emise - ordine de zi, rapoarte-sin
teză, jurnale de operaţii etc. - şi în numeroase alte împrejurări, valoarea
de ansamblu a capacităţii de luptă a armatei române, forţa combativă a
luptătorilor ei, de la simpli ostaşi la cadrele superioare de concepţie şi
comandă. De la 23 august 1944 pînă la 1 2 mai 1 945, unităţile române
- din toate armele - au fost citate de 13 ori prin ordine de zi de către
Comandamentul suprem sovietic şi prin alte zeci şi zeci de ordine de zi
de către comandamentele altor eşaloane.
Cuprinzătoare şi elocvente, în acest sens, se dovedesc şi alte con
statări ale unor comandanţi sovietici care, implicaţi nemijlocit în condu
cerea unor unităţi şi mari unităţi în operaţiile contra maşinii de război
germane, au putut cunoaşte, din operaţiile desfăşurate fn colaborare cu
trupele noastre, virtuţile de luptă şi morale ale militarilor români. Ase
menea aprecieri elogioase aparţin mareşalului R. I. Malinovski, coman
dantul Frontului 2 ucrainean, generalului-locotenent Ivan Mefodievici
Managarov, comandantul Armatei 53 sovietice, generalului-locotenent
Vladislav Petrovici Vinogradov, vicepreşedinte al Comisiei Aliate de Con
trol în România şi alţii. Asemenea cuvinte de preţuire se răsfrîngeau, aşa
cum ţinea să sublinieze ziarul „Graiul Nou", asupra întregii armate r�
mâne, asupra întregului popor român. Ele reprezentau „recunoaşterea
contribuţiei aduse prin sînge şi luptă grea de armata română la nimicirea
duşmanului comun, hitlerismul, condiţie neapărată pentru a deschide
lumii posibilitatea aşezării ei definitive pe temeliile păcii, democraţiei
şi libertăţii" s.
De o largă şi corectă apreciere s-a bucurat deopotrivă efortul ro
mânesc - fie în planul general al celui de-al doilea război mondial, fie
în cel regional - în analizele şi declaraţiile unor factori de responsabi
litate superioară din guvernele unor ţări sau reprezentanţi ai acestora.
Anthony Eden, ministrul de externe al Marii Britanii, a declarat, încă de
la 29 septembrie 1944, de la tribuna Camerei Comunelor, că „România a
dat ajutor substanţial cauzei aliaţilor menţinînd 14 divizii în luptă" 6, ad
miţînd posibilitatea creşterii numărului acestora. Declaraţia avea să fie
reţinută şi de alţi oameni politici, deoarece după cîteva luni, de la aceeaşi
tribună, A. Eden era întrebat dacă Marea Britanie este pregătită „să
acorde României statutul de cobeligeranţă, la fel ca Italiei, acum cînd ea
are 1 7 divizii care luptă pentru Aliaţi şi a suferit pierderi de 100 00.0 de
oameni din august 1 944" 1. Ernest Bevin, succesorul lui A. Eden la depar� Ecoul internaţio'{lal al revoluţiei din august 1944 şi al contribuţiei României
la războiul antihitlerist, Bucureşti, 1984, p. 159-160.
5 Presa străină despre contribuţia României la victoria asupra fascismului,

Bucureşti, 1985, p. 1 17.

·

6

Ecoul internaţional al Tevoluţiei din august 1944 şi al contribuţiei României
la războiul antihitlerist, p. 198.
7

„Scînteia", an II, nr. 270 din 9 iulie 1945.
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tamentul afacerilor străine britanic, în cuvîntul lui din octombrie 1 946,
ţinut cu prilejul discutării proiectului de tratat de pace cu România, avea ·
să reafirme rolul important al acţiunilor militare româneşti alături de
trupele aliate. „România - preciza omul politic britanic - a adus o con
tribuţie însemnată la înfrîngerea germanilor din Balcani şi ace!!t lucru
noi îl recunoaştem pe deplin" �. Declaraţii similare de recunoaştere şi de
osebită preţuire a contribuţiei poporului român la marea cauză a libertăJii
şi demnităţii statelor lumii aveau să facă şi delegaţii oficiali ai Uniunii
Sovietice la Conferinţa de pace de la Paris. La 1 0 octombrie 1 946, minis
trul afacerilor externe sovietic, V. M. Molotov, a arătat că România, „Îm
preună cu noi, împreună cu trupele aliate [„.] , a început lupta pentru în
frîngerea lui Hitler, a făcut sacrificii considerabile în această luptă şi noi
toţi recunoaştem serviciile aduse de poporul român acestei cauze" �!. De
altfel, încă imediat după terminarea ultimei conflagraţii mondiale, în iulie
1 945, generalul I. Z. Susaikov, locţiitorul preşedintelui Comisiei Aliate de
Control (sovietice) de la Bucureşti, avea să considere la o întrunire pu
blică desfăşurată la Constanţa că „Soldaţii, ofiţerii şi generalii armatei
române, împreună cu Armata Roşie, şi-au vărsat sîngele, şi-au dat viaţa
în numele eliberării popoarelor europene" 10.
Şi reprezentanţi de seamă ai unor state europene pentru eliberarea
c8.rora armata română a luptat efectiv şi-au exprimat simţămintele lor
de profundă recunoştinţă. Într-o telegramă trimisă şefului statului român
la 29 mai 1 945, preşedintele Republicii Cehoslovace, Eduard Benes, sub
linia remarcabila contribuţie a forţelor noastre militare la eliberarea po
porului cehoslovac : „Înapoindu-mă în Praga eliberată am întîlnit pe
drum multe unităţi din armata română care, cot la cot cu trupele sovietice
şi cele cehoslovace, au luat parte în mod activ la luptele pentru eliberarea
teritoriului Republicii Cehoslovace" 1 1. Iar şeful delegaţiei acestE;i ţări
la Conferinţa de pace de la Paris, Jan Masaryk, ţinea să reafirme, la 13 au
gust 1 946, că „România a acordat ajutor poporului cehoslovac în clipele
cele mai grele ale luptei sale împotriva cotropitorilor fascişti" . Două săp
tămîni mai tîrziu, un alt membru al delegaţiei cehoslovace, genernlul
Heliodor Pika, întregea tabloul contribuţiei româneşti, amploarea acesteia,
consecinţele ei asupra desfăşurărilor militare, susţinerii războiului şi ob
ţinerii victoriei finale. După ce amintea „contribuţia şi sacrificiile arma
tei române în 1 945, cînd peste 20 OOO de soldaţi români au murit eroic
pentru libertatea popoarelor ceh şi ·slovac"- 12, se declara încrezător în
dreptatea istoriei, care va recunoaşte marele efort făcut de poporul român
pentru înfrîngerea fascismului.
Presa internaţională, agenţii de presă şi posturi de radio au difuzat
aceleaşi aprecieri pertinente, obiective în legătură cu valoarea contribu8

Ibidem, nr. 244 din 7 iunie 1945.
Arh. St. Buc., fond Ministerul Propagandei Naţionale, Buletine interne, do
'iar nr. 16/1945, f. 148.
10 V. F. Dobrinescu, Sorin Pîrvu, Marile puteri şi cobeligeranta României.
1944-1947, în Românii în istoria universală, voi. II, Iaşi, 1987, p. 167.
9

1 1 Presa străină despre contribuţia României la victoria asupra fascismului,

p. 126.

12 General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr. Florian Tucă,
maior dr.
Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu, România şi marea victorie. O contribuţie
de seamă la înfrîngerea fascismului, 23 august 1944-12 mai 1945, Bucureşti, 1985,
p. 164.
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ţiei României la cauza Naţiunilor Unite. Unele au sesizat-o imediat. De
- ;Pildă, postul de radio New York insera următoarele consideraţii într-unul
din comentariile sale : „Este deci legitim ca poporul român să aibă în
momentul de faţă un sentiment de satisfacţie, căci România are o contri
buţie însemnată la grăbirea sfirşitului [războiului - n.n.] . Este o con
tribuţie de care poporul român poate să se felicite" 13. Ziarul sovietic
„Graiul Nou", din 1 5 ianuarie 1 945, consemna : „Istoria războiului pentru
distrugerea fascismului va pomeni la locul cuvenit contribuţia armatei
române la această operă grea, dar salutară pentru popoarele iubitoare de
libertate" 11 • La sfirşitul războiului, acelaşi ziar avea să formuleze apre
cieri dintre cele mai elogioase la adresa trupelor române, cu prilejul re
venirii lor în ţară, după capitularea necondiţionată a Germaniei hitleriste :
Trupele române, care se întorc acum de pe front, vin cu frup.tea sus ;
ele pot fi mîndre că au luptat pentru libertatea şi independenţa poporului
lor, că au ajutat la reîntregirea ţării lor. Ele se întorc în ţară încununate
de laurii victoriei la care şi-au dat şi ele contribuţia prin vitejia, abnega
ţia, spiritul de bravură şi capacitatea de luptă pe care le-au dovedit pe
cîmpul de bătălie" 15. Intr-un comentariu transmis la 9 februarie 1 945,
postul de radio oficial al guvernului S.U.A. reliefa tocmai acest preţios
sprijin pe care l-a dat naţiunea română aliaţilor : „Participarea activă a
celor 14 * divizii româneşti la operaţiile militare diri Ungaria şi Cehoslo
vacia, precum şi actul de la 23 August 1 944 au ajutat mult pe Aliaţi" rn.
In timpul lucrărilor Conferinţei de pace de la Paris, publicaţii, pos
turi de radio şi agenţii de presă străine au relevat din nou substanţialul
efort făcut de poporul român pentru salvarea sa şi a omenirii de flagelui
fascismului. „News of the World" sublinia că „România a pierdut în răz
boi tot atîţia oameni cît întregul Imperiu britanic", iar „The New York
Times", urmărind acelaşi aspect, observa că de fapt „România a contri
buit cu 1 8 divizii [în loc de 1 2 cit prevedea Convenţia de armistiţiu n.n.] , ale căror pierderi se urcă la 1 69 OOO oameni, ceea ce este mai mult
decît Franţa şi Italia" 11.
Este semnificativ că presa şi posturile de radio din străinătate au
fost acelea care au sesizat întîia oară ceea ce ulterior avea să fie argumen
tat şi dovedit de cercetarea istoriografică. Anume, segmentul de timp de minimum şase luni - cu care poporul român a contribuit la scurtarea
celui de-al doilea război mondial. La 13 ianuarie 1946, postul de radio
Paris, într-o analiză asupra valorii contribuţiei româneşti în ansamblul
amplelor desfăşurări militare ale celui de-al doilea război mondial, releva
cu j udiciozitate : „Franţa socoteşte că România a adus prin contribuţia ei
o scurtare a războiului cu cel puţin şase luni" 18 •
„

13 Et:enimentele din România (23 august 1944-5 aprilie 1945), Buletin săptă
minal al Ministerului Afacerilor Străine - Direcţia presei, a informaţiilor şi a re·
laţiilor culturale, p. 88.
H

Presa străină despre contribuţia României la victoria - asupra fascismului,

p. 1 13.
1:; Ibidem, p. 120.
* De fapt 1 7 divizii.

16 Ecoul internaţional al revoluţiei din august 1944 şi al contribuţiei Romântei
la războiul antihitlerist, p. 151-152.
17 P·resa străină despre contribuţia României la victoria asupra fascismului,
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Aprecieri elogioase referitoare la contribuţia României la înfrînge
rea fascismului au conţinuat să apară în publicaţii de mare circulaţie de
peste hotare şi în următorii ani, confirmînd faptul că trecerea timpului
nu poate estompa adevărul istoric.
Ziarul cehoslovac „Ohrana Ludu" din 8 mai 1958 scria : „Sîntem
conştienţi că participarea României la războiul antifascist formează o pa
gină glorioasă în istoria poporului român şi a armatei sale, că România
este pe locul patru în ceea ce priveşte mijloacele alocate în războiul anti
fasdst, imediat după Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii şi
Anglia" 19• Sub semnătura lui Maurice Baumont, ziarul francez „Le Fi
garo" din 23 august 1 974, concluziona : ,;Ieşind din alianţa cu Germania,
România a provocat destrămarea întregii apărări naziste în sud-estul Eu
ropei, a eliberat trecătorile din munţi, a deschis valea Dunării, permiţînd
ruşilor să treacă spre Balcani, să ajungă la Budapesta, Belgrad, a parti
cipat la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei şi a contribuit în mare mă
sură la înfrîngerea hitlerismului"20. Aceste adevăruri istorice au fost
subliniate şi de ziarul chilian „El Siglo" în august 1 97 1 , de ziarul „Jum
huryia", din Siria în octombrie 1981, de periodicul francez „Solidarite
Universelle" din august 1984, precum şi 'de publicistul vest-german Sieg
fried Kogelfranz o lună mai tîrziu, de publicaţia mexicană „El Universal".
în decembrie 1 984, de alte publicaţii din întreaga lume 21•
Nu o dată presa din statele eliberate prin lupta şi sacrificiile ar
matei române a exprimat recunoştinţa popoarelor lor faţă de cei care
i-au ajutat să înlăture jugul fascist. Ziarul cehoslovac „Trybuna Ludu"
sublinia în august 1 969 : „In sîngele vărsat de fiii României în luptele
pentru eliberarea Cehoslovaciei vedem unul din simbolurile de neuitat
ale . alianţei şi prieteniei cehoslovaco-române" 22• In numărul său din 20
octombrie 1984, publicaţia ungară „Nephadsereg" avea şi ea să manifeste
aceleaşi sentimente de mulţumire : „Poporul nostru păstrează şi acum cu
pietate memoria militarilor români care şi-au dat viaţa pentru libertatea
patriei noastre" 23•
Atît aprecierile oficiale ale unor oameni de stat şi şefi militari cit
şi judecăţile de valoare datorate diverselor publicaţii - ziare, reviste etc.
-, agenţii de presă şi posturi de radio, emise în timpul desfăşurărilor mi-·
litare, fie ulterior, converg către recunoaşterea contribuţiei însemnate a
României la salvarea omenirii de flagelul fascismului. Obţinerea victoriei
coaliţiei Naţiunilor Unite de la 9 mai 1 945 împotriva Germaniei naziste
este şi va rămîne totdeauna strîns asociată în conştiinţa opiniei publice
internaţionale cu efortul militar substanţial depus de poporul român
pentru înfiîngerea celui de-al treilea Reich, cu exemplara mobilizare a
tuturor resurselor sale umane şi materiale în slujba frontului antihitlerist,
a cauzei libertăţii, demnităţii şi păcii popoarelor din întreaga lume.
19 Presa străină despre contribuţia României la victoria asupra fascismului,

JI. 127.
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Ibidem,
Ibidem,
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p. 145, 156, 169, 171.
p. 141.
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Participarea României la războiul
împotriva p ermaniei naziste, con
tribuţia ei multilaterală - militară
şi economică - la obţinerea victo
riei din mai 1945 s-au bucurat de
o largă recunoaştere şi în lucrările şi studiile consacrate celei de-a doea
conflagraţii mondiale.
In pofida persistenţei, la unii autori, a unor omisiuni şi erori, sau
pe alocuri a unor răstălmăciri voite, cu scopuri denigratoare, aflate Sn
spatele unor străvezii scopuri politice, literatura de specialitate străină,
rămasă fidelă slujirii adevăru:tui istoric, acordă spaţii largi participării
României la înfrîngerea fascismului în cel de-al doilea război mondial .
Printr-o mare varietate de texte - studii şi articole, monografii şi enci
clopedii militare, culegeri de documente sau lucrări memorialistice - sînt
înfăţişate episoadele cele mai semnificative ale drumului de luptă stră
bătut de armata română de la 23 august 1 944 pînă în ultima zi a războiu
lui. Totodată, numeroşi autori reuşesc să formuleze aprecieri şi conside
raţii corecte, nu de puţine ori elogioase, asupra valorii militare de an
samblu a contribuţiei româneşti, subliniind astfel adevărul de necontes
tat - exprimat ca atare sau numai dedus - că România era pe deplin
îndreptăţită să i se acorde statutul de cobeligeranţă. Grava injustiţie co
misă faţă de România la Conferinţa de pace de la Paris, unde s-a refuzat
consacrarea internaţională a rolului important j ucat de ţara noastră în
rîndul statelor participante la zdrobirea Germaniei hitleriste, a influen
ţat totuşi parte din istoricii ce s-au ocupat, în scrierile lor, de desfăşura
rea celui de-al doilea război mondial, care au „uitat" sau au trecut sub
tăcere contribuţia marcantă, activă şi de substanţă a României la înfrîn
gerea Reich-ului nazist.
Remarcabil este faptul că primele încercări istoriografice apărute în
străinătate, referitoare la evenimentele celui de-al doilea război mondial,
au evidenţiat amploarea şi consecinţele efortului militar şi economic ro
mânesc în războiul antihitlerist, aceste lucrări purtînd amprenta opiniilor
favorabile exprimate în epocă de reprezentanţii oficiali -ai coaliţiei învin
gătoare. In acelaşi timp, date fiind atît stadiul incipient al cercetării is
torice, cît şi absenţa unei documentaţii bogate şi din multiple surse, scrie
rile mai vechi n-au reuşit, decît într-o mică măsură, să releve adevăra
tele dimensiuni ale efortului românesc la victoria finală 2·".
Abordarea în lucrările de peste hotare a intrării României în răz
boiul împotriva Germaniei hitleriste se face, cu foarte rare excepţii, în
tr-o strînsă şi firească corelaţie cu declanşarea revoluţiei din august 1 944,
evenimentele de ordin militar din zilele revoluţiei şi implicaţiile strate
gice asupra întregului teatru de acţiuni militare sud-est european ale
intrării în luptă a armatei române fiind tratate unitar. „Ceea ce s-a în
tîmplat în România - aprecia o lucrare britanică apărută la Londra, la
numai un an după terminarea războiului - n-a fost numai o înfrîngere
Contribuţia României la
obtinerea victoriei asupra
fascismului oglindită în
istoriografia străină

2" Consideraţii şi referiri la istoriografia străină consacrată participării Româ
niei la războiul antihitlerist în General-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, colonel dr.
Florian Tucă, maior dr. Mihail E. Ionescu, căpitan Alesandru Duţu op. cit., p. 170171 ; dr. · Florin Constantiniu, Istoriografia străină despre contribuţia României

la obţinerea victoriei din mai 1945, în FIMPR, voi. 16 Bucureşti, 1985, p. 371-384.
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militară a Germaniei, ci şi o catastrofă politico-militară de cea mai mare
importanţă. Două armate germane din sud-estul european, care apărau
căile de acces spre Germania, au fost complet desfiinţate" 2:-••
Aceleiaşi faze de început a angajării armatei române în operaţiile
împotriva Wehrmacht-ului îi sint consacrate pagini interesante în lucrarea
lui Eddy Bauer, Războiul blindatelor. Notînd că pe frontul de răsărit co
mandamentul german, care manifesta neîncredere în „aliatul" român,
„amestecase" marile unităţi, istoricul elveţian remarcă faptul că această
măsură de precauţie s-a întors împotriva germanilor, deoarece „româ
nii îvcetînd focul într-o disciplină perfectă au făcut ca între Marea Nea
gră şi Carpaţii Galiţiei să se întîmple ca pe o tablă de şah de pe care s-ar
detaşa dintr-o dată toate căsuţele albe. Izolate unele de altele, armatele,
corpurile de armată şi diviziile Wehrmacht-ului au încercat să se regru
peze, dar multe din componentele lor au fost încercuite pe loc şi nimicite,
altele, care se deplasau pe drumurile barate mai înainte de români, ajunse
din urmă şi depăşite de inamic, sucombară, la rîndul lor, la capătul cî
torva zile de rezistenţă ":!li. Acelaşi autor, analizînd cauzele zdrobirii arma
telor 6 şi 8 germane, relevă şi faptul că vastele cîmpii ale Munteniei nu
fuseseră pregătite din vreme pentru mari manevre defensive, iar după
23 august situaţia acestor forţe se agravase „cu atît mai mult cu cît, pre
tutindeni în România, trupele [i·omâne - n.n.] angajau viguros pe germa
nii aflaţi în retragere" 21.
Efortul militar românesc în cadrul războiului dus de coaliţia anti
hitleristă şi-a găsit o corectă apreciere în lucrările istoricului francez
Jean Vidalenc. Referindu-se la luptele purtate la finele lunii august şi
începutul lui septembrie 1944, acesta remarca faptul că pe teritoriul de
la sud de Carpaţi, în desele confruntări cu forţele hitleriste, „românii
le-au făcut să sufere pierderi serioase", dezorganizîndu-le statele majore,
capturînd sau distrugînd la sol avioanele de vînătoare aflate în Româ
nia pentru protejarea sondelor de petrol. „Românii - scrie Jean Vidalenc
- au reuşit chiar să-şi asigure controlul unităţilor fluviale de Dunăre,
a căror importanţă era deosebită pentru operaţiile împotriva trupelor
germane angajate înca la sud de fluviu" 2�.
Numeroase referiri la prezenţa activă a României în cadrul coaliţiei
Naţiunilor Unite, la rolul şi contribuţia adusă de poporul român la înfrîn
gerea Germaniei hitleriste se găsesc în scrierile sovietice. Şi este firesc să
fie aşa, întrucît trupele române şi cele sovietice au luptat cot la cot, în
spirit de cooperare şi camaraderie împotriva aceluiaşi inamic, pentru o
cauză dreaptă, eliberatoare. Astfel, în lucrarea Istoria Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei al Uniunii Sovietice se află numeroase referiri la
România şi la efortul militar al poporului român. „În primele zile ale lunii
septembrie - se consemnează în unul din cele şase volume ale lucrării -,
cînd trupele germano-ungare încercau să treacă la ofensivă, trupele
25 W.E.D. Allen, Paul Muratoff, The Russian Campaigns of 1944-1945, New
York, London, 1946, p. 176.
26 Eddy Bauer, La guerre des blindes, tome I I, L'ecrasement du 111-e Reich,
Paris, 1962, p. 636.
21 I f>idem, p. 638.
211 Jean Vidalenc, Le second conflit mondial. Mai 1939-mai 1945, Paris, 1970,
p. 312.
·
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române organizaseră apărarea pe linia Tîrgu Mureş-Turda, ca şi în zona
Arad-Timişoara şi opriseră timp de cîteva zile atacurile inamicului .
Aceasta a permis unităţilor Armatei Roşii să treacă în bune condiţii Car
paţii Meridionali şi să vină la timp în sprijinul românilor" 29• Cooperarea
militară româno-sovietică este surprinsă în diverse momente ale marilor
operaţii ofensive desfăşurate pe teritoriul Ungariei, Cehoslovaciei şi
Austriei. Astfel, în aceeaşi lucrare sovietică de referinţă se consemnează :
„In perioada luptelor pentru Viena, trupele aripii drepte a Frontului 2
ucrainean continuau cu succes ofensi;va pe teritori ul Cehoslovaciei. Arma
tele 40 şi 53 sovietice, Armatele 1 şi 4 române, înfrîngînd greutăţi enorme,
au ieşit pîna la mijlocul lui aprilie, pe tot frontul, la Morava şi au cucerit
capete de pod pe malul ei drept. Inaintînd 100 km spre nord-vest trupele
sovietice şi române au eliberat o însemnată parte din Cehoslovacia şi au
stabilit legătura tactică cu Corpul 1 armată cehoslovac, care intra în com
punerea Frontului 4 ucrainean" 30.
Referiri la acţiunile de luptă ale trupelor române împotriva forţelor
Germaniei hitleriste şi ale Ungariei horthyste îşi găsesc locul şi în volumele
9, 1 0 şi 1 2 ale cuprinzătoarei lucrări sovietice Istoria celui de-al doilea
război mondial (1939-1945).

Intr-o serie de lucrări monografice şi culegeri de documente este
evidenţiat locul pe care îl ocupa în epocâ efortul militar românesc ln
cadrul raporturilor diplomatice dintre marile puteri. Merită a fi amin
tite, printre altele, mesajele adresate de I. V. Stalin la 27 mai 1 945 lui
W. Churchill şi la 9 iunie 1 945 lui H. Truman, în care se evidenţiază con
tribuţia României şi a altor state „la cauza zdrobirii hitlerismului şi la
sfîrşitul victorios al războiului în Europa". Răspunzîndu-i preşedintelui
S.U.A., care admitea reluarea de către Aliaţi a relaţiilor diplomatice numai
cu Finlanda, I. V. Stalin scria : „Ar fi un lucru de neînţeles pentru opinia
publică din Uniunea Sovietică şi pentru întregul corp de comandă sovie
tic de a pune România şi Bulgaria, ale căror forţe armate au participat
activ la înfrîngerea Germaniei pitleriste, într-o situaţie de inferioritate
faţă de Finlanda" 3 1. In acelaşi sens avea să se pronunţe omul politic so
vietic A. A. Gromîko într-o cunoscută lucrare de istorie a diplomaţiei
apărută la Moscova în 1 975. El sublinia faptul că din momentul declanşă
rii insurecţiei, care a avut profunde ecouri în Balcani şi Europa Centrală,
poporul român „a luat parte activă la războiul împotriva Germaniei hitle
riste [ .. . ] . Asumîndu-şi prin Convenţia de armistiţiu obligaţia de a lupta
cu nu mai puţin de 1 2 divizii, în perioada dintre 23 august 1 944 şi 9 mai
1 945 România a ţinut pe front nu mai puţin de 1 5 divizii, în orice mo
ment" 32•
In ultimii ani, lucrările istoricilor sovietici tind să înfăţişeze cu mai
multă obiectivitate contribuţia militară a României la victoria finală a
coaliţiei antihitleriste. N. I. Lebedev remarcă faptul că „O dată cu victoria
insurecţiei antifasciste, cu ieşirea României din Axă şi trecerea ei de par
tea coaliţiei antihitleriste, armata română a dus, împreună cu forţele
29

IVOVSS, tom 4, Moskva, 1962, p. 284.
Ibidem, tom 5, p. 214.
Hans-Adolf Jacobsen, La seconde guerre mondiale. Caracteres fondamen
tau:i: de la politique et de la strategie, tome II, 1943-1945 [f.l.], 1968, p. 176.
32 A. A. Gromîko, ş.a., Istoriia diplomatii, tom IV, Diplomatiia v godî vtoroi
m h·ovoi voinî, Moskva, 1975, p. 458.
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armate sovietice, lupta pentru zdrobirea definitivă a fascismului" 33, La
rîndul său, A. V. Heistver, luînd atitudine într-un documentat studiu
critic împotriva istoriografiei occidentale care denaturează sensurile şi
valoarea contribuţiei României la războiul antihitlerist, apreciază cu în
dreptăţire : „Insurecţia armată antifascistă a forţelor patriotice ale po
porului român de la 23 August 1 944 şi acţiunile ulterioare ale armatei
române de partea coaliţiei antifasciste au contribuit la nimicirea Germa
niei naziste" 34• Acelaşi autor, menţionînd faptul că „participarea Româ
niei, în cadrul coaliţiei antihitleriste, la războiul drept pentru eliberarea
întregului teritoriu al ţării de cotropitori, pentru zdrobirea definitivă a
trupelor fasciste a fost prevăzută în condiţiile armistiţiului cu Româ
nia" 35, aminteşte de marele efort militar şi economic făcut de ţara noastră
pentru victoria cauzei comune a coaliţiei antihitleriste. In acest sens, el
citează un fragment din lucrarea lui N. I. Lebedev în care se apreciază că
participarea României la război „reprezenta sarcina naţională prioritară,
a cărei ducere la îndeplinire a impus mobilizarea tuturor resurselor şi for
ţelor ţării" 36•
Deşi operează cu cifre incomplete, diminuînd sensibil efortul uman
şi material, al ţării noastre la zdrobirea Germaniei hitleriste, istoricul
sovietic N. I. Şişov relevă faptul că trupele române, care au străbătut prin
lupte grele mari distanţe „de pe teritoriul României, Ungariei şi Ceho
slovaciei, au fost menţionate în ordine de zi şi buletine ale operaţiilor
militare ale !naltului comandament superior al Armatei Sovietice" 3i.
Despre valoarea trupelor române, aflate în luptă pînă în ultima zi a
războiului, s-a scris în numeroase lucrări străine, care au remarcat deo
potrivă capacitatea combativă ca şi moralul ridicat al ostaşilor noştri.
„Trupele [române
n.n.] din Ardeal şi Bucovina - remarcau istoricii bri
tanici W. E. D. Allen şi P. Muratoff - cuprindeau cîteva dintre cele mai
bune elemente ale armatei - vînători de munte , cavalerie şi batalioane de
grăniceri - care cunoşteau foarte bine topografia locului. Echipamentul
lor nu era tocmai adecvat, dar moralul lor era bun în acest nou război,
care era «propriul lor război„" 38. La rîndul său, Jean Vidalenc observa,
cu îndreptăţit temei : „Operaţiile din Carpaţii cu vîrfuri înalte şi fără
o reţea rutieră puneau probleme deosebit de dificile pe timp de iarnă chiar
şi ruşilor, obişnuiţi cu frigul dar, cu excepţia celor proveniţi din Caucaz,
rău pregătiţi pentru războiul în munţi. Aceşti factori explică locul
important pe care şi l-au asigurat în luptele de-a lungul munţilor din Rute
nia şi Slovacia regimentele de vînători de munte rom.â ne" 39 •
Aportul armatei române la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei a fost
deseori subliniat în lucrările istoriografice apărute în aceste ţări. Astfel
istoricul Daniel Csatari scria că : „Participarea trupelor române la lupta
împotriva fascismului poate fi împărţită în patru etape. In prima etapă,
-

Jl N. I. Lebedev, Krah faşizma v Rumînii, Moskva, 1983, p. 409.
JI A V. Heistver, Burjuaznaia istoriografia F.R.G. ob uciastii Rumînii vo vtoroi
miro0·ni voine. Criticeskii ocerk, Kişinău, 1986, p. 139:

:::, Ibidem, p. 166.

:<1; N . I. Lebedev, op. cit„ p. 417-418.
::; N. I . Şişov, V borbe s faşîzmom. 1941-1945 gg. Internaţionalnaia pomoşci

SSSR narodom evropeiskih stran, Moskva, 1984, p. 48.

:id W. E. D. Allen, Paul Muratoff, op. cit., p. 184.
09 Jean Vidalenc, op. cit„ p. 321.
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trupele române au curăţat de trupele hitleriste teritoriul României de
dincolo de Carpaţi [Muntenia, Oltenia, Dobrogea - n.n.J, în a doua etapă
ele au participat la lupta pentru eliberarea [nordului - n.n.] Transilvaniei,
în cea de a treia au contribuit activ la eliberarea Ungariei şi, în sfîrşit, în
cea de a patra etapă au luat parte la eliberarea Cehoslovaciei. Participarea
la eliberarea Budapestei a fost ultima faptă de arme din Ungaria a trup e
lor române, dar poate cea mai importantă dintre toate ; ele au ajutat la
eliberarea capitalei Ungariei" t.o. Şi în lucrarea lui Lajos Nyuli, intitulată
semnificativ Eroi români pe pămînt ungar, se găsesc aprecieri elogioase
despre contribuţia ostaşilor români la eliberarea ţării vecine, iar Sandor
T6th, în vastul său studiu consacrat eliberării Budapestei, aminteşte des
pre luptele purtate de Corpul 7 armată român, alături de trupele sovietice,
în capul de pod din Pesta 1i1.
O serie de lucrări şi studii speciale apărute de-a lungul anilm· in
Cehoslovacia evidenţiază amploarea efortului militar românesc. sacrifi
ciile ostaşilor români şi atitudinea lor umanitară în raporturile cu popu
laţia locală 4 2 . Referindu-se la luptele îndîrjite pentru forţarea rîurilor
Nitra şi Vah, în care s-au evidenţiat ostaşii Regimentului 2 care de luptă,
la ofensiva victorioasă în cursul căreia tanchiştii români au participat,
alături de cei sovietici, la eliberarea Bratislavei, o lucrare de istorie mili
tară cehoslovacă consemnează : „O participare importantă la cucerirea ra
pidă a Bratislavei au avut-o unităţile Brigăzii 27 tancuri sovietice şi ale Re
gimentului 2 tancuri român. Aceste unităţi de tancuri s-au concentrat în
ziua de 3 aprilie la marginea de nord a satului lvanka şi în zorii zilei de
4 aprilie 1 945 au pătruns, în cooperare cu unităţi de infanterie, pe versan
ţii Carpaţilor Mici şi de aici pînă în periferiile şi centrul Bratislavei "' t.:i.
Istoriografia vest-germană se înscrie cu numeroase lucrări care reu
şesc, de regulă, cu spirit de obiectivitate, să pună în relief proporţiile de
zastrului suferit de Wehrmacht pe teritoriul României, începînd cu eve
nimentele din august 1 944. Printre cele mai valoroase, sub raportul docu
mentaţiei şi al interpretării evenimentelor, sînt scrieriie lui Andreas Hil
lgruber, Kurt von Tippelskirch şi Hans Kissel. In lucrarea ac,estuia din
urmă, intitulată Catastrofa din România 1 944, ca şi în alte studii ulte
rioare, a fost exprimată concluzia că „Amploarea şi consecinţele militare
şi politice ale acestei înfrîngeri germane [în România-n.n.] n-au fost mai
puţin grave ca acelea ale bătăliei de la Stalingrad" ""· Analogia privind pro
porţiile catastrofei germane din România cu cea de pe Volga, din 1 942,
poate fi întîlnită şi în cartea Istoria celui de-al doilea război mondial, a
prestigiosului istoric britanic Basil H. Liddell Hart care scria : „Intreaga
Armată a 6-a germană, însumînd douăzeci de divizii, a fost pierdută.
înfrîngerea a fost la fel de dezastruoasă în această privinţă ca şi cea de
la Stalingrad" ""·
·

�o Csatâri Daniel, Roman Magyar Kapcsolatok.
Tortenelmi vazlat, Budapest,
19!'i8, p. 185-190 .
. 4 1 TC.th Sândor, Budapest Felszabaditasa, 1944-1945, Budapest, 1975, p. 236.
42 Zdenek Konecny, Rumunskă armada v bojach za. nasw slobodu, Banskă
Bystrica, 1963.
43 Ozvobozeni Ceskoslovenska Rudou Armadou 194411945, voi. 2, Praha, 1965,
.
p. 20244 Hans Kissel, Die Katastrophe in Rumanien 1944, Darmstadt, 1964, p. 9.
45 B. JP.lltiddell Hart, History of the Second World War, New York, 1970, p. 585.
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Cercetările istorice întreprinse în diferite ţări, cărora li se adaugă
numeroase ediţii de documente, ca şi lucrări memorialistice, au contribuit
la conturarea unei imagini tot mai concrete şi corecte a valorii şi dimen
siunilor efortului de război al României în cadrul coaliţiei antihitleriste.
Un aport însemnat la clarificarea opiniei publice şi a specialiştilor în
această privinţă îl au studiile şi articolele cunoscutului istoric francez
Maurice Baumont, ale belgianului Roger Gheysens, ale publicistului ger
man Siegfried Kogelfranz ş.a. Enciclopedia războiului. 1 939-1 945, de
pildă, prezintă sub semnătura cunoscutului istoric militar belgian Henry
Bernard, o descriere amănunţită a desfăşurărilor politico-militare din
România în anii celui de-al doilea război mondial. Relevînd importanţa
europeană a insurecţiei din august şi a participării ţării noastre la războiul
antihitlerist, autorul scria : „În plus, România aduce o contribuţie de
365 OOO combatanţi sovieticilor, adică 14 divizii, care vor participa la eli
berarea Transilvaniei, Ungariei şi Slovaciei" 11i.
Bine documentat asupra operaţiilor militare desfăşurate de armatele
române şi sovietice pîriă la sfîrşitul războiului antihitlerist, John Erickson
scria în cartea sa Drumul spre Berlin : „Pentru Malinovski, invadarea şi
ocuparea Transilvaniei prezenta anumite dificultăţi, nu în ultimul rînd
din cauza necesităţii de a dispune forţele sale în mai multe coloane şi a
distanţei de străbătut pentru a le aproviziona ; în acelaşi timp, prezenţa
unor forţe româneşti substanţiale [„.] a favorizat, în chip clar, o rapidă
exploatare de către ruşi a situaţiei" n. Evaluînd la 20 de divizii efectivele
româneşti participante la operaţii, acelaşi autor remarcă faptul că ostaşii
români aveau avantajul de a cunoaşte terenul pe care luptau. In conti
nuare, se fac referiri la acţiunile purtate' de cele două armate române în
Ungaria şi Cehoslovacia.
La ultimele faze ale războiului de pe frontul de răsărit se referă şi
Eddy Bauer în a sa Istorie controversată a celui de-al doilea război mon
d ial, în care, descriind desfăşurările militare de pe teritoriul Cehoslova
ciei, arată : „Pe malul stîng al fluviului [Dunărea-n.n.J, dreapta Frontu
lui 2 ucrainean, care se compunea îndeosebi din armatele 1 şi 4 române
- generalii Atanasiu şi Dăscălescu - au eliberat Slovacia, apoi, execu
tînd o conversie spre nord-vest, ocupă Brno la 24 aprilie, găsindu-se în
faţa oraşului Olomouc, la terminarea ostilităţilor" "8 .
Atît în mari sinteze privind istoria celui de-al doilea război mondial,
cit şi în studii sau articole din publicaţii de specialitate ori de largă in
formare publică, atunci cînd se întreprind bilanţuri de ansamblu, efor
tul militar şi economic al României este relevat, de regulă, cu obiectivitate.
„Timp de două sute şaiaeci de zile - scriau generalul Gabriel Cochet şi
iocotenent-colonelul Pierre Pacquier - mai precis de la 23 august pînă la
12 mai 1945, forţele române au luptat alături de armata sovietică. Româ
nii au participat la şaisprezece mari bătălii şi la trei sute şaizeci şi şapte
de lupte, au pătruns mai bine de o mie de km în poziţiile inamicului (de la
rîul Mureş pînă în Boemia), străbătînd doisprezece masivi muntoşi pe
timp de iarnă şi în regiuni complet lipsite de adăposturi şi de comunicaţii,
r.a
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eliberînd trei mii opt sute treizeci de oraşe şi sate şi luînd o sută de mii de
prizonieri" '19
.
Pe baza studierii atente a documentelor, reputaţi istorici şi publicişti
au scos în evidenţă că România se situează pe locul al patrulea în ierarhia
ţărilor coaliţiei antihitleriste din punctul de vedere al efortului militar pe
care l-a prestat pentru obţinerea victoriei. Cîteva exemple sînt edifi
cat�are în acest sens. Intr-un articol publicat în 1956 de Jean Vidalenc
în „Revue d'histoire de la deuxieme guerre mondiale", după ce erau enu
merate pierderile proprii suferite de armata română, ca şi cele provocate
inamicului, numărul diviziilor aflate permanent în luptă, distanţa stră
bătută de ele în dispozitivul inamic, autorul conchide.a,.. : „Importanţa
acestei contribuţii militare, care situează România în rindul patru al Alia
ţilor după Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite - cel puţin
pentru ultima fază a războiului -, părea să anunţe un tratat de pace avan
tajos" !iO. Consecvent acestei convingeri, autorul mai sus citat va relua
într-o lucrare de mari proporţii apărută în 1 970 : „Românii au depus din
august 1944 pînă în ultimele zile ale războiului un efort considerabil care
le asigurase locul al patrulea între forţele aliate" "1•
Motiv de îndreptăţită mîndrie patriotică pentru întregul popor
român, faptul că jertfele sale umane şi sacrificiile materiale au fost recu
noscute şi apreciate atît de opinia publică internaţională, cit şi de frontul
istoriografic străin, reprezintă, totodată, o elocventă dovadă a prestigiului
de care România s-a bucurat şi se bucură în lume.
.
Jertfele care j alonează drumul de luptă al armatei române pentru
înfrîngerea celui de-al treilea Reich şi redobîndirea independenţei naţio
nale au pus în lumină voinţa întregului popor de a înlătura orice domi
naţie străină, de a fi stăpîn pe destinele sale confirmind în mod strălucit
capacitatea sa de a acţiona ferm pentru triumful idealurilor de libertate,
independenţă şi progres.
Amplul ecou internaţional al contribuţiei României la victoria defi
nitivă a coaliţiei antihitleriste în cel de-al doilea război mondial, ilustrat
atît în presa vremii, în declaraţiile unor oameni politici şi mari coman
danţi militari, cit şi în istoriografia străină de-a lungul celor patru de
cenii şi jumătate ce s-au scurs de atunci, se constituie într-un veritabil
omagiu adus ostaşilor români, celor care prin lupta şi sacrificiul lor au
deschis cel mai luminos capitol din istoria contemporană a patriei.

"�

so

DIMPR. 13 mai 1945-.H decembrie 1947. Bucureşti, 1988, p. 324-325.
J. Vidalenc, La Roumanie de 1939 d 1947, în „Revue d'histoire de la deu

xieme guerre mondial", vie annee, no. 21, Janvier, 1956, p. 58.
5 1 Idem, Le second conflit mondial. Mai 1939-mai 1945, p. 396.
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CAPITOLUL AL XI- LEA

ÎNCHEIEREA CELUI DE-AL DOILEA
RĂZBOI MONDIAL.
CONFERl.NŢA DE PACE DE LA PARIS
ŞI ÎNSEMNĂTATEA HOTĂRÎRlLOR SALE
PENTRU ROMÂNIA

O dată cu terminarea celui de-al doilea război mondial în faţa uma
nităţii s-a deschis una dintre cele mai complexe perioade istorice, carac
terizată prin numeroase şi ample deplasări în raportul mondial de forţe şi
prin stabilirea unui no'fi „echilibru internaţional". Marea conflagraţie a
ilustrat cu putere adevărul că nu există obstacol în calea afirmării inde
pendenţei şi suveranităţii popoarelor, că fascismul, care a dispus de una
din cele mai puternice maşini . de război din toate timpurile, nu a putut
suprima dreptul sacru al naţiunilor de a fi libere, de a se dezvolta potrivit
propriei lor voinţe. „Victoria epocală asupra fascismului în cel de-al doilea
război mondial
subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
a demonstrat
-

-

încă o dată, la scara celei mai ample încleştări din cîte a cunoscut istoria,
forţa cu care popoarele se ridică în apărarea unei cauze drepte, adevărul
incontestabil că rolul hotărîtor în făurirea istoriei, în apărarea libertăţii
şi independenţei naţionale îl au masele populare, milioanele şi milioanele
de oameni ai muncii de pretutindeni. Războiul antifascist a relevat că
oricît de mare ar fi potenţialul aruncat în luptă de forţele reacţiunii, oricît
de puternice ar fi armatele imperialiste invadatoare, ele nu pot înfrînge
voinţa de libertate a popoarelor, dorinţa acestora de a-şi hotărî singure
s0:irta" 1•

Incă din primii ani după încheierea celei de-a doua conflagraţii mon
diale s-a conturat tot mai clar, la scara întregii planete, o puternică am
plificare a luptei de eliberare socială şi naţională. Pe vaste spaţii din
Europa, Asia, Africa structurile economice, de proprietate, politice, insti
tuţionale, depăşite de istorie, vor cunoaşte adînci prefaceri, în c-Onformi
tate cu voinţa popoarelor, a claselor şi categoriilor sociale productive de
înfăptuire a idealurilor lor de libertate şi echitate socială, independenţă
şi suveranitate naţională. Sub influenţa acţiunii consecvente a factorilor
1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate, voi. 4, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 377.
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obiectivi, ca o necesitate legică, s-a extins considerabil cadrul de afirmare
ideilor socialismului, pe toate continentele, multe popoare trecînd cu ho
tărîre la edificarea acestei orînduiri sociale. Concomitent s-au produs
mutaţii evidente în sistemul dominaţiei coloniale, intrat practic într-o
inexorabilă criză.
O dată cu tendinţele novatoare, autentic progresiste înregistrate în
viaţa internaţională, au persistat atît în timpul marii conflagraţii, cît şi
ulterior, orientări contrare, specifice politicii de mare putere. Ele s-au
manifestat iticlusiv cu prilejul reuniunilor internaţionale, la cel mai înalt
nivel, ca şi al numeroaselor convorbiri şi înţelegeri dintre reprezentanţii
marilor puteri din coaliţia Naţiunilor Unite care şi-au asumat rolul de
„organizatori" ai lumii postbelice. Astfel in cadrul Organizaţiei Naţiunilor
Unite, ale cărei baze au fost puse de Cm;iferinţa de la San Francisco
(25 aprilie - 26 iunie 1 945), poziţia preponderentă a statelor membre per
manente ale Consiliului de Securitate a creat o influenţă precumpănitoare
a acestora în sistemul decizional. Efecte considerabile au avut, cu precă
dere, tendinţele marilor puteri de a considera zonele delimitate în <icopul
coordonării strategice a operaţiilor militare drept sfere de influenţă poli
tico-economică. Asemenea tentative, formulate şi puse în aplicare în ra
port cu interesele marilor puteri, contraveneau principiilor dreptului in
ternaţional contemporan, voinţei tuturor popoarelor de a trăi libere şi
independente.
Diferenţierile de structură economică şi socitt.1-politică, de pasiuni c;; i
interese au dus la declanşarea „războiului rece" şi la divizarea lumii în
grupări economice şi politico-militare. Tensiunea izvorîtă din conflictul
ideologic era agravată de reducerea influenţei statelor considerate drept
mari puteri înainte de război 2• Germania distrusă, Franţa şi Marea Bri
tanie slăbite după conflagraţie au încetat să mai joace rolul de puteri mon
diale. In schimb, State�e Unite ale Americii şi-au asigurat hegemonia asu
pra unei bune părţi a planetei ; această ţară deţinea, în 1946, 620/o din
producţia industrială a lumii capitaliste, faţă de 40% înainte de război 3.
Ascendenţa ţconomică şi politică a Statelor Unite ale Americii se
vedea însă limitată şi contestată, încă din 1 945. Insuşi preşedintele ame
rican, F. D. Roosevelt, observa în ultimul său discurs, din 11 aprilie 1945,
că „singurele frontiere pe care le poate cunoaşte succesul nostru de mîine
ar putea fi îndoielile noas tre de astăzi" 4•
La sfîrşitul războiului se contura tendinţa instaurării unei relaţii
„bipolare" în viaţa internaţională ; din punct de vedere militar numai
două state - U.R.S.S. şi S.U.A. 5 - posedau o panoplie a puterii strate
gice, etalată şi în sfera raporturilor politică-diplomaţie. In realitate însă,
organizarea postbelică a lumii depindea nu numai de încrederea între
Aliaţi, care era departe de a fi totală, de înţelegerile dintre ei ci şi de
raporturile mutuale dintre toate ţările, de reacţiile lor în faţa oricăror

a

2 Valeriu Florin Dobrinescu, România şi organizarea postbelică a lumii (19451947), Bucureşti, 1988, p. 11.
a N. Iacovlev, Istoria contemporană· a S.U.A., 1917-1960, Bucureşti, 1963, p. 517

şi

urm.

" Les Messages de Guerre de Franklin D. Roosevelt, Supplement, 6 juillet-1 1
avril 1945, [f.l., 1945], p. 151.
5 R. Aron. Republique imperiale. Les Etats-Unis dans le monde, 1945-1972,

Paris, 1973, p. 1 1 .
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tendinţe de dominaţie, de respectarea egalităţii juridice a statelor mari
Şi mici G .
Pe acest fundal istoric, România, în pofida unui statut internaţional
care-i îngrădea libertatea de acţiune, s-a manifestat activ, cu un rol pozi
tiv în dezvoltarea relaţiilor internaţionale postbelice. Poporul român, atît
de greu încercat de marea conflagraţie, s-a dovedit ferm hotărît să-şi
apere interesele naţionale vitale şi să contribuie, totodată, la edificarea
unui nou sistem de relaţii internaţionale, întemeiat pe principiile echităţii
şi justiţiei, respectării suveranităţii şi independenţei naţionale, cooperării
şi prieteniei între state şi popoare. Restructurările din viaţa social-poli
tică, intensificarea dezvottării ţării pe calea democraţiei şi a lichidării do
minaţiei imperialiste au imprimat politicii externe a statului român tră
sături noi, orientări imediate şi de perspectivă în contextul mutaţiilor poli
tice şi sociale ce aveau loc pe plan internaţional, îndeosebi, în centrul şi
sud-estul Europei, mutaţii ce anunţau extin'tlerea ariei geografice a socia
lismului şi modificarea configuraţiei lumii postbelice.
In perioada premergătoare Conferin
ţei de pace de la Paris, România a
urmărit ca obiective prioritare de
politică externă normalizarea relaţi
ilor diplomatice cu toate statele democratice, şi în primul rînd cu puterile
aliate ; recunoaşterea calităţii sale de ţară cobeligerantă în războiul anti
hitlerist ; reintegrarea în viaţa internaţională postbelică. In scopul reali
zării acestor obiective, al consfinţirii în tratatul de pace a drepturilor ce
i se cuveneau în mod legitim, România a desfăşurat o intensă activitate
politico-diplomatică. O caracteristică definitorie a acestei activităţi a
constat în împletirea postulatelor de bază, tradiţionale, ale politicii ex
terne române�ti cu elemente şi nuanţe noi care reflectau schimbarea de
cisivă intervenită în istoria României o dată cu victoria revoluţiei de
eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă declanşată la
23 August 1 944 şi aderarea la coaliţia antihitleristă 7•
Programul de politică externă, aşa cum a fost el formulat şi prezentat opiniei publice interne şi internaţionale de guvernul român la sfîrşi
tul războiului 1\ reactualiza idei şi concepte în virtutea cărora România
spera să reafirme rolul ce i se cuvenea în viaţa internaţională. Totodată,
România nu ezita să-şi precizeze locul pe care era îndreptăţită să-l ocupe
la Conferinţa de pace ca urmare a participării la lupta pentru înfrîngerea
Germaniei hitleriste şi a Ungariei horthyste, pînă la victoria finală, a
efortului său economic, a jertfei de sînge a armatei române. „La această
conferinţă - arăta vicepremierul şi ministrul român de externe, în dis
cursul rostit la 1 0 mai 1 945 cu prilejul sărbătoririi Zi�ei Victoriei - vom
merge încrezătol'i în hotărîrile ei şi în destinele neamului nostru [ . .] . Noi
Preliminarii ·politico-diplomatice
ale participării României la
Conferinţa de pace de la Paris

.

0 Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit., p . 9.
7 Elisabeta Petreanu, Impactul evenimentelor din August 1944 asupra po:iticii
externe româneşti. Orientări imediate şi de perspectivă, în Rdl, nr. 8/1988, p. 779-789.
8 23 August 1944. Documente vol. IV, 1 944-1945, Bucureşti, 1985, D· 544-551.
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Manifestaţie populară în piaţa Universităţii din Bucureşti cu prilejul sărbătoririi
Zilei Victoriei

credem că prin acţiunea noastră curajoasă [din 23 August 1 944
n.n.]
am deschis drumul celorlalte popoare subjugate hitlerismului, contribuind
astfel la scurtarea războiului şi uşurind astfel misiunea glorioasei Armate
Roşii în cursa ei spre cimpiile Ungariei. Prin eroismul şi jertfele diviziilor
noastre de luptă, noi credem că ne-am fixat locul la Conferinţa de pace" !I.
Cu acelaşi prilej, vorbind în numele Partidului Comunist Român,
Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul Justiţiei, după ce arăta că „hitlerismul care
n-a fost altceva decit o haină nouă care îmbrăca vechiul şi bine cunoscutul
imperialism german [„.] a fost lovit de moarte", sublinia că „din lume n-a
dispărut şi n-au fost înlăturate toate tendinţele imperialiste prin care, din
nou, se va încerca subjugarea de ţări şi popoare. Aici e primejdia ! Şi
popoarele trebuie s-o cunoască pentru a o putea înlătura. Dincolo de cu
vintul magic al păcii, să nu uităm deci care-i sint duşmanii. Pe noi, ca
naţiune, ca popor care dorim să trăirn în libertate, să avem o ţară inde
pendentă şi înfloritoare, această problemă, sub acest aspect, ne interesează
în mod deosebit" 10.
România va înfăţişa Puterilor Aliate şi Asociate, opiniei publice in
ternaţionale, înainte de a se aşeza „la masa păcii", angajamentele sale d�
viitor, care o situau, aşa cum de -altfel guvernul preconiza, în rindul sta
telor democratice, tubitoare de pace, de libertate şi progres şi care ii asi
gurau dreptul de a deveni membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Obiec
tivele politicii externe, cit şi acţiunile politico-di:plomatice româneşti
-

·

�1 Ibidem,
10
St

p. 468.
Arh.
Buc., fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presa internă, dosar
nr. 2811945, f. 96-100.
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Conferinţa tripartită
de la Potsdam
17
iulie
2 august 1945
-

-

Comunicatul privind
restabilirea relaţiilor
între
diplomatice
România şi U.R.S.S.
- 6 august 1945

aveau să suporte însă impactul concepţiei şi al deciziilor marilor puteri
privind configuraţia Europei postbelice, prin care urmăreau să-şi asigure
poziţii strategice şi compensaţii materiale cît mai avantajoase pe seama
statelor mici şi mijlocii. In desfăşurarea politicii sale externe, România
se va confrunta, de as�menea, cu tendinţele marilor puteri învingătoare de
a se amesteca în treburile interne ale statului, de a-i impune orientări,
puncte de vedere şi soluţii care contraveneau intereselor şi aspiraţiilor
naţionale ale poporului român, postulatelor politicii sale externe tradi�
ţionale.
Guvernul român a urmărit cu atenţie evoluţiile survenite pe plan
extern în vara şi toamna anului 1945. O preocupare deosebită a fost ară
tată faţă de modul în care s-au dezbătut problemele României şi ale Eu
ropei de est la conferinţa şefilor de stat din U.R.S.S., S.U.A. şi Marea
Britanie de la Potsdam (iulie-august 1 945). Cu acest prilej s-a rediscutat
şi oportunitatea recunoaşterii guvernului instaurat la 6 martie 1 945, în
perspectiva pregătirii textelor tratatelor de pace cu Italia, România, Fin
landa, :Bulgaria şi Ungaria şi definitivării lor. Partea sovietică a reafir
mat, la Potsdam, intenţia sa de a stabili cît mai curînd posibil relaţii ofi449
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

ciale cu guvernul de la Bucureşti. Delegaţii S.U.A. şi Marii Britanii au
reclamat crearea unui guvern „reprezentativ" şi, în acelaşi timp, s-au ară
tat preocupaţi de situaţia „proprietăţilor" şi „bunurilor" deţinute de cetă
ţeni sau întreprinderi nord-americane şi britanice în România. In final,
toţi participanţii la Conferinţa de la Potsdam şi-au exprimat hotărîrea de
a studia „în lumina condiţiilor ce vor exista atunci, problema de a stabili,
în măsura posibilului, relaţiile diplomatice cu Finlanda, România, Bulga
ria şi Ungaria înainte de încheierea Tratatelor de Pace cu aceste ţări" u.
La 6 august, guvernul U.R.S.S. a recunoscut oficial guvernul instau
rat la 6 martie 1 945. Acest act a contribuit la întărirea poziţiei guvernufoi
democratic muncitoresc-ţărănesc. Opoziţia făcută însă acestui guvern
de către S.U.A. şi Marea Britanie va da naştere unor noi dificultăţi ex
terne, o dată cu începerea aşa-numitei „greve regale", la sfîrşitul lunii
august 1 945. Tentativa de destabilizare internă a regimului democratic
din România putea provoca ţării dificultăţi în sfera politicii sale externe .
într-un moment foarte apăsător, cînd toate energiile trebuiau concentrate
în scopul apărării obiectivelor fundamentale ale independenţei şi suvera
nităţii naţionale ; „stimularea" amestecului în afacerile interne ale Româ
niei, indiferent de direcţia din care venea el, nu putea decît să prelun
gească aplicarea stipulaţiilor din Convenţia de armistiţiu şi să acrediteze,
în exterior, opinia că poporul nostru ar fi avut „nevoie" de un substanţial
„sprijin " internaţional spre a-şi democratiza instituţiile sociale şi de stat.
Voinţa poporului nostru de a-şi hotărî singur destinul, ataşamentul
forţelor progresiste faţă de cauza independenţei şi suveranităţii de sta•;
au fost puternic reafirmate în plenul Conferinţei Naţionale a Partidului
Comunist din octombrie 1 945. Conferinţa a luat o poziţie fermă faţă de
politica de forţă şi dictat, de „echilibrul de forţe", de tendinţa constituirii
de blocuri politico-militare etc. Partidul Comunist Român - în calitatea
sa de principală forţă politică de guvernămînt - s-a pronunţat în fa
voarea unei atmosfere internaţionale propice înţelegerii şi colaborării în
tre popoare, lichidării tuturor „rămăşiţelor fasciste" şi izolării cercurilor
reacţionare, instaurării unor regimuri consecvent de1'locratice, respectării
aspiraţiei fiecărui popor de a-şi făuri propriul destin, a independenţei na
ţionale etc. In elaborarea acestei concepţii realiste, Partidul Comunist
Român lua în considerare situaţia reală existentă pe plan internaţional,
apreciind că divergenţele şi contradicţiile ce se manifestau pot fi depăşite
printr-o politică lucidă, prin eforturile conjugate ale statelor şi popoarelor
pentru realizarea unei noi ordini internaţionale. „Divergenţe - se sub
linia în Raportul politic al C.C. al P.C.R. - pot exista şi între membrii
uneia şi aceleiaşi grupări politice, cu atît mai mult între state destul de
deosebite ca structură ; esenţiale sînt însă spiritul de colaborare şi voinţa
de a se rezolva toate problemele prin bună înţelegere" 1 2•
In prima jumătate a anului 1 946, concomitent cu atenţia acordată
problemelor interne, care se situau pe primul plan al activităţii guvernului
şi a partidelor politice, se remarcă o intensificare a preocupărilor faţă de
situaţia internaţională şi de poziţia României în cadrul acesteia. Acţiune
pe deplin justificată mai ales că atunci au avut loc o serie de evenimente
importante, între care : prima sesiune a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la
11

Arh. M.A.E., fond 71, România, dosar 352, 1944-1947, f. 65.
12 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări, Bucureşti, 1955, p. 8.
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Londra, în ianuarie 1 946, cele 2 sesiuni ale Consiliului miniştrilor de
externe ai marilor puteri de la Paris *, care aveau mandatul să elaboreze
proiectele tratatelor de pace ş.a.
Promovarea unei politici interne şi externe de apărare a indepen
denţei şi suveranităţii naţionale era, fără îndoială, o sarcină esenţială pen
tru oricare partid politic din România, iar lupta pentru materializarea
acesteia constituia adevărata argumentare a poziţiei lor patriotice. Or,
aşa cum a confirmat istoria, dintre partidele politice din România acelor
ani, pe primul plan al slujirii poporului, al progresului naţiunii s-a situat
Partidul Comunist Român ; el şi-a asigurat adeziunea şi sprijinul maselor
de oameni ai muncii, afirmîndu-se drept cea mai puternică şi mai activ:'\
forţă politică din România.
In cuvîntarea rostită la posturile de radio cu prilejul Anului Nou
1 946, Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretarul general al C.C. al P.C.R., aprP
ciind însemnătatea colaborării dintre „cele trei mari puteri, care au j ucat
rolul hotărîtor în infrîngerea Germaniei hitleriste", releva că poli
tica externă a României continua să se axeze pe următoarele coordonate :
„Prietenie trainică şi întărirea relaţiilor economice, politice şi culturale
cu U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Franţa şi toate ţările vecine" 13• Referindu-sP
la rezultatele reuniunii miniştrilor de externe ai U.R.S.S., Marii Britanii
şi S.U.A., ţinută la Moscova în decembrie 1 945, reprezentanţii Partidului
Comunist Român subliniau că prin încheierea păcii, România va putea
să-şi ocupe „definitiv locul intre celelalte naţiuni democratice şi iubitoare
de libertate" H .
La Conferinţa păcii, se arăta într-un editorial al organului central de
presă al Partidului Comunist, guvernul României „va putea reprezenta cu
tărie interesele naţionale", aducînd în sprijinul poziţiei sale „neprecupe
ţitele eforturi ale armatei şi poporului nostru" în zdrobirea hitlerismului,
„cit şi strădaniile sale, susţinute de întregul popor, de a-şi reface ţara pe
baze democratice" 15. Din precizările făcute de primul ministru, dr. Petru
Groza, în primele luni ale anului 1 946, rezulta, de asemenea, orientarea
României spre integrarea sa rapidă în viaţa internaţională prin normali
zarea şi extinderea relaţiilor de colaborare cu marile puteri aliate, con
comitent cu promovarea unor raporturi de bună vecinătate şi prietenie cu
,.Iugoslavia democratică a mareşalului Tito, cu •vecinii noştri bulgari, cu
Polonia, [„.] cu tînăra democraţie a Ungariei" 16.
Pentru acel moment istoric documentul cel mai cuprinzător care de
finea politica externă a României, în strînsă legătură cu sarcinile interne,
* Consiliul miniştrilor de externe al celor cinci mari puteri {U.R.S.S., Marea
Britanie, S.U.A., Franţa şi China), constituit pe baza hotărîrii Conferinţei la nivel
înalt de la Potsdam, înlocuia şi prelua cu sarcini şi plenipotenţe sporite activitatea
Comisiei consultative europene, ce funcţionase pînă atunci la Londra în scopul pre
gătirii reglementării păcii. Noul organism avea ca sarcini imediate de însemnătate
majoră „să elaboreze spre a fi supuse Naţiunilor Unite, tratatele de pace cu Italia.
România, Bulgaria, Ungaria Şi Finlanda şi să propună reglementări cu privire la
problemele teritoriale după sfîrşitul războiului în Europa". (Relaţii internaţionale
în acte şi documente, vol. II, 1939-1945, Bucureşti, 1976, p. 243-244).
n „Scinteia", an XVI, nr. 417 din 4 ianuarie 1946.
!'. Ibidem.
i:; Ibidem, nr. 445 din
7 februarie 1946.
rn Ibidem, nr. 470 din 8 martie 1946.
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era, fără îndoială, Platforma-program a Blocului Partidelor Democrate
din 20 mai 1 946. Acest document programatic consemna hotărirea Româ
niei de a continua şi dezvolta relaţiile de prietenie şi colaborare cu Uniu
nea Sovietică şi cu celelalte ţări vecine, cu Statele Unite ale Americii,
Marea Britanie, Franţa, cu toate ţările democrate 1 1 •
Politica externă a României şi situaţia ei internaţională au fost
abordate, de asemenea, de partidele de opoziţie. Ceea ce a caracterizat
însă activitatea acestor partide a fost încercarea de a specula dificultăţile
interne prin care trecea România şi de a face din această situaţie un punct
de sprijin în apelul la intervenţia externă pentru înlăturarea forţelor mun
citoreşti-ţărăneşti de la conducerea statului. In acelaşi timp, se poate
constata că, sub influenţa forţelor revoluţionare şi a sprijinului acordat
acestora de masele populare, în cuvîntările unor fruntaşi ai partidelor de
opoziţie, în presa şi în programele acestor partide şi-au făcut loc puncte
de vedere care coincideau sau erau apropiate cu cele ale guvernului. Pen
tru Partidul Naţional-Liberal (C.I.C. Brătianu) - după cum arăta unul
din liderii acestuia, Mihail Romniceanu - „independenţa şi propăşirea
ţării, încheierea unei păci grabnice şi juste, reluarea legăturilor de tradi
ţională prietenie cu toţi aliaţii noştri", depind de „voinţa noastră să asi
gurăm poporului român libertăţile fără de care nici o naţiune nu poate
astăzi să-şi deschidă drumul şi să-şi asigure locul între Naţiunile Unite" te .
In aceeaşi ordine de idei, se înscrie poziţia Partidului Naţional-Ţărănesc
(I. Maniu) referitoare la necesitatea ca Organizaţia Naţiunilor Unite să
contribuie la crearea unor noi raporturi între statele mari şi cele mici 0.
Se remarca : atitudinea constructivă a poporului român faţă de organi
zarea securităţii colective şi dorinţa lui de a se afirma în mod liber ca
membru al comunităţii internaţionale 20 ; caracterul constructiv al politicii
de prietenie faţă de U.R.S.S. ; injusteţea considerării României ca „satelit
al Germaniei" ; legitimitatea recunoaşterii statutului de cobeligerantă sau
chiar de aliată, ceea ce „ar fi fost j ust şi echitabil" 2 1 şi altele. ln mani
festul P.N.Ţ. din mai 1 946 erau menţionate drept obiective principale ale
politicii externe a României : desăvîrşirea acordurilor cerute de noile con
diţii, stabilite după pace atît cu U.R.S.S., cit şi cu ceilalţi vecini, reluarea
legăturilor cu Marea Britanie, S.U.A., Franţa, cu toate ţările „cu care
avem, fireşte, raporturi de schimburi economice" 22•
Hotărîrile adoptate de Conferinţa miniştrilor afacerilor externe de
la Moscova, din 16-26 decembrie 1 945, au înrîurit pozitiv relaţiile externe
ale României. Cu acel prilej guvernele U.R.S.S., S.U.A. şi Marii Britanii
s-au declarat pregătite a-i da regelui „sfatul" cerut printr-o scri
soare din 21 august 1 945 asupra lărgirii bazei guvernului român. In comu
nicatul Conferinţei se preciza că guvernul va cuprinde noi membri, vor
avea loc alegeri parlamentare şi îndată ce vor fi primite asigurările soli
citate, „guvernul României, cu care guvernul sovietic menţine relaţii di
plomatice, va fi recunoscut şi de guvernele Statelor Unite şi Regatului
11
l8

1'.1

20

21

22

Ibidem, nr. 528, din 20 mai 1946.
„, Scînteia" , an XVI, nr. 422 din 10 ianuarie 1946.
„Dreptatea ·', an. XXI, nr. 20 din 26 februarie 1946.
Ibidem, nr. 37 din 19 martie 1946.
Ibidem, nr. 61 din 16 aprilie 1946 ; Ibidem, nr. 63 din 18 aprilie 1946.
Ibidem, nr. 74 din 5 mai 1946.
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Unit" 23. Intre 1 şi 18 ianuarie 1946 şi-a desfăşurat activitatea, la Bucu
reşti, o comisie interaliată pentru România, constituită de Conferinţa d e
Ia Moscova, din care făceau parte Andrei Ianuarievici Vîşinski (U.R.S.S.),
William Averell Harriman (S.U.A.) şi Archibald Clark Kerr (Marea Brita
nie), care s-au întîlnit cu reprezentanţi ai vieţii politice româneşti, au făcut
declaraţii publice, acţionînd în direcţia transpunerii în viaţă a hotărîrilor
referitoare la România 21i. La numai cîteva zile după ce serviciul de presă
al Misiunii americane din Bucureşti a dat publicităţii comunicatul în care
menţiona : „Comisia şi-a încheiat astfel sarcina sa" 25, Comisia Aliată de
Control făC€a cunoscut că a decis „încetarea exercitării cenzurii militare
sovietice asupra corespondenţei poştale şi telegrafice române pe ziua de
1 5 ianuarie 1 946" 26.
Inainte de a părăsi România, W. A. Harriman, dovedindu-se „mulţu
mit că deciziile de Ia Moscova au început a se realiza prin cooptarea în
guvernul român a doi reprezentanţi ai celor două partide, naţional-ţără
nesc şi naţional-liberal", preciza că „Statele Unite doresc să încheie pac�
cu România şi să stabilească relaţiuni normale, pentru avantajul reciproc
al ambelor ţări" 27• De asemenea, postul de radio Moscova aprecia că prm
hotărîrile adoptate se deschidea „calea spre recunoaşterea guvernului
român de către Statele Unite şi Anglia", ceea ce ducea spre „o normali
zare a situaţiei internaţionale a României şi deci la o reglementare a rela
ţiilor internaţionale din Europa postbelică" 28. Prin reluarea relaţiilor
diplomatice cu toate cele trei mari puteri ale Naţiunilor Unite, România
dobîndea noi posibilităţi de acţiune în direcţia extinderii relaţiilor sale
externe, afirmării prerogativelor sale de stat independent şi suveran.
In cursul lunii martie 1946, Tudor Vianu şi Richard Franasovic1
şi-au prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador al Româ
niei la Belgrad şi, respectiv, de ministru al României la Londra 29 ; tot
în martie au fost restabilite relaţii diplomatice cu Ungaria, în mai cu Bel
gia ; la începutul lunii aprilie au loc convorbiri pentru reluarea relaţiilor
diplomatice între România şi Austria, iar cîteva săptămîni mai tîrziu cu
Norvegia 30. In prima jumătate a anului 1 94.6, au fost reluate, de aseme
nea, relaţiile diplomatice cu Olanda, Iran, Luxemburg, Argentina. Resta
bilirea relaţiilor diplomatice sau tratativele purtate în acest scop au pri
lejuit utile schimburi de vederi asupra poziţiilor statelor respective pe
arena internaţională şi, în mod deosebit, faţă de problemele ce urmau a
se dezbate la Conferinţa de pace. Aşa, de pildă, prezentarea scrisorilor de
acreditare la Belgrad a fost urmată de ample relatări ale presei iugoslav�
şi de o cuprinzătoare apreciere făcută în parlamentul ţării vecine de Iosip
Broz Tito, care arăta : „Cu România există bune legături. S-au reluat
relaţiile diplomatice. Există destul de vii schimburi economice, ceea ce
presupune că relaţiile dintre ţara noastră şi România vor fi şi în viitor
23 Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit., p. 1 1 6.

i'o
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29
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Politica externă a României. Dicţionar cronologic, Bucureşti, 1986, p. 250.

„Scînteia", an XVI nr. 422, din 10 ianuarie 1946.
Ibidem, nr. 426 din 14 ianuarie 1946.
Ibidem, nr. 424 din 12 ianuarie 1946.
Ibidem.
Arh. M.A.E., fond 71, dosar nr. E.9, f. 260.
Ibidem, f. 201, 260 ; Ibidem, fond 220, Belgia, f. 946.
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Comunicatul privind
recunoaşterea guver
nului român de către
Marea Britanie şi
Statele
Unite
ale
Americii - 7 februarie 1946

dintre cele mai sincere" 31• La rîndul său, reprezentantul guvernului aus
triac arăta că ţara sa pune mare preţ pe „reîmprospătarea legăturilor de
prietenie cu România", iar ambasadorul Norvegiei în U.R.S.S., într-o con
vorbire cu ambasadorul român, relata că guvernul său este „foarte bucuros
să reia relaţiile diplomatice cu România" 32.
Deschiderea la Paris a Conferinţei miniştrilor de externe ai U.R.S.S.,
Statelor Unite, Marii Britanii şi Franţei a înviorat şi mai mult activitatea
diplomatică, readucînd în atenţia opiniei publice o serie de probleme vizînd
aplicarea Convenţiei de armistiţiu îndeosebi cele a căror soluţionare era
condiţionată de acordul Conferinţei de pace. In acest context, chestiunile
care decurgeau din anularea dictatului fascist de la Viena din 30 august
1 940 au revenit în prim-planul preocupărilor guvernului, al partidelor
politice. Corespondentul din Bucureşti al Agenţiei A.F.P. relata, la 26 apri
lie 1946 : „Intreaga atenţie a cercurilor politice române continuă să fie
reţinută de conferinţa miniştrilor de externe. Cercurile guvernamentale,
ca şi opoziţia, sînt de acord .în a recunoaşte că România este direct inte
resată în rezultatele Conferinţei de la Paris, care trebuie să pregătească
lucrările Conferinţei păcii ; şi unii şi alţii, pentru care problema Transil
vaniei rămîne problema nr. 1, lasă să se înţeleagă destul de clar că Româ
nia n u ar accepta de bună voie vreo modificare a frontierelor" :13•
In pofida demersurilor şi acţiunilor întreprinse de reprezentanţii
guvernului ungar, de alţi oameni politici din Ungaria, care au înaint;it
Conferinţei miniştrilor de externe mai multe propuneri vizînd, în esenţă,
31 Ibidem, fond 7 1 , d osar nr. E.9, f. 197-198. In cadru festiv şi prietenesc s-a
desfăşurat şi primirea la 31 mai 1946 a ambasadorului iugoslav la Bucureşti, dr. Dane
Medacovic, care, după ce a prezentat scrisorile de acreditare şefului statului român,
a făcut o vizită primului ministru, care l-a rugat să-i transmită mareşalului Tito că
,.România va face tot posibilul să dezvolte şi să adincească relaţiile de prietenie cu
Republica Iugoslavia " (vezi „Scinteia" , an XVI, nr. 538 din 2 iunie 1946).
32 Arh. M.A.E., fond 71, dosar E.9, f. 202 şi 206, România şi Norvegia au reluat
relaţiile diplomatice la 31 mai 1946.
:n Ministerul Informaţiilor, Direcţiunea Radio, Conferinţa de la Paris a mi
niştrilor de externe ai U.R.S.S„ Statelor Unite, Marii Britanii şi Franţei, l. 26 aprilie16 mai 1946, II. 16 iunie-12 iulie 1946, p. 53.
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revederea hotărîrilor anterioare, la 7 mai 1 946, la a 1 9-a şedinţă plenară
a celor patru miniştri de externe - Veaceslav M. Molotov, James F.
Byrnes, Ernest Bevin şi Georges Bidault - s-a hotărît, în conformitate
cu drepturile istorice, cu realităţile etnice, ca dictatul de la Viena din
30 august 1 940 să fie declarat nul şi neavenit, recunoscîndu-se suvera
nitatea României asupra întregului său teritoriu ce-i fusese răpit de Un
garia horthystă. Conferinţa miniştrilor de externe a respins pretenţiile
guvernului de la Budapesta care solicitase într-un memoriu oraşele Ora
dea, Satu-Mare, Arad şi aproximativ 12 OOO km2 din teritoriul românesc :J-'>_
·
Corespondentul Agenţiei „Radar" la Paris, Alexandr Harting, în comen
tariul său din 9 mai, nota că decizia care anula dictatul fascist de la Viena
şi atmosfera de amiciţie în care aceasta a fost adoptată, era cel mai im
portant rezultat obţ.inut pînă atunci de reuniunea miniştrilor de externe
de la Paris 35.
In cursul aceleiaşi şedinţe, Consiliul miniştrilor de externe a decis
ca frontiera româno-sovietică să fie consfinţită în limitele celei stabilite
după 28 iunie 1 940. Decizia stabilea includerea Basarabiei în componenta
U.R.S.S., a cărei frontieră de sud, pe talvegul braţului Chilia era definită
prin procesul verbal de descriere a frontierelor, anexă la Tratatul de la
Berlin din 1878. In cadrul tratativelor de la Moscova (septembrie 1 940 ianuarie 1 941) pentru redactarea unui proces-verbal de descriere a fron
tierei, s-a convenit asupra unui traseu în Bucovina, pe Prut şi pe Dunăre,
pînă la braţul Chilia, dar nu s-a ajuns la un acord deoarece delegaţii so
vietici au cerut un traseu mai la sud de talvegul braţului Chilia 36• In
aceste condiţii, frontiera pe Chilia rămînea neclarificată şi era necesar ca
în problema respectivă tratatul de pace să fie precis. O altă chestiune
privea ţinutul Herţa. In nota ultimativă sovietică din 26 iunie 1 940 se
stipula transmiterea către U.R.S.S. a părţii de nord a Bucovinei „cu fron
tiera potrivit hărţii anexate". Or, traseul de pe acea hartă îngloba, în
hotarelor Uniunii Sovietice, şi regiunea Herţa, care nu a făcut niciodată
parte, nici din teritoriul Bucovinei şi nici din acela al Basarabiei.
Reuniunea de la Paris a miniştrilor de_ externe a hotărît, de aseme
nea, ca graniţa româno-bulgară să fie cea existentă în acel moment. Ofi
cialităţile de la Bucureşti nu au formulat obiecţiuni, dar au apreciat că
cedarea Cadrilaterului a fost o consecinţă a hărţii politice impuse de către
agresiunea germană. In şedinţa din 5 martie 1 946, a Comisiunii pentru
studiul problemelor păcii, Eugen Filotti considera că revendicările Bulga
riei au fost iniţial încurajate de Aliaţi, lordul Halifax văzînd în cedare „o
cesiune dreaptă". Ca fost ministru la Sofia, arăta el, în ajunul tratativelor
de la Craiova din 1 940, ţarul Boris îi declarase că „opinia publică bulgară
este încurajată de Uniunea Sovietică la revendicări şi mai mari ; unele
mergeau pînă la Gurile Dunării" 3î.
In faţa reuniunii miniştrilor de externe de la Paris au apărut însă
unele greutăţi, neînţelegerile ducînd la întreruperea lucrărilor pentru
aproape o lună. Dintr-o listă de 32 de probleme în litigiu, în declaraţiile
:v.

Valeriu Florin Dobrinescu,
" op. cit., p. 122.
Arh. M.Ap.N., fond 5 418, dosar f. nr. 1945, poziţia nr. 2 907, f. 50.
:J6 Ibidem, f. 7 (document nr. 670 170 al Marelui Stat Major din 13 aprilie 1946,
adresat lui Gh. Tătărăscu).
J7 Arh. M.A.E., fond 71, ConfeTinţa păcii, 1946, dosar nr. 94, f. 65.
:Jă
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miniştrilor de externe ca şi în ştirile publicate în presă se insista asupra
următoarelor : 1) delimitarea frontierei italo-iugoslave şi statutul Triestu
lui ; 2) stabilirea cuantumului reparaţiilor Italiei faţă de alte ţări decît
U.R.S.S. ; 3) precizarea clauzelor economice ale tratatelor de pace cu
România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda ; 4) regimul navigaţiei pe Du
năre ; 5) rectificările de frontieră dintre Grecia şi Bulgaria, ca şi a celor
dintre Albania şi Iugoslavia ; 6) problema fostelor colonii italiene.
Pe lingă rectificările specificate în convenţiile de armistiţiu şi care
se refereau la ţăd vecine cu U.R.S.S., Bulgaria a formulat revendicăl'i
teritoriale faţă de Iugoslavia, Grecia faţă de Bulgaria şi faţă de Italia ;
Ungaria avea pretenţii teritoriale nu numai faţă de România, ci şi faţă
de Cehoslovacia.
Referindu-se la hotărîrile primei sesiuni de la Paris a Consiliului
miniştrilor de externe, V.M. Molotov, în declaraţia publicată de ziarele
„Izvestia" şi „Pravda" la 27 mai 1 946, aprecia că s-a ajuns la înţele
geri în toate problemele principale : teritoriale, restricţii de ordin mili
tar, reparaţii şi altele, cu excepţia clauzelor economice, care au rămas
neexaminate şi unde „s-au constatat divergenţe". La această reuşită,
după aprecierea şefului diplomaţiei sovietice, a contribuit împrejurarea
că, potrivit „propunerilor guvernului sovietic, la baza menţionatelor tra
tate de pace au fost puse condiţiile de armistiţiu, în care au fost incluse,
la timpul lor, numai obligaţiile esenţiale ale statelor satelite, ceea ce asi
gură integral interesele legitime ale aliaţilor" 38.
In afară de' aceste aprecieri existau puncte de vedere diferite în
interpretarea clauzelor convenţiilor de armistiţiu, ceea ce rezultă din în
seşi discuţiile miniştrilor de externe întruniţi la Paris. In plus, erau de
luat în considerare opiniile celorlalte puteri, aliate sau asociate,
cît şi ale celor 5 state europene cărora urma să li se prezinte proiectele tra
tatelor de pace. Consultarea tuturor acestor state reprezenta o cerinţă
esenţială a unei păci j uste şi echitabile. Dar, în faza pregătitoare a Con
ferinţei de pace, cele cinci state europene cu care urma să se încheie tra
tatele de pace, taxate în bloc „fost satelite", ori n-au fost consultate ori
nu li s-au luat în consideraţie demersurile sau opiniile exprimate. In
această ordine de idei, apar semnificative aprecierile formulate la 17
mai 1946 de ziarul parizian „Franc Tireur", care, referindu-se la pozifia
marilor puteri în legătură cu organizarea păcii, scria : „Azi pacea se taie
în felii ca o prăjitură şi fiecare [este vorba de marile puteri - n.n.] pînă
să-i vină rîndul să se înfrupte din bucata vecinului înfulecă cu nădejde
din a lui " .
Ziarul exprima în fond o nemulţumire a Franţei faţă de poziţia ce-i
fusese rezervată în raport cu S.U.A., Marea Britanie şi U.R.S.S. în ca
drul relaţiilor internaţionale postbelice. Din păcate, nu era vorba numai
de Franţa şi poate nu de ea în primul rînd, ci de statele mici care nu
aveau posibilitate de a se afirma pe deplin independent în viaţa diploma
tică internaţională, fiind în mod practic serios îngrădite în efortul lor de
a aduce o contribuţie constructivă în organizarea postbelică a lumii. Cel
puţin aşa rezultă atît din preliminariile, cît şi din desfăşurarea lucrărilor
Conferinţei de pace de la Paris din 1 946.
:is V. M. Molotov, Probleme de politică externă. Discursuri şi declaraţii, aprilie
1945-iunie 1948 [Bucureşti] , 1951, p. 32.
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întreruperea, survenită aproape o lună, în desfăşurarea lucrărilor
Conferinţei miniştrilor de externe şi - mai ales - reluarea activităţii
acestui organism internaţional la 1 6 iunie 1 946 au fost însoţite de o amplă
activitate politico-diplomatică, ţările interesate formulînd diferite note,
memorii, observaţii referitoare la problemele dezbătute sau neluate încă
în discuţie de Consiliul miniştrilor de externe ai marilor puteri.
Pe agenda celei de-a doua sesiuni a Conferinţei miniştrilor de ex
terne, desfăşurată între 16 iunie şi 12 iulie 1946, s-a aflat, printre altele,
dezbaterea clauzelor economice ale proiectului tratatului de pace cu
România. Urmărind apărarea intereselor naţionale, guvernul român a nu
mit o comisie specială, prezidată de ambasadorul Richard Franasovici, cu
sarcina de a urmări evoluţia dezbaterilor miniştrilor de externe şi punc
tele lor de vedere asupra României, îndeosebi în probleme de natură
economică, şi de a pregăti materiale documentare care să poată fi uti
lizate pentru elaborarea punctelor de vedere ale guvernului român la Con
ferinţa păcii. Concomitent, s-au făcut pregătiri intense la care au fost
antrenate în afară de Ministerul de Externe, Ministerul de Finanţe, Co
misia Română pentru Aplicarea Armistiţiului, Comisariatul pentru Co
merţul Exterior, Banca Naţională şi alte instituţii şi departamente, ela
borîndu-se studii şi referate asupra proiectului tratatului de pace, nece
sare delegaţiei guvernamentale ce urma să fie invitată la Conferinţa de
pace. La 1 1 iulie a sosit în capitala Franţei un grup de consilieri şi ex
perţi format din Ion Christu - ministru plenipotenţiar, Robert Zilber directorul Institutului Românesc de Conjunctură; Titus Cristureanu directorul acordurilor din Comisariatul Comerţului Exterior, Alexandru
Bianu - consilier de legaţie la Paris şi alţii. Completată ulterior cu Ion
Gheorghe Maurer, în calitate de preşedinte, această comisie avea misiu
nea de a se ocupa cu următoarele probleme : a) studierea proiectului de
tratat de pace cu România, comparativ cu textele proiectelor celorlalte
tratate de pace, în special clauzele economice ; b) elucidarea punctelor
neclare prin convorbiri cu membrii delegaţiilor statelor aliate care par
ticipaseră la elaborarea textelor ; c) întîlniri şi discuţii cu diferite perso
nalităţi din cercurile diplomatice ale puterilor aliate asupra proiectului
de tratat ; d) pregătirea de studii analitice şi proiecte de memorii asupra
clauzelor economice ; e) întocmirea altor documente care să servească
drept suport pentru punctele de vedere formulate în cadrul Conferin
ţei de pace 39•
Membrii delegaţiei economice române au purtat convorbiri la Paris
cu : A. E. Bogomolov, ambasador, membru al delegaţiei U.R.S.S. John C.
Campbell - secretarul delegaţiei S.U.A., Jacques J. Reinstein, Covey T.
Oliver, Philip E. Mosely, colonel Charles H. Bonesteel din delegaţia
S.U.A. ; S. Gregory din delegaţia Marii Britanii ; Herve Alphand, Eric de
Carbonnel, Chargueraud, Valery de Lavarenne din delegaţia Franţei ;
Joseph Korbel din delegaţia Cehoslovaciei, care avea să devină preşe
dintele Comisiunii economice pentru Balcani şi Finlanda ; A.G.B. Fischer
din delegaţia Noii Zeelande ; Tadeus Lychowski din delegaţia Poloniei ;
Miloş Rasovic din delegaţia Iugoslaviei, precum şi cu alţi oameni politici,
39 Arh. M.A.E., fond Conferinţa de pace de la Paris, dosar nr. 74. Note expli
cative asupra activităţii comisiei economice a delegaţiei României la Conferinţa de
la Paris.
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consilieri şi experţi ai delegaţiilor sosite în capitala Franţei, în preajma
deschiderii lucrărilor Conferinţei de pace.
In aşteptarea sosirii delegaţiei guvernului român, comisia a pre
gătit un memoriu general asupra clauzelor economice, care urma să fie
înaintat conferinţei, 2 memorii asupra capacităţii de plată şi de transfer,
menite să demonstreze imposibilitatea României de a mai face faţă unora
dintre sarcinile incluse în proiectul de tratat, fără a-şi periclita grav
situaţia internă, precum şi memorii referitoare la anexele cu privire la
petrol şi nave 40•
La 31 iulie 1946 a fost publicat, simultan, la Londra, Paris, Moscova
şi Washington, proiectul Tratatului de pace cu România, iar în ziua de
3 august presa română l-a adus la cunoştinţa opiniei publice. Proiectul,
aşa cum fusese adoptat de Conferinţa miniştrilor de externe, reflecta
acordul unanim al celor patru mari puteri în marea majoritate a pro
blemelor dezbătute. Un număr de 36 articole, din totalul de 38, şi 3 anexe,
din 6, consemnau această unitate de vederi 4 1• Referindu-se la împrejură
rile care au facilitat înţelegerea dintre marile puteri, o lucrare editată
în U.R.S.S. formulează aprecierea care coincide cu acea dată de Vea
ceslav M. Molotov la vremea respectivă. „Un număr de clauze ale vii
toarelor tratate de pace - se relevă în lucrare - au fost elaborate de
puterile coaliţiei antihitleriste încă în anii războiului în documentele co
mune, cum sînt rezoluţiile conferinţelor de la !alta şi Potsdam şi în acor
durile de armistiţiu. Aceste acorduri conţineau deja unele hotărîri con
certate asupra chestiunilor de frontieră, reparaţii, restituiri, ale dizolvării
organizaţiilor fasciste etc. Ceea ce a uşurat într-o mare măsură pregătirea
tratatelor de pace a fost faptul că membrii coaliţiei au respectat deciziile
luate în comun" "'2•
Cum era de aşteptat, apropiata deschidere a Conferinţei păcii a sus
citat în rîndurile tuturor forţelor sociale din România un tot mai mare
interes pentru problemele de politică externă şi în special pentru acelea
ce urmau să fie abordate la Paris. Interes explicabil, deoarece urmau
a fi supuse dezbaterii şi soluţionării chestiuni fundamentale care, în mod
firesc, captau atenţia întregii naţiuni. Partidul Comunist Român sublinia
că România se va prezenta la Conferinţa de pace cu fruntea sus şi cu în
credere în viitorul său, deoarece poporul român a participat efectiv la
lupta împotriva Germaniei fasciste, de la 23 August 1 944 pînă la victoria
finală 43•
Analiza principalelor opinii exprimate de partidele politice din
România în ajunul şi în timpul lucrărilor Conferinţei de pace ilustrează
t.o

Ibidem.
Proiectul Tratatului de pace cu România cuprindea un preambul, 38 de
articole, 8 părţi - frontiere, clauze politice, clauze militare, retragerea forţelor
aliate din România, reparaţii şi restituiri, clauze economice, clauze relative la Du
năre, clauze finale - şi şase anexe : I. Harta frontierelor României ; II. Definirea
instrucţiei militare, aeriene şi navale ; III. Definirea şi lista materialului de război ;
IV. Dispoziţii speciale privind unele categorii de bunuri ; V. Contracte, prescripţii
şi valori negociabile ; VI. Tribunale de capturi şi judecăţi. (Recueil des Documents de
la Conf1frence de Paris, Palais du Luxembourg, 29 juillet-15 octobre 1946, tome IV,
[Paris, 1946] , p. 470-495) .
4 2 Histoire de la politique exterieure de l'U.R.S.S. 1945-1910, Moscou, 1974,
p. 83.
43 „Scinteia ", an XVI, nr. 568 din B iulie 1946.
H
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cît se poate de grăitor - alături de divergenţe în problemele interne şi
de interpretarea diferită a unor obiective şi sarcini externe - unele
puncte de vedere comune sau foarte apropiate. Deziderate majore ca :
respectarea intereselor statelor mici ; lupta împotriva politicii de blocuri ;
stabilirea în relaţiile internaţionale a unor norme în care dreptul să fie
i::uveran, iar independenţa şi suveranitatea popoarelor mici să fie respec
tate şi altele, au fost abordate pe larg de fruntaşii tuturor partidelor şi
in presa vremii ""· In unele probleme, cum ar fi cele ale etichetării Româ
niei drept „satelit", neaprecierea corespunzătoare a contribuţiei sale la
războiul antihitlerist şi a jertfelor aduse cauzei generale a păcii şi demo
craţiei, a respectului statelor mici şi mijlocii, a · contribuţiei pe care
acestea o puteau avea în organizarea postbelică a lumii, fără a mai
aminti de anularea dictatului imperialist de la Viena din 30 august 1 940,
punctele de vedere ale tuturor partidelor politice din România au fost
aproape identice. Sub acest aspect este caracteristic un pasaj dintr-un
articol apărut în organul de presă al Partidului Naţional-Liberal (Bră
tianu) care arăta că, pornind de la contribuţia pe care România a adus-o
cauzei Aliaţilor, „revendicările sale nu comportă decît consfinţirea unor
drepturi imprescriptibile recunoscute de aceleaşi mari puteri aliate prin
pacea care a urmat primului război mondial" 45•
Semnalînd convergenţa atitudinii tuturor partidelor politice în prin
cipalele probleme internaţionale susţinute de guvern nu putem omite faptul
că poziţia partidelor burgheze era în bună măsură impusă de opinia publică,
deosebit de activă.
Forţele revoluţionare şi democratice în frunte cu Partidul Comu
nist Român, acţionînd pentru apărarea independenţei şi suveranităţii na
ţionale, a integrităţii teritoriale, au respins încercările de amestec în viaţa
politică internă, au combătut cu fermitate manifestările şovine, revizio
niste, tentativele făcute de forţele reacţionare din Ungaria, cu sprijinul
unor cercuri politice occidentale, de a pune în discuţie drepturile legitime
ale României asupra părţii de nord-vest a teritoriului naţional. Astfel,
la 8 iunie 1 946, ministrul Justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu, cu prilejul vizi
tei la Cluj, spunea : „In ceea ce ne priveşte - şi fac această declarati2 în
numele guvernului şi în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român - respingem orice formulă de compromis în problema Tran
silvaniei şi afirmăm dreptul nostru asupra acestei întregi provincii româ
neşti" 46 • Explicînd politica guvernului de afirmare a drepturilor poporu
lui român şi de considerare largă a drepturilor naţionalităţilor conlocui
toare, vorbitorul arăta în acelaşi timp hotărîrea de a se acţiona cu fermi
tate împotriva acelora care, indiferent din ce tabără ar veni, caută să aţîţe
ura de rasă şi să tulbure liniştea ţării. Pe aceleaşi coordonate s-a axat
şi cuvîntarea rostită de preşedintele Consiliului de Miniştri la mitingul
organizat la Craiova în ziua de 9 iunie 1 946, ca şi alte luări de poziţie ale
reprezentanţilor guvernului şi ai forţelor politice reunite în Blocul Parti
delor Democrate.
"" „Dreptatea ", an. XXI, nr. 96 din 2 iunie 1946 şi nr. 99 din 6 iunie 1946 ;
„Liberalu l " an I, numerele din 26 mai, 5, 12, 26 şi 30 iulie 1946.
45 „Liberalul ", an I nr. 139 din 30 iulie 1946.
46 „Semnalul " an IX nr. 1 240 din 11 iunie 1946.
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La începutul lunii iulie 1 946, Con
siliul miniştrilor de externe ai ma
rilor puteri a apreciat că este posi
bilă convocarea „într-un termen
apropiat" a Conferinţei de pace şi
s-a convenit ca acest termen să fie 29 iulie 1 946.
ln capitala Franţei au început să sosească numeroşi diplomaţi şi zia
rişti pentru a lua parte la cea mai importantă reuniune internaţională
postbelică - prima de după constituirea Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Numărul mare de delegaţi - între 1 00 şi 200 în cazul unor ţări -, pito
rescul acestora datorită atît marii varietăţi vestimentare şi sonorităţii
limbii pe care o vorbeau, dublate de freamătul neobişnuit, mai ales al
reprezentanţilor presei şi ai posturilor de radio, a fotografilor, cît şi con
tinua deplasare a diplomaţilor de la un grup la altul, toate acestea erau
semne ale unei manifestări internaţionale de proporţii H.
Aspectul festiv al primei şedinţe plenare a Conferinţei desfăşurată
la Palatul Luxemburg a fost sporit de discursul inaugural rostit de mi
nistrul de externe al ţării gazdă, George Bidault, care a spus : „Lunga
suferinţă a lumii, aşteptarea răbdătoare a popoarelor, neliniştea celor
slabi, imensa speranţă a oamenilor cu sufletul simplu şi cu inima dreaptă
se îndreaptă astăzi către noi - Conferinţa - pentru a ne cere să înde
părtăm pentru totdeauna proorocirile rele ale profeţilor nenorocirii şi să
adîncim înţelegerea mutuală în serviciul justiţiei, libertăţii, lumii scă
pate de acest flagel numit război" 48.
După momentul solemn şi constituirea organismelor de lucru ale
Conferinţei, au luat cuvîntul şefii delegaţiilor marilor puteri care au de
finit poziţia statelor lor în ansamblul vieţii internaţionale, ca şi asupra
chestiunilor aflate la ordinea de zi a conferinţei. Astfel, în şedinţa ple
nară din 30 iulie 1 946, James F. Byrnes, şdul delegaţiei S.U.A., după ce a
făcut un apel la „sprijinirea democraţiei peste tot unde aceasta a fost stîn
jenită de regimuri tiranice", a trecut la reflecţii contradictorii referitoare,
pe de o parte, la avantajul pe care l-ar fi avut elaborarea proiectelor de
tratate de pace „de către o singură putere", iar pe de altă parte, la aceea
că în condiţiile istorice date, cînd toate naţiunile „îşi păzesc cu gelozie su
veranitatea, nici una dintre ele nu poate să fie forţată să accepte sau să
ratifice tratatele de pace" 49•
Clement R. Attlee, şeful delegaţiei Marii Britanii, a subliniat respon
sabilitatea Conferinţei în faţa tuturor popoarelor, ca şi necesitatea ca
Principalele hotărîri ale
Conferinţei de pace de la Paris.
Confruntări politico-diplomatice
referitoare la clauzele
Tratatului de pace cu România

"7 La conferinţă au participat delegaţi reprezentînd cele 5 state membre ale
Consiliului miniştrilor afacerilor externe : China, Statele Unite ale Americii, Franţa,
Marea Britanie şi Uniunea Sovietică, precum şi reprezentanţi ai Australiei, Belgiei,
B ielorusiei, Braziliei, Canadei, Etiopiei, Greciei, Indiei, Noii Zeelande, Norvegiei, Ţă
rilor de Jos, Poloniei, Cehoslovaciei, Uniunii Sud-Africane, Ucrainei şi Iugoslaviei. In
afară de „cei 2 1 " la Conferinţă au participat, în calitate d e invitaţi, reprezentanţi ai
Italiei, României, Bulgariei, Ungariei şi Finlandei. Cu titlu consultativ au mai luat
parte reprezentanţi ai Mexicului, Cubei, Egiptului, Iranului, Albaniei şi Austriei
(Recueil des Documents de la Conference de Paris, tome I, p. 7-9 ; vezi şi Histoire
de la politique exterieure de l'U.R.S.S., p. 49).
4e „Universul", an 63, nr. 172 din 3 1 iulie 1946.
"9 Eliza Campus, Din politica externă a României. 1913-1947. Bucureşti, 1980,
p. 576.
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toate delegaţiile să aibă posibilitatea de a participa la dezbateri. Deşi
proiectele tratatelor de pace fuseseră deja aprobate de guvernele S.U.A.,
U.R.S.S., Franţei şi Marii Britanii, Clement R. Attlee considera că „cele
patru mari puteri nu pot rămîne insensibile la opiniile celorlalte ţări care
au participat la război ", că „avizul celor 17 state mici şi mijlocii prezente
la Conferinţă este important" 50• Deosebirile de opinii s-au conturat mai
ales în cazul celui de-al treilea vorbitor, delegatul Chinei, ţară neangajată
în multiplele şi complicatele probleme europene. Acesta a remarcat difi
cultăţile deosebite ce puteau să apară în organizarea unei opere de ase
menea amploare ca organizarea păcii ; el aprecia că lucrările Conferinţei
vor fi rodnice dacă învingătorii vor rămîne credincioşi declaraţiilor făcute
şi nu vor impune statelor învinse clauze grele care ar justifica o împo
trivire a acestora, subliniind cerinţa ca „sinceritatea şi modestia să do
mine lucrările conferinţei" :> t .
Cu anunţarea rezultatului comisiei de verificare a deplinelor puteri
ale delegaţiilor prezente, primele 2 zile ale Conferinţei de pace s-au în
cheiat într-o atmosferă relativ calmă şi optimistă. Mai urmau la cuvînt
V. M. Molotov, şeful delegaţiei U.R.S.S., V. H. Ewat - şeful delegaţiei
Australiei, Neves da Fontoura, şeful delegaţiei Braziliei, şi K. V. Kisselev,
şeful delegaţiei Bielorusiei, vorbitori care puteau da o altă turnură dez
baterilor. Şi chiar aşa s-a şi întîmplat. In cuvîntarea sa din 31 iulie, V. M.
Molotov a definit sarcina Conferinţei : aceea de „a-şi spune părerile şi
de a formula recomandări cu privire la proiectele tratatelor de pace, " şi
de a trage la răspundere cu severitate ţările care au luptat alături de
Germania, insistînd asupra necesităţii ca lucrările să nu se îndepărteze
de hotărîrile adoptate în comun de Consiliul miniştrilor de externe, ace9.
stă orientare fiind, după aprecierea şefului delegaţiei sovietice, esenţială
pentru succesul întrunirii.
Din primele zile ale Conferinţei s-au evidenţiat atît puncte de ve
dere comune, cit şi divergenţe. Sursa acestora din urmă a constituit-o,
pe de o parte; viziunea îngustă pe care reprezentanţii marilor puteri ali
ate o aveau asupra Conferinţei, iar pe de altă parte, contradicţiile din
tre ele, fiecare urmărind după victorie să-şi asigure un rol precumpănitor
pe arena mondială.
Prilejul cel mai potrivit pentru exprimarea divergenţelor, cîteodată
prin bătăi cu pumnii în pupitre ori prin fluierături, l-a oferit prezentarea
de comisia de procedură a regulamentului de funcţionare a Conferinţei.
Potrivit înţelegerilor anterioare dintre marile puteri, Conferinţa avea
mandatul de a dezbate proiectele tratatelor de pace cu 5 ţări europene
- Italia, România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda - elaborate de Consi
liul miniştrilor de externe şi de a face recomandări ce urmau să fie luate
în considerare la definitivarea tratatelor. Sub acest aspect se remarcă,
de la început, posibilităţile relativ limitate ale Conferinţei. Referindu-se
la aceasta, unii autori, oameni politici, jurişti şi istorici, scot în evidenţă
rolul preponderent pe care statele mari şi l-au atribuit în viaţa interna
ţională postbelică, inclusiv dreptul de a interveni în treburile interne ale
altor popoare ;-;'.!, iar alţii remarcă dificultăţile statelor mici şi mijlocii în
50

5I

j2

Ihidem.

„Universul", an 63, nr. 173 din 1 august 1946.

Le Traite de paix avec la Roumanie du 10 fevrier 1947, Paris, 1954. p. 27.
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încercările lor de a-şi face ascultate punctele de vedere, de a influenţa în
vreun fel sau altul evoluţia lucrărilor Conferinţei de pace de la Paris 53.
In dezbaterile preliminare s-a convenit că activitatea Conferinţei să
se desfăşoare atît în şedinţe plenare, cît şi pe comisii *, constituite după
un dublu criteriu : pe grupe de probleme privitoare la acelaşi stat şi pe
probleme separate, rezoluţiile adoptate cu majoritate de voturi urmînd
să fie supuse aprobării şedinţei plenare spre a deveni recomandări pentru
Consiliul miniştrilor de externe. Examinarea proiectelor tratatelor de
pace în plenare ale Conferinţei începea de obicei printr-o discuţie gene
rală asupra textului prezentat, după care se trecea la votarea pe arti
cole. S-a admis ca şi reprezentanţii ţărilor „foste inamice" să fie invitaţi
să-şi expună punctele de vedere, ceea ce constituia un fapt pozitiv. Dacă
ar fi fost urmată de luarea în considerare a opiniilor justificate ale unora
din ele, măsura amintită ar fi exprimat dorinţa marilor puteri de a se con
forma declaraţiilor anterioare şi principiilor cuprinse în Carta O.N.U.
Dar însuşi regulamentul Conferinţei era o piedică în calea des
făşurării ei pe baza egalităţii în drepturi a tuturor statelor. Astfel, potri
vit normelor de desfăşurare a lucrărilor Conferinţei şi în raport cu drep
turile pe care le puteau exercita în cadrul acesteia, statele participante
erau împărţite în mai multe categorii. In prima, se situau marile puteri
care, în calitate de membri ai Consiliului miniştrilor de externe, aveau
cuvîntul hotărîtor, iar în a doua celelalte 16 state membre aJe Naţiunilor
Unite, care nu făceau parte din Consiliul miniştrilor de externe şi
aveau numai dreptul de a formula observaţii şi propuneri ce urmau să
fie supuse votului şi apoi, în cazul acceptării lor de către majoritate, tre
cute din nou în competenţa Consiliului miniştrilor de externe. In sfîrşit,
ultima categorie de state participante la Conferinţa de pace - Italia,
România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda - avea dreptul de a-şi expune
punctele de vedere timp de 45 de minute şi numai atunci cînd erau soli
citate să dea lămuriri şi explicaţii la întrebările formulate de reprezen
tanţii celorlalte state. In plus, cele 5 ţări europene cu care urma să se
încheie tratate de pace, în fond cele mai interesate în desfăşurarea de
mocratică a lucrărilor Conferinţei, deşi puteau prezenta memorii şi obser
vaţii - scrise sau orale - în plenul acesteia sau în comisii, opiniile şi
cererile lor nu constituiau materiale de lucru şi nici nu erau luate în
discuţie decît dacă erau însuşite, ca amendamente proprii, de una din
delegaţiile din primele 2 categorii de state.
Drept de vot aveau numai cele 21 de state - Puterile Aliate şi Aso
ciate -, iar procedura votării era şi ea departe de a asigura luarea în
s.1 John C. Campbell, The United States in World Affairs. 1945-1947, New York.
London, 1947, p. 133-134. „Uni i delegaţi - se arată în lucrare - sperau că ţările
mijlocii şi mici îşi vor putea face simţită influenţa în direcţia unui aranjament mai
j ust decît cel schiţat în proiectele înaintate Conferinţei [„.J. Aceste speranţe erau
zadarnice, căci acordul de la Moscova [Conferinţa miniştrilor de externe din de
cembrie 1945 - n.n.] restrîngea puterea acestei adunări de a face recomandări.
Angajarea marilor puteri de a susţine părţile din proiecte asupra cărora s-a căzut
de acord a făcut practic imposibil pentru micile puteri de a mobiliza sprijin pentru
recomandările în sens contrar ".
• Acestea erau : o c omisie generală ; o comisie militară ; o comisie juridică şi
de redactare ; 5 comisii politice şi teritoriale - cite una pentru fiecare ţară - şi 2
comisi i economice - una pentru Italia şi alta pentru Balcani şi Finlanda.
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considerare a poziţiei fiecărui stat participant. La reuniunile preliminare

ale Consiliului miniştrilor de externe atît Byrnes, cit şi Bevin căzuseră de

acord cu Molotov ca recomandările pe care Conferinţa şi le va însuşi să
fie votate cu o majoritate de cel puţin două treimi. O dată cu deschide
rea Conferinţei de pace, delegaţia britanică şi-a modificat punctul de ve
dere, sub influenţa ţărilor mici şi mijlocii prezente la reuniune, propu
nînd să se adopte chiar şi propunerile care întruneau o majoritate simplă,
adică jumătate plus unu, ceea ce însemna că 1 1 delegaţii puteau să-ş.i im
pună voinţa lor celorlalte 10 delegaţii.
Procedura de adoptare a soluţiilor de rezolvare definitivă a clauze
l c r politice, militare, economice, de fixare a frontierelor pe care le stipu
lau proiectele tratatelor de pace reflecta fără nici un dubiu rolul decisiv
al marilor puteri.
Delegaţia S.U.A. s-a prezentat la Paris cu un program care se inspira
din „ideea unui monopol îndelungat asupra armei atomice ca mijloc de
forţă în problemele militare şi în tratativele internaţionale" 54• Incă de la
începutul Conferinţei, James F. Byrnes, şeful delegaţiei S.U.A., a declarat
că „cei ce au făcut războiul trebuie să facă pacea" şi că „este imposibil să
se pună în vigoare tratate de pace care stabilesc frontiere şi decid soarta
coloniilor, dacă aceste tratate nu sînt acceptate de principalele state
aliate" . Statele aliate mici şi mijlocii au exprimat serioase nemulţumiri
şi critici care puneau sub semnul întrebării nu numai justeţea proce
durii de elaborare şi definitivare a tratatelor de pace, ci şi situaţia privi
legiată pe care o obţinuseră marile puteri în cadrul Organizaţiei Naţiu
nilor Unite. „Ne opunem procedurii prin care marile puteri dictează
voinţa lor altora, ca şi ideii că ele deţin monopolul înţelepciunii în dome
niul internaţional" - declara reprezentantul Olandei, baronul Boetzlaer
van Costerhout ; alţi delegaţi, în aceeaşi ordine de idei, arătau că statele
beligerante doresc să nu se bucure numai de drepturi „consultative", ci
şi de drepturi egale de participare la elaborarea păcii 55, atrăgind tot
odată atenţia asupra faptului că acordul semnat de marile puteri la
Moscova, în decembrie 1 945, dădea Consiliului miniştrilor de externe un
drept ce nu-i fusese atribuit prin hotărîrile Conferinţei de la Potsdam şi
anume acela de a revizui definitiv recomandările Conferinţei de pace.
In acelaşi spirit, şeful delegaţiei canadiene, W. L. Mackenzie King,
remarca în şedinţa din 2 august 1 946 că „Factorul hotărîtor în încheierea
păcii nu ar trebui să fie mărimea sau puterea celor ce participă, ci ceea
ce este potrivit şi just", iar Edward Kardelj, şeful delegaţiei iugoslave,
reamintind că în timpul războiului „se călcaseră în picioare libertatea şi
independenţa popoarelor prin amestecul în treburile lor interne, prin ex
pansiunea economică, creîndu-se state vasale şi semiindependente", ce
rea Conferinţei să ţină seama de învăţămintele trecutului apropiat, „să
permită popoarelor, dezmembrate şi împărţite între statele agresoare de
ieri, să-şi realizeze unirea şi să redevină libere". Conferinţa, sublinia de
legatul iugoslav, trebuie să vegheze şi să ia în considerare faptul că „po
poare cu adevărat libere sînt numai acelea asupra cărora nu se exercită
C. Marshall, The Limits of Foreign Policy, New York, 1954, p. 79.
„Universul " an 63, nr. 1 74 din 2 august 1946 ; Ibidem, nr. 175 din 3 au
gust 1946.
5'o

5:;
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Delegaţia română participantă la Conferinţa de pace de la Paris

presiuni economice şi politice şi nici un fel de ingerinţe în treburile lor
interne" 56•
După şase zile de discuţii asupra problemelor de procedură, s-a ho
tărît să se facă demersurile necesare invitării la Paris a delegaţiilor ţări
lor foste „satelite".
In urma primirii invitaţiei, guvernul român a trecut la definitivare3.
documentelor ce aveau să fie prezentate Conferinţei de pace 57 • La 9 au
gust 1 946, Consiliul de Miniştri a dezbătut şi aprobat poziţia de principiu
a României faţă de problemele ce urmau a fi abordate la Conferinţa de
pace şi a stabilit componenţa delegaţiei. Expresie a hotărîrii României de
a-şi apăra cuceririle obţinute, independenţa şi suveranitatea naţională
şi de a contribui la instaurarea unei păci juste, componenţa delegaţiei
române * îmbina înaltul nivel de reprezentare cu profunda cunoaştere a
problemelor, experienţă diplomatică şi fermitate politică.
:;a Arh. M.A.E„ fond Conferinţa de pace de la Paris, dosar nr. 25, 30 iulie 1946.
Conjerence de Paris, compte-rendu in extenso de la deuxieme pleniere.
:.7 Ştefan Lache, Gheorghe Ţuţui, op. cit„ p. 238.

* Din delegaţie au făcut parte Gheorghe Tătărăscu, vicepreşedinte al Consi
liului de Miniştri şi ministrul Afacerilor Externe ; Gheorghe Gheorghiu-Dej, minis
trul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice ; Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul Justiţiei ;
Ştefan Voitec, ministrul Educaţiei Naţionale ; Lothar Rădăceanu, ministrul Muncii
şi Asigurărilor Sociale ; Ion Gheorghe Maurer, subsecretar de stat ; dr. Florica Bagda
zar, ministrul Sănătăţii ; Elena Văcărescu, Şerban Voinea, general Dumitru Dămă
ceanu ; ambasadorii României în S.U.A„ Marea Britanie şi Franţa, respectiv Mihai
Ralea, Richard Franasovici, Simion Stoilov ; ministrul plenipotenţiar la Haga, Horia
Grigorescu, şi alţi experţi.
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După aproape două săptămîni de la deschiderea lucrărilor Confe
rinţei, la 1 1 august delegaţia română a sosit la Paris. Concomitent, la
Bucureşti a fost dat publicităţii documentul intitulat Atitudinea Româ· niei faţă de Conferinţa de pace, adoptat de guvern şi de toate forţele po
litice care-l susţineau. „Pe baza contribuţiei militare şi economice pe care
a adus-o, cu începere de la 23 August 1 944, la lupta împotriva hitleris
mului - se arăta în document -, România este în drept să ceară şi să
obţină recunoaşterea calităţii sale de cobeligerantă de partea Naţiunilor
Unite" 58• In continuare, erau expuse celelalte solicitări ce urmau a fi
supuse atenţiei Conferinţei : îmbunătăţirea esenţială a clauzelor privind
limitarea armamentului şi a forţelor sale armate, revizuirea cererilor de
reparaţii şi restituiri, în aşa fel incit ele să nu fie mai mari decît cele
stabilite prin Convenţia de armistiţiu, înlăturarea stipulaţiilor care îngră
deau dreptul României de a dispune de întreaga libertate a politicii sale
economice, considerîndu-se că regimul de navigaţie pe Dunăre trebuie
supus, ulterior, reglementării de către statele riverane şi, în final, se ex„
prima satisfacţia guvernului român pentru anularea dictatului �mperialist
de la Viena din 30 august 1940.
La 1 3 august 1 946, în şedinţa plenară a conferinţei, Gheorghe Tătă
răscu a prezentat observaţiile şi propunerile guvernului român. Ele au
produs o impresie favorabilă în rîndurile delegaţilor, ca şi în cercurile
diplomatice, care au relevat înţelepciunea, sobrietatea şi demnitatea decla
raţiei delegaţiei române. J. F. Byrnes, preşedintele şedinţei din acea zi,
a apreciat interesul cu care a fost ascultată declaraţia şi a asigurat că va
fi studiată cu atenţie. Aprecieri elogioase au formulat A. I. Vîşinski, Jan
Masaryk, şeful delegaţiei cehoslovace, alţi delegaţi, precum şi numeroase
organe de presă. „Toate argumentele lui - scria ziarul francez „L'Ordre»
din 14 august, referindu-se la discursul lui Gh. Tătărăscu -, au o valoare
certă iar revendicările [„.] n-au putut să apară spiritelor obiective altfel
decît ca justificate în întregime " 59• In editorialul Cuvîntul poporului ro
mân, „Scînteia" sublinia : „Expozeul delegaţiei române rosteşte cu
tărie voinţa poporului nostru de a se integra în marea familie a Naţiuni
lor Unite şi arată cu aceeaşi tărie temeiurile care vor îngădui României
să păşească cu fruntea sus în noua viaţă internaţională" 60.
Delegaţia României era pe deplin conştientă de duritatea confrun
tărilor diplomatice angajate în capitala Franţei, de numeroasele adversi
tăţi pe care avea să le întîmpine. „Am fi de un optimism naiv dacă ne-am
închipui altfel - declara Lucreţiu Pătrăşcanu presei la 1 1 august 1 946,
în momentul plecării delegaţiei române spre Paris -. Lupta va fi dusă
pentru tot ceea ce priveşte în mare şi în mic interesele, viaţa sau viitorul
ţării noastre, frămîntările, dorul de mai bine, drumul spre progres al
poporului român. [„.] Multe clauze din tratatul de pace creează României
o situaţie nedreaptă. Această nedreptate trebuieşte înlăturată. România
de azi, România care a făcut 23 August, care a dat un tribut de sînge şi
de efort supraomenesc în lupta împotriva hitlerismului - nu trebuie uitat
că ţara noastră se situează în al patrulea rînd din punct de vedere al
contribuţiei de război, venind după U.R.S.S„ Marea Britanie, Statele
-

r,q

;,g

60

,.Scînteia" , an XVI, nr. 599 din 14 august 1946.
Ibidem, nr. 601 din 16 august 1946.
I bidem.
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Unite -, acestei Românii trebuie să i se asigure, în tratatul de pace, pu
tinţa unei libere dezvoltări politice şi economice" 6 1 •
Potrivit orientării date de guvern, primul memorm înaintat de de
legaţia română Conferinţei de pace cuprindea chestiunea recunoaşterii
cobeligeranţei. Această problemă a fost luată în dezbatere, la 27 august,
de către Comisia politică şi teritorială pentru România, în care erau re
prezentate 12 state. Dintre acestea, Bielorusia, Franţa, Cehoslovacia şi
Ucraina au votat pentru, iar celelalte delegaţii - Australia, Canada, Ma
rea Britanie, India, Noua Zeelandă, S.U.A., Uniunea Sud-Africană şi
U.R.S.S. - au votat contra.
Votul cu privire la cobeligeranţa României a provocat vii discuţii,
atît în cadrul Conferinţei, cit şi în afara ei. De pildă, într-o şedinţă a Co
misiei militare, generalul Heliodor Pika, delegatul cehoslovac, a revenit
asupra chestiunii declarînd : „Contribuţia armatei române la victorie a
fost incomparabil mai mare decît aceea, de pildă, a Italiei, care a fost
recunoscută ca stat cobeligerant. Proporţia reiese mai bine dacă se ţine
seama de numărul populaţiei : România, cu o populaţie de 14 OOO OOO de
locuitori, a aruncat în luptă succesiv de la 15 pînă la 29 divizii, în vreme
ce Italia, cu 47 OOO OOO de locuitori, a putut pune în linie numai 6 divizii.
Iată o dovadă strălucită care nu poate fi contestată [ ... ] cred că noi, mili
tarii, vom da ce se cuvine României noi şi democratice, care din prima
zi a rupturii cu Germania, a aruncat în luptă contra Axei tot potenţialul
său, atît uman, cît şi material şi economic" 62 • Sînt cît se poate de sem
nificative declaraţiile generalului cehoslovac referitoare la situaţia inter
naţională şi politică externă a României din preajma şi din perioada de
început a celui de-al doilea război mondial. „Cred că poporul român
- afirma generalul H. Pika - nu poate purta singur toată responsabili
tatea războiului împotriva Aliaţilor, există circumstanţe atenuante, o
oarecare dezinteresare a aliaţilor occidentali şi imposibilitatea acestora
de a proteja România împotriva influenţei şi invaziei germanilor. Trebuie
să ne reamintim că după capitularea Franţei, adică începînd din anul 1 940,
România se găsea absolut izolată de aliaţii ei occidentali, astfel încît ea
nu se putea aştepta la nici o intervenţie şi protecţie din partea Franţei,
a Marii Britanii sau Statelor Unite ale Americii [ ... ] Ca diplomat acreditat
la Bucureşti - arăta în continuare generalul cehoslovac - pot confirma
că România şi-a ţinut angajamentele sale de alianţă faţă de Cehoslovacia
în 1 938, în epoca Milnchen. Ea i-a dat - fără rezervă - tot sprijinul ma
terial şi politic pe care guvernul cehoslovac l-a solicitat în timpul mobili
zării generale în Cehoslovacia. Ea ne-a sprijinit din punct de vedere poli
tic înaintea arbitrajului de la Viena din 2 noiembrie 1 938, prin care Hitler
şi Mussolini au dat Ungariei o parte din teritoriul Cehoslovaciei". În con
tinuare, generalul Heliodor Pika a adus în faţa delegaţilor la Conferinţă
exemple din care rezulta sprijinul dat de români patrioţilor cehi şi slovaci
refugiaţi pe teritoriul României „dornici de a se înrola în armata ceho
slovacă ce se formase în ţările aliate", conchizînd : „Fac această declara
ţie cu conştiinţa absolut împăcată şi în plină cunoştinţă de cauză, pentru
61
62

Ibidem, nr. 599 din 14 august 1946.
Ibidem, nr. 627 din 16 septembrie 1946 ; vezi şi Ştefan Lache, Gheorghe Ţuţui,
România şi Conferinţa de pace de la Paris din 1946, Cluj -Napoca, 1978, p. 258-259.
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că eu însumi am organizat şi condus mişcarea noastră de eliberare în
Balcani în decursul anilor 1 939, 1940 şi 1 94 1 " 63 •
Justificată pe deplin de actul istoric de la 23 August 1944, de efor
tul uman şi material făcut de poporul român în războiul antihitlerist, re
cunoaşterea cobeligeranţei României avea o importanţă de principiu, im
plicînd schimbarea statutului juridic şi situarea ei, din rîndul învinşilor,
în acela al Puterilor Aliate şi Asociate, ceea ce ar fi dus la stabilirea altor
raporturi între drepturile şi obligaţiile înscrise în tratatul de pace. Cali
tatea de cobeligeranţă, rezultînd pentru România din contribuţia mar
cantă la înfrîngerea fascismului, era o problemă care interesa nu numai
ţara noastră, ci, în egală măsură, toate popoarele lumii, pentru că repre
zenta, fără îndoială, adevărul. Acest adevăr istoric recunoscut ar fi dat
posibilitate României să-şi valorifice creanţele împotriva Germaniei na
ziste şi să fie despăgubită de aceasta pentru daunele provocate în pe
rioada războiului de la 23 august 1944 pînă la 12 mai 1945 ; ar fi presupus
totodată, reducerea cuantumului reparaţiilor impuse României ş.a.
Alăturarea României la coaliţia antihitleristă şi importanta ei con
tribuţie la înfrîngerea fascismului s-au impus însă ca realităţi prea evi
dente pentru a nu-şi găsi într-un fel locul în prevederile tratatului de
pace. Astfel, s-a specificat că, la 24 august 1944, România a încetat toate
operaţiile militare împotriva U.R.S.S., a rupt relaţiile cu Germania na
zistă şi sateliţii ei şi a intrat în război de partea Naţiunilor Unite ; data
participării ei active la războiul antihitlerist a fost însă inserată în tratat,
contrar realităţii, 12 septembrie 1944, adică momentul semnării Conven
ţiei de armistiţiu *.
Conferinţa de pace a aprobat, în formularea dată, la 7 mai 1946,
de Consiliul miniştrilor de externe, articolul care preciza : „Hotărîrile
sentinţei de la Viena din 30 august 1940 sînt declarate nule şi neave
nite. Frontiera dintre România şi Ungaria este restabilită prin articolul
de faţă, astfel cum exista la 1 ianuarie 1938". Această formulare, care
nu lăsa nici un fel de ecfiivoc, a fost reluată ad litteram în tratatul de
pace, consfinţindu-se astfel, printr-un act juridic il'l.ternaţional, o reali
tate de fapt, întemeiată pe drepturile istorice sacre ale poporului român.
Recunoaşterea drepturilor inalienabile ale poporului român asupra părţii
de nord-vest a teritoriului naţional, „smulsă patriei române prin vio
lenţă şi constrîngere - cum se arăta în cuvîntul şefului delegaţiei ro
mâne în şedinţa plenară a Conferinţei din 13 august 1946 - pune capăt
pentru totdeauna opresiunii prelungite şi reînnoite a cărei victimă a fost
poporul român. Pronunţată în numele dreptăţii şi, în acelaşi timp
- sîntem convinşi de aceasta - în numele sacrificiilor fără număr con
simţite de întreaga naţiune română, această hotărîre deschide perspec
tive serioase unei colaborări fecunde între poporul român şi poporul
ungar şi promite să stingă ultimele focare de agitaţie, moştenire a unui
u:J

Ibidem.

* Inserarea acestei date în tratatul de pace avea însemnate consecinţe politico

militare şi economico-financiare : toate bunurile româneşti sau străine de orice
natură (depozite de materiale, flota maritimă şi fluvială, materiale de război etc.),
ridicate de pe teritoriul României pînă la 12 septembrie 1944, erau considerate
„trofee de război ", prelevate de la „inamic " şi deci nu intrau în contul reparaţiilor
pe care România urma să le dea Naţiunilor Unite ; în schimb, statul român devenea
debitor faţă de cetăţenii Naţiunilor Unite ale căror bunuri fuseseră prelevate.
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trecut dureros, care a împiedicat, pînă astăzi, stabilirea unor relaţii ami
cale între aceste două popoare" G'..
ln legătură cu această problemă, în şedinţa plenară a Conferinţei
din 10 octombrie 1 946, şeful delegaţiei U.R.S.S. a declarat : „Este sufi
cient să spunem că noi, toţi, recunoaştem că este necesar şi drept ca tra
tatul de pace să rezolve problema Transilvaniei de nord într-un mod
care să corespundă intereselor naţionale vitale şi dorinţelor poporului
român" n�'.
Guvernul ungar, dominat de Partidul micilor agrarieni, a încercat
în cadrul Conferinţei şi în afara ei, prin memoriile şi intervenţiile dele
gaţiei sale, să obţină sprijinul Puterilor Aliate şi Asociate în a redo
bîndi măcar o parte din teritoriul românesc ocupat de Ungaria horthystă
în urma dictatului de la Viena din 30 august 1 940. Astfel, în şedinţa ple
nară a Conferinţei din 14 august 1946, şeful delegaţiei ungare, consi
derînd că frontiera ungaro-română nu constituie „obiectul unei regle
mentări definitive", a pretins anexarea la Ungaria a unui teritoriu de
22 OOO km�. Aceste pretenţii absurde au fost întîmpinate cu adîncă re
voltă de opinia publică din România, considerîndu-le „ecoul unui glas
care, spre binele poporului ungar însuşi, îl credem am.uţit pentru tot
deauna". In presă, în declaraţii şi cuvîntări publice ale militanţilor
Partidului Comunist Român şi ale celorlalte forţe politice democratice
româneşti s-a atras atenţia asupra gravelor consecinţe pe care le putea
aduce acceptarea revendicărilor teritoriale ungare, arătîndu-se că orice
cedare de teritorii din corpul unitar al Transilvaniei nu rezolvă pro
blema relaţiilor şi a convieţuirii paşnice între cele două popoare, ci
creează antagonisme şi mai mari în dauna democraţiei, a păcii şi
securităţii în centrul Europei 66. „Maniera în care delegaţia maghiară a
formulat pretenţii teritoriale, reclamînd o mare parte din Transilvania
de nord - declara Lucreţiu Pătrăşcanu, la o conferinţă de presă ţinută
la ambasada României de la Paris - nu ne-a surprins, datorită unei
lungi campanii de presă, ca şi numeroaselor conferinţe în care oameni
politici maghiari au lăsat să se înţeleagă că vor formula pretenţiuni te
ritoriale. Aceste pretenţiuni găsesc delegaţia guvernamentală, şi poporul
român pe aceeaşi poziţie a răspunsului hotărît că frontiera de la vest a
României este definitiv fixată. Susţinînd acest punct de vedere şi la
Paris - releva Lucreţiu Pătrăşcanu - noi avem ferma convingere că
reflectăm nu numai sentimentul unanim al poporului român, dar şi cre
dinţa că aducem o contribuţie însemnată la o pace dreaptă şi trainică.
Această pace, care fixează astfel frontierele noastre de la Apus, este,
într-adevăr o pace echitabilă şi dreaptă" 67.
In şedinţa din 28 august 1 946 a Comisiei politice şi teritoriale pen
tru Tratatul de pace cu Ungaria, pretenţiile teritoriale ungare au fost
respinse, constatîndu-se că nimeni nu le susţine. In cursul dezbaterilor
din comisie, delegaţia Cehoslovaciei a propus includerea în Tratatul de
pace cu Ungaria a unei clauze care să considere propaganda revizionistă
6"
Go
66

Recueil des docume11ts de la Conference de Paris, tome I, livre IV, p. 280.
Ibidem, tome VI, p. 161.

„Scînteia" , an XVI, nr. 603 din 18 august 1 946 ; vezi şi Ştefan Lache,

Conferinţa de pace de la Paris din 1946 şi recunoaşterea drepturilor inalienabile ale
poporului român asupra Transilvaniei, în FIMPR, voi. 1 1, Bucureşti, 1983, p. 544-559.
G<

„Timpul " , an. X, nr. 3 216 din 22 august 1 946.
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desfăşurată în această ţară ca fiind asimilată organizaţiilor de tip fas
cist 6S. Susţinînd această propunere, delegatul iugoslav, E. Kardelj, a
spus, printre altele, că o idee care îşi face loc din documentele prezen
tate de delegaţia ungară „este aceea că revizionismul şi fascismul un
gar, care, în cele din urmă, au condus Ungaria la război împotriva alia
ţilor, alături de Hitler, nu sînt rezultatul politicii anumitor forţe interne
în Ungaria, ci urmarea unei aşa-zise «Stări de lucruri tulburi>-. în bazinul
dunărean, stări de lucruri care ar fi apărut după prăbuşirea monarhiei
austro-ungare. Prin urmare, răspunderea participării Ungariei în război
alături de Hitler nu cade asupra Ungariei, nici asupra lui Horthy şi
asupra forţelor conducătoare din Ungaria, ci asupra popoarelor care, în
1 918, au scuturat jugul opresiunii austro-ungare şi şi-au creat state na
ţionale" 69• Subliniind că acest punct de vedere al documentelor oficiale
ungare este, pe de o parte, nedrept în sine, şi, mai mult, tăinuieşte po
porului ungar faptu! că adevăraţii vinovaţi se aflau chiar în Ungaria,
şi că, pe de altă parte, este indulgent faţă de fascism, iar, în plus, poartă
în el şi revizionism, delegatul iugoslav arăta că „punînd astfel problema,
guvernul ungar nu are oare conştiinţa că respinge mina întinsă de către
vecinii săi care doresc să ajute poporul ungar să iasă din catastrofa în
care l-au aruncat conducătorii săi panmaghiari ?" l n continuare, repre
zentantul Iugoslaviei atrăgea atenţia că, prin pretenţiile sale teritoriale,
„guvernul maghiar se angajează pe o cale foarte primejdioasă", care
„provoacă în acelaşi timp în ţările vecine bănuiala că actuala Ungarie
are intenţia de a continua politica Ungariei vechi", o politică pe care o
caracteriza ca fiind „izvorul permanent al revizionismului ungar şi al
tuturor tendinţelor antidemocratice posibile" 10 .
Profitînd de neatenţia unor delegaţii şi de neînţelegerea reală a
situaţiei de alte delegaţii, reprezentanţii unguri au determinat reluarea
discuţiei. Aşa s-a făcut că, la propunerea Australiei, s-a stabilit o pro
cedură de lucru în comun a comisiilor politice şi teritoriale pentru
România şi Ungaria şi, ca urmare, între 31 august şi 5 septembrie 1 946,
au avut loc şedinţe comune ale comisiilor amintite, la care delegaţii ro
mâni şi unguri au fost invitaţi să-şi susţină punctele de vedere. Primul
audiat a fost Pal Auer, ambasadorul ungar la Paris, care, în esenţă, a
prezentat vechile cereri, reducîndu-le însă la circa 4 OOO km2 de teri
toriu românesc, incluzînd oraşele Oradea, Arad, Satu Mare, Salonta
şi Carei.
La 2 septembrie, şeful delegaţiei române a făcut o expunere bazată
pe date istorice, etnice şi economice, precum şi pe concluziile comisiei
internaţionale care avusese sarcina să studieze problema frontierei româ
no-ungare în vederea încheierii tratatelor de pace de la sfirşitul primului
război mondial. Reprezentantul român a demonstrat caracterul profund
eronat al tezelor emise de delegaţia ungară, arătînd că frontiera ungaro
română stabilită de Tratatul de pace de la Trianon şi de proiectul de tratat
aflat în discuţie „este o frontieră etnică". Pentru această frontieră s-au
pronunţat, încă din 1 9 19, experţi americani care, după luni de studiu, au
ajuns la concluzii identice cu cele ale diplomaţilor, în sensul că ea exprima
68
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„Scînteia", an XVI, nr. 630 din 20 septembrie 1946.
„Timpul", an X, nr. 3 240 din 20 septembrie 1946.
Ibidem.
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Demonstraţie populară în favoarea mandatului delegaţiei române la Conferinţa de
pace de la Paris

linia de „demarcaţie etnografică dintre popoarele interesate" şi care ţinea
seamă de configuraţia fizică a teritoriilor, de nevoile vieţii economice nor
male şi căile de comunicaţie 1 1 .
După audierea celor două delegaţii, reprezentanţii U.R.S.S., S.U.A.,
Marii Britanii şi Franţei şi-au expus punctele de vedere. Delegatul bri
tanic, Gladwyn Jobb, a declarat că miniştrii de externe ai marilor puteri
s-au convins în mod absolut de netemeinicia revendicărilor ungare şi s-au
pronunţat pentru menţinerea frontierei din 1938. Unul din argumentele
importante aduse în discuţie a fost acela că „administraţia românească a
Transilvaniei din ultimii 20 de ani a dus la ridicarea ei la un nivel eco
nomic înfloritor", fapt pentru care delegatul britanic a sprijinit teza re
prezentantului României, potrivit căreia „rectificarea de frontieră pro
pusă de Ungaria ar constitui o ruptură a sistemului economic românesc"72•
Referindu-se la hotărîrea adoptată de Conferinţă, reprezentantul Franţei,
generalul Georges Catroux, a arătat că ea are o mare valoare morală,
dîndu-se „o condamnare formală a sentinţei de la Viena, act de violenţă
criminală". în acelaşi sens, delegatul sovietic, A. E. Bogomolov, a adăugat
că în Consiliul miniştrilor afacerilor externe a fost examinată cu deo71

•�

„Libertatea", an II, nr. 615 din 4 septembrie 1 946.
Arh. M.A.E„ fond Conferinţa de pace de la Paris, dosar nr. 896 (La Conte

rence de la paix. Commission politique et territoriale pour la Roumanie).
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sebită atenţie problema frontierei româno-ungare şi, după serioase deli
berări, a fost anulat dictatul de la Viena, hotărîndu-se restabilirea fron
tierei existente în 1938. ln termeni asemănători s-a pronunţat şi A. Har
riman, care a declarat că „sprijină articolul 2, aşa cum a fost el întocmit
şi aprobat de Consiliul miniştrilor de externe" 1:1 .
In urma discuţiilor purtate, în şedinţa plenară a Conferinţei de pace
s-a aprobat, la 10 octombrie 1 946, în unanimitate, anularea dictatului im
perialist de la Viena din 30 august 1 940. În acest fel, din nou, un for in
ternaţional - la care participau, de astă dată, U.R.S.S., care nu semnase,
şi S.U.A., care nu ratificase, Tratatul de la Trianon -, recunoştea jus
teţea clauzelor incluse în acest tratat privind frontiera româno-ungară.
Anularea dictatului fascist de la Viena constituie, în esenţă, o ex
presie a condamnării politicii bazate pe domnia forţei, imoralităţii şi in
j ustiţiei în relaţiile internaţionale, pe învrăjbirea între state şi naţiuni.
Din acest motiv, anularea dictatului a fost privită de opinia publică din
România, ca şi de aceea internaţională, nu numai ca un act de justiţie, ci şi
ca unul deschizător de noi posibilităţi în dezvoltarea relaţiilor dintre cele
două popoare vecine.
In legătură cu clauzele politice şi cele finale ale tratatului de pace,
luate în dezbatere de Comisia politică şi teritorială pentru România,
începînd cu data de 3 septembrie, reprezentanţii români şi-au concen
trat atenţia asupra acelor prevederi care nu ţineau seamă de legile statu
lui nostru sau de principii unanim recunoscute ale dreptului internaţional.
S-a cerut, de pildă, eliminarea articolului 3 din tratat, deoarece conţinutul
său - libertatea de conştiinţă, de întrunire, de asociere, libertatea presei,
a cultelor, libertatea de opinie pentru toţi cetăţenii români, fără deosebire
de origine etnică, limbă şi religie - era cuprins în Constituţie şi tradus
în fapt de regimul democratic din România. Adăugind şi faptul că ţara
noastră se angaja să respecte toate principiile Cartei Organizaţiei Naţiu
nilor Unite, delegaţia română a arătat că articolul respectiv era inutil.
Dar propunerea României, preluată de delegaţia Bielorusiei sub formă
de amendament, a fost respinsă. Intrebat de ce n-a dat satisfacţie cererii
româneşti, un reprezentant al delegaţiei franceze a răspuns : „Aţi avut
dreptate că este inutil, deoarece constituţia României prevede ceea ce se
înscrie în articolul 3", dar a continuat, făcînd aluzie la o butadă a lui
Talleyrand : „E foarte bine dacă nu se spune, dar merge mai bine dacă
se spune" '"·
Delegaţia României a făcut observaţii de fond şi la articolul 7,
prin care se impunea statului român să recunoască o serie de tratate sau
angajamente încheiate sau care urmau a fi încheiate cu s tate foste aliate
ale Axei, dar la care el nu figura ca parte ; delegaţia română a cerut să se
fixeze în această chestiune principiul reciprocităţii. In articolul 10, pre
văzînd obligaţia României de a repune în vigoare tratatele bilaterale
dinainte de război doar pe baza unei simple notificări a puterii aliate sau
asociate interesate, delegaţia română a atras atenţia asupra faptului că
majoritatea tratatelor la care se făcea referire erau depăşite : unele erau
73
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univ. dr. Ştefan Lache,
( l i ) , în MI, nr. 2/1987, p. 1 8 .
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expirate, altele în curs de executare, iar altele nu începuseră a fi
aplicate.
Guvernul român a formulat observaţii şi propuneri şi la partea a
treia a proiectului tratatului de pace, referitoare la clauzele militare,
navale şi aeriene. Clauzele respective echivalau de fapt cu „cererea de a
se dezarma adresată unei armate care luptase pentru victoria Naţiunilor
Unite" 15, şi aceasta cînd, spre deosebire de alte ţări aflate într-o situaţie
similară, România a adus o contribuţie militară depăşind efectivele pre
văzute prin Convenţia de armistiţiu, aportul militar românesc fiind recu
noscut de înalte autorităţi aliate. Potrivit articolului 1 1 al proiectului
tratatului de pace, România era autorizată să dispună de o armată de
120 OOO oameni, pentru trupele de uscat „inclusiv grănicerii", 5 OOO pen
tru artileria antiaeriană, 5 OOO pentru marină şi un tonaj total de 15 OOO t
şi 8 OOO pentru aviaţia militară (inclusiv aeroBautica navală) şi 1 50 de
avioane. Efectivul ce depăşea cifrele fixate trebuia demobilizat în ter
men de şase luni de la intrarea în vigoare a tratatului. Clauzele militare
nu reflectau nici principiul legitimei apărări, care era formulat şi în
articolul 5 al Cartei Naţiunilor Unite. In articolul Paradoxul clauzelor
militare, colonelul Ion Focşăneanu observa, pe bună dreptate, o „dispro
porţie categorică între contribuţia armatei române în războiul antifascist
şi între caracterul punitiv şi de neîncredere în care este îmbrăcat statutul
militar care ni se pregăteşte" 16 .
In esenţă, prin amendamentele înaintate Conferinţei şi examinate
de Comisia militară se exprimau orientarea României de a nu accepta
limitări de efective şi mijloace necesare dotării armatei sale care ar fi
afectat înseşi independenţa şi suveranitatea ţării, dorinţa de a i se acorda
„şi în timp de pace mijloacele ce i-au îngăduit să lupte şi să sîngereze
pentru cauza comună a Aliaţilor, în suprema încordare a războiului" 77•
Potrivit articolului 20, România era obligată să pună la dispoziţia Puteri
lor Aliate materialul de război excedent, armamentul, echipamentul şi
materialele diverse fiind limitate proporţional cu efectivele. Intrucît ma
terialul de război „excedentar" nu trebuia considerat drept captură de
război, ar fi fost just să se permită decontarea valorii reparaţiilor acestui
material, destinat să fie livrat U.R.S.S., Marii Britanii şi S.U.A. Ar fi tre
buit de asemenea să se includă în decont şi valoarea materialelor rechi
ziţionate fără forme legale de autorităţile sovietice după 23 August 1944,
în special flota de război românească. Ţinînd cont de pierderile sufe
rite în campania contra Germaniei hitleriste şi Ungariei horthyste, mate
rialul de război, terestru, aerian şi naval, pe care România trebuia să-l
livreze celor trei mari puteri reprezenta o valoare de aproape 150 milioane
dolari 78. Guvernul român a cerut ca materialul de război excedentar, indi
ferent de provenienţa lui - aliată, germană sau română - să fie lăsat
României pentru a fi transformat în materie primă care să fie pusă la
dispoziţia economiei de pace. Guvernul român a mai solicitat „să se
75
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Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit., p. 138.
„Scînteia", an XVI, nr. 609 din 26 august 1946.

77 Observaţiunile guvernului roman asupra părţii a III-a a proiectului de
tratat de pace cu România (clauze navale, militare şi aeriene), în „Libertatea ",

an II, nr. 616 din 6 septembrie 1946.
78 Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit., p. 139.
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fixeze un termen cît mai apropiat pentru restituirea prizonierilor",
avînd în vedere că proiectul tratatului de pace nu conţinea nici o măsură
precisă care să garanteze repatrierea diferitelor categorii de prizonieri
de război sau de deportaţi români 7!1• Potrivit stipulaţiilor proiectului de
tratat, repatrierea urma să se facă pe cheltuiala statului român, neţi
nîndu-se seama de articolul 73 al Convenţiei de la Geneva din 27 ianuarie
1 929, conform căruia cheltuielile cauzate de transferul prizonierilor de
răzooi reveneau statului deţinător al prizonierilor.
Cu toate că unele dintre amendamentele româneşti au fost sus
ţinute de U.R.S.S. şi Cehoslovacia, îndeosebi cele ce vizau clauzele mili
tare, navale şi aeriene, ele n-au fost acceptate de Conferinţa de pace ; în
schimb, au fost adoptate unele amendamente redacţionale şi de fond
propuse de delegaţiile belgiană, britanică, franceză şi poloneză care înăs
preau şi mai mult clauzele din proiectul de tratat de pace. Unele dintre
delegaţii şi-au motivat opoziţia faţă de cererile româneşti afirmînd că,
în baza articolului 13, România putea, ulterior, printr-un acord cu Pu
terile Aliate şi Asociate sau o dată cu primirea ei în O.N.U., să revizuiască
clauzele militare respective. Drept urmare, Conferinţa a recomandat men
ţinerea restricţiilor formulate de Consiliul miniştrilor de externe, ce
reflecta, implicit, faptul că România era plasată în rindul statelor învinse,
inamice, nerecunoscîndu-i-se statutul de cobeligerantă.
Partea a IV-a a Proiectului tratatului de pace prevedea la articolul
2 1 evacuarea forţelor armate aliate din România, în termen de 90 de
zile de la intrarea sa în vigoare, rezervîndu-se U.R.S.S. dreptul de a
menţine pe teritoriul românesc trupe destinate să asigure căile de comu
nicaţie cu zona de ocupaţie sovietică din Austria. Articolul nu preciza
nici efectivele pe care U.R.S.S. le putea păstra în România, nici căile
de comunicaţie ce trebuiau să-i fie puse la dispoziţie *.
Probleme numeroase şi complicate au fost aduse în dezbatere de
clauzele cuprinse în părţile V şi VI (reparaţii şi restituiri) ale proiectului
de tratat de pace. Dacă aceste clauze vor rămîne nemodificate - se arăta
în declaraţia guvernului român din 1 3 august - „România s-ar găsi în
situaţia de a-şi asuma obligaţii pe care nu le-ar putea satisface şi, tot
odată, ar vedea refacerea sa economică iremediabil compromisă. Multe
din aceste clauze sînt, de altfel, nu numai nedrepte şi greu de executat,
ci încă, prin complexitatea şi lipsa lor de precizie, îndreptăţesc cele mai
serioase îngrijorări, deschizînd poarta unor revendicări imaginare, care
sînt cu neputinţă de prevăzut şi de evaluat" 80• Declaraţia considera anor
mală obligaţia impusă României de a acoperi pagubele rezultate din
măsurile luate de ea după 23 August 1 944, cînd lupta împotriva Germa
niei şi a aliaţilor ei, după cum era nedrept „să fie supuse unui aceluiaşi
regim bunurile dobîndite de bună credinţă pe calea obişnuită a tranzac79 Articolul 20 al proiectului tratatului de pace prevedea repatrierea prizo
nierilor de război români, „cit mai curînd posibil, în conformitate cu aranjamentele
stabilite între fiecare din puterile ce-i deţin şi România " . (Ion Enescu, Politica
externă a României în perioada 1944-1947, Bucureşti, 1 979, p. 359 ; Valeriu Florin
Dobrinescu, op. cit„ p. 139) .
* In vara anului 1958, conform unei înţelegeri dintre guvernul României şi
guvernul U.R.S.S., trupele sovietice au fost retrase de pe teritoriul român.
so Recueil des Documents de la Conjt?rence de Paris, tome re, livre IV, p. 284.
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ţiilor comerciale şi acelea care au fost luate prin forţă şi fără nici o
despăgubire" s 1 .
Cu privire la pretenţiile unor state aliate occidentale la reparaţii
integrale pentru pagubele pricinuite acestora în timpul războiului, spre
deosebire de U.R.S.S., care acceptase principiul compensaţiei parţiale,
şeful delegaţiei române arăta : „Ar fi deci straniu să vedem alte Puteri
Aliate şi Asociate, pe teritoriul cărora România nu a dus niciodată
război, aplicind ţării noastre un tratament cu atît mai aspru, cu cit situ
aţia ei economică s-a agravat în aşa măsură încit j ustifică cele mai se
rioase îngrijorări. Cu toate acestea, unele pretenţii merg atît de departe.
incit cer indemnizări pentru ceea ce ar putea constitui pagube indirecte
sau chiar o lipsă de ciştig". Pentru a demonstra exigenţa deosebită a obli
gaţilor economico-financiare impuse României, într-una din şedinţele Co
misiei economice pentru ţările balcanice şi Finlanda, delegaţia română
a atras în mod special atenţia asupra faptului că „scăderea structurală a
producţiei de petrol, în urma epuizării zăcămintelor cunoscute, despă
duririle foarte înaintate ale regiunilor noastre forestiere, reducerea sub
stanţială a parcului de vite în urma celor cinci ani de război şi doi ani
de secetă şi executarea angajamentelor asumate în virtutea Convenţiei
de armistiţiu fac să se prevadă, pentru perioada 1 946-1951, disponibi
lităţi exportabile care n-ar putea depăşi o cifră extrem de redusă,
circa 15-20 milioane de dolari anual" 82. Despre aceste aspecte, „Scîn
teia" din 15 septembrie 1 946 scria : „Ne întrebăm : ar fi oare echitabil
ca atunci cind este vorba de interesele economice să nu se ia în conside
raţie situaţia României, care a participat, printr-un imens efort militar
şi economic, la repurtarea epocalei victorii asupra fascismului ? Ar fi
oare în interesul construirii unei păci bazate pe dreptate şi prosperitate
impunerea unor sarcini excesive, care ar pune România în faţa dezastru
lui economic şi, slăbind economiceşte ţara noastră, ar ameninţa indepen
denţa ei ?".
Unele clauze economice, cum era cea în baza căreia România tre
buia să plătească U.R.S.S. reparaţii în valoare de 300 OOO OOO dolari (la
paritatea de 35 dolari uncia de aur), în mărfuri - produse petroliere,
cereale, vase maritime şi fluviale, utilaj divers etc., reluau prevederi ale
Convenţiei de armistiţiu din 12 septembrie 1944. România mai era obli
gată să restituie, în bună stare, toate bunurile identificabile ridicate prin
forţă sau constrîngere de pe teritorii ale Naţiunilor Unite, ceea ce se
referea înainte de toate la cele aproape 6 vagoane de aur (circa
75 OOO OOO dolari), dobîndite de la germani pe cale de bună credinţă, avînd
la bază o contraprestaţie efectivă de bunuri în cadrul unor acorduri
şi convenţii cu caracter comercial şi financiar. Se avea, de asemenea, în
vedere materialul rulant străin aflat în România - 1 78 locomotive şi
42 OOO vagoane - dintre care 135 locomotive şi circa 20 OOO vagoane
urmau să fie remise - după repararea lor - Uniunii Sovietice în termen
de un an, fără ca acestea să fie compensate cu cele 274 locomotive şi
�1

Ibidem.

„România liberă" , an IV, nr. 643 din 13 septembrie 1946 ; vezi şi Ion Ale
xandrescu, Economia României în primii ani postbelici (1945-1947), Bucureşti, 1986.
p. 213-214).
�2
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circa 26 OOO vagoane - aflate în afara teritoriului român - puse de
România la dispoziţia armatelor aliate.
O altă obligaţie, care însă nu decurgea din Convenţia de armistiţiu,
ci din hotărîrea adoptată de Conferinţa de la Potsdam, prevedea că acti
vele germane din România vor trece în patrimoniul Uniunii Sovietice,
A ceastă hotărîre, transpusă în articolul 26, coroborată cu prevederile
articolului 28 - care stipula că Români•. renunţa la orice pretenţii faţă
de Germania, cu excepţia celor rezultînd din contracte şi alte obligaţii
anterioare datei de 1 septembrie 1 939, precum şi din drepturi dobîndite
înainte de aceeaşi dată -, punea în seama ţării noastre o sarcină grea
şi injustă. România era obligată să renunţe la creanţele sale împotriva
Germaniei {circa un miliard de mărci rezultînd din exportul românesc în
Germania), dar trebuia să plătească creanţele Germaniei împotriva Româ
niei, ce atingeau suma de 1 100-1 250 milioane mărci (aproximativ
400 milioane dolari) *.
Eforturi mari economice şi financiare impunea României şi artico
lul 24, prin care se stabileau despăgubiri sau compensaţii pentru pierde
rile pricinuite în România proprietăţilor unora dintre Naţiunile Unite,
îndeosebi S.U.A. şi Marea Britanie, deşi pagubele fuseseră provocate în
cea mai mare parte de 1tropriile lor bombardamente.
Clauzele economice stipulate de proiectul tratatului de pace, cumu
late cu alte obligaţii ce, la data respectivă, nici nu puteau fi estimate,
pun eau, într-adevăr, economia românească într-o situaţie extrem de grea,
ducînd la dependenţa ei faţă de marile puteri beneficiare ale tratatului
de pace.
Foarte activă în dezbaterea problemelor economice ale tratatului
de pace cu România s-a dovedit delegaţia Australiei, care a propus să nu
se stabilească suma reparaţiilor pe care România le datora U.R.S.S„ să
se amîne examinarea acestei chestiuni pe timp de şase luni şi să se creeze
o comisie internaţională cu împuternicirea de a stabili volumul repara
ţiilor, iar acestea să fie plătite în devize străine - lire sterline sau
dolari - provenind din export şi nu în mărfuri. Combătînd propunerile
australiene, V. M. Molotov a amintit că România n-a fost împotriva cla
uzei respective şi a menţionat că sugestiile delegaţiei Australiei ar face
ca ea să depindă de sistemul monetar anglo-american, ceea ce n-ar fi
în interesul ei. Molotov a arătat în continuare că propunerile delegatului
australian răstoarnă complet condiţiile armistiţiului cu România, fiind
puse în slujba „acelora cu mulţi dolari şi lire sterline", ducînd, în ultimă
instanţă, la zădărnicirea achitării reparaţiilor către U.R.S.S. 83•
In ceea ce o priveşte, în cadrul Conferinţei de pace, Uniunea Sovie
tică a susţinut clauzele economice din toate proiectele tratatelor de pace
cu România, Ungaria, Finlanda, Bulgaria cu următoarele argumente : a)
* Articolul 27 al tratatului de pace stipula că bunurile româneşti aflale în
ţările aliate puteau fi blocate şi lichidate, fiind astfel utilizate la stingerea creanţelor
acestor ţări împotriva României, produsul lichidării ce depăşea reclamaţiile sau
creanţele urmînd a fi restituit. Dacă avem în vedere faptul că în Marea Britanie
şi S.U.A. se aflau, ca proprietate a Băncii Naţionale a României, circa 22-23 OOO kg
aur şi devize cu o valoare cvasiechivalentă, se înţelege că acestea puteau deveni, cum
remarca unul dintre membrii delegaţiei române, oricînd un argument forte sau „o
ameninţare împotriva României " .
8'1 Uniunea Sovietică l a Conferinţa păcii. Documente, vol. I I , anexă l a „Pro
bleme externe", nr. 2/1946, p. 10-1 1 .
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reparaţiile erau incluse în convenţiile de armistiţiu care fuseseră pe larg
discutate cu reprezentanţii S.U.A. şi Marii Britanii ; b) ele vor constitui
un anumit ajutor dat U.R.S.S. pentru lichidarea urmărilor războiului şi
refacerea economiei ; c) prin aceste reparaţii se acorda Uniunii Sovietice
satisfacţia că ţările care au participat la război alături de Germania „nu
rămîneau nepedepsite" 8'1.
ln perioada 15 august - 12 octombrie 1 946 s-au ţinut 38 şedinţe
consacrate problemelor economice, în care au fost analizate numeroasele
amendamente prezentate de Australia, Uniunea Sud-Africană, Polonia,
S.U.A., Franţa, Marea Britanie, Ucraina etc., ca şi documentele depuse
de guvernul român. In susţinerea cererilor sale de reducere a cotei des
păgubirilor guvernul român releva că U.R.S.S. - care a suferit în mod
direct pierderi în urma operaţiilor militare purtate pe teritoriul său ţinînd cont de faptul că România a participat cu forţe importante la
războiul antihitlerist, „ a redus pretenţiile sale de reparaţii la o sumă
care ar putea fi evaluată la o cincime din cuantumul total " stabilit
iniţial 85• România considera deci echitabil să solicite „acelaşi trata
ment din partea celorlalte Puteri Aliate şi Asociate. Aceasta cu atît mai
mult cu cit, prin acţiunea sa, România a redus durata războiului, permi
ţînd, astfel, Puterilor Aliate şi Asociate să-şi micşoreze pierderile şi su
ferinţele" 86•
Dintre clauzele proiectului tratatului de pace care aduceau o atin
gere a suveranităţii de stat a României menţionăm, cu titlu de exemplu,
amendamentele introduse de delegatul britanic W. G. Hull şi delegatul
american A. Harriman, referitoare la despăgubirile persoanelor, orga
nizaţiilor şi comunităţilor evreieşti. Cele două amendamente, cumulate
în părţile lor cele mai drastice, au fost votate fără ca delegaţia română
să aibă posibilitatea să-şi argumenteze propriile puncte de vedere : din
propunerea britanică a fost reţinută partea privitoare la „despăgubirea
integrală", iar din cea americană prevederea referitoare la „transferarea
bunurilor evreieşti vacante unei organizaţii internaţionale" 87• Din ana
liza activităţii delegaţiei române * rezultă că multe dificultăţi s-au dato
rat deciziei marilor puteri de a insera în toate cele cinci proiecte ale tra
tatelor de pace prevederi identice, fără a ţine seama de situaţiile speci�"

85

V. M. Molotov, op. cit., p. 1 35-167.

Propunerile guvernului român asupra clauzelor economice, în „Libertatea "

an I I , nr. 618 din 8 septembrie 1946.
86
a1

Ibidem.

Ş tefan Lache, Conferinţa de pace de la Paris din 1946 şi semnificaţia ei
pentru afirmarea independenţei şi suveranităţii naţionale a României, în Al, nr. 4/
1936, p. 56-57.
• In timpul lucrărilor Conferinţei de pace, un grup restrîns de foşti diplomaţi
şi oameni politici români care se aflau în emigraţie, raliaţi în jurul lui Grigore Ga
fencu, a înaintat memorii, note şi scrisori Conferinţei, cuprinzînd observaţii asupra
proiectului tratatului de pace, au susţinut direct aceste observaţii prin contacte cu
delegaţi şi experţi ai unor state aliate occidentale, ca şi prin articole, comentarii şi
interviuri publicate în presa străină. O asemenea acţiune, desfăşurată în culisele
şi în afara Conferinţei şi de multe ori în discordanţă cu poziţia adoptată de delegaţia
oficială a României, nu era de natură să uşureze soluţionarea problemelor puse
atunci în faţa diplomaţiei româneşti. Mai mult decît atît, demersurile insolite ale
emigranţilor au avut, în pofida bunelor intenţii ale unora dintre ei, efecte dăunătoare
statutului ţării, creînd dificultăţi în plus delegaţiei române, făcînd jocul unor inte
rese străine, ceea ce s-a resimţit în atitudinea defavorabilă a unor delegaţi ai puteri
lor aliate faţă de cerinţe legitime ale guvernului român.
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fice fiecărei ţări şi fără a se reveni asupra redactării iniţiale a textului
decît cu asentimentul unanim al U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii şi Fran
ţei. Cele cinci ţări - Italia, România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda erau privite, de regulă, global, nediferenţiat, în pofida situaţiei lor eco
nomice şi politice anterioare diferite, ca şi a problemelor cu care se
confruntau, de asemenea, diferite. In aceste condiţii, chiar dacă unele
delegaţii au recunoscut justeţea cererilor româneşti, au socotit că ele nu
puteau fi acceptate, întrucît modificarea tratatului de pace cu România ar
fi dus la „o schimbare de text în toate celelalte tratate". Ţinînd seama
de această orientare ca şi de înţelegerea stabilită cu delegaţia sovietică,
conform căreia prevederile referitoare în mod exclusiv la relaţiile româ
no-sovietice să fie abordate numai în cadrul unor discuţii bilaterale,
partea română nu a formulat observaţii la unele prevederi importante
din proiectul de pace, cum erau, de exemplu, cele privind restituirea de
vizelor şi a tuturor bunurilor româneşti neîntrebuinţate de forţele aliate
şi nici la regimul de compensaţii pentru serviciile şi aprovizionările
necesare liniilor de comunicaţii cu zona sovietică de ocupaţie din Austria .
Unele ameliorări în sensul observaţiilor guvernului român au fost aduse,
totuşi, îndeosebi la articolul 24 ; indemnizaţiile ce urmau a fi plătite
cetăţenilor Naţiunilor Unite pentru daunele provocate proprietăţilor lor
în România au fost reduse la două treimi. Această reducere era însă
nesatisfăcătoare din punctul de vedere al României, care ceruse ca des
păgubirile să fie scăzute la o cincime.
In întreaga perioadă a pregătirii şi participării ţării noastre la Con
ferinţa de pace s-au reafirmat la scară internaţională orientările patrio
tice ale Partidului Comunist Român, realismul şi clarviziunea liniei sale
politice. Fiind cea mai influentă forţă politică a ţării, principalul partici
pant la opera de guvernare, Partidul Comunist Român a fost în toţi acei
ani promotorul şi conducătorul amplului proces de transformare revolu
ţionară, democratică a societăţii româneşti, de înfăptuire consecve�tă a
aspiraţiilor şi voinţei poporului român de libertate, independenţă ş1 su
veranitate naţională.
Problemele lăsate în suspensie la Con
ferinţa de la Paris au fost preluate
de Consiliul miniştrilor de externe,
în sesiunea desfăşurată la New York
între 4 noiembrie şi 1 1 decembrie 1946 88. România a întreprins noi ac
ţiuni politico-diplomatice pentru obţinerea unor modificări în proiectul
tratatului "de pace, îndeosebi în cele de importanţă majoră : cobelige
ranţa, clauzele militare, reparaţiile, procedura de arbitraj în caz de di
ferende asupra aplicării tratatului ş.a.
La 1 3 noiembrie 1 946 a fost înaintat Consiliului miniştrilor de ex
terne reunit la New York memoriul intitulat Observaţiile guvernului
român privitoare la proiectul de Tratat de pace cu România, în care, prinSemnarea Tratatului de pace
dintre România şi Puterile
Aliate şi Asociate

88
In lucrările Conferinţei desfăşurate în sălile de la etajul 37 al hotelului
Waldorf - Astoria din New York, din partea României a participat ca observator
Ri chard Franasovici, ambasadorul ţării noastre la Londra, asistat de consilierii D.
Di măncescu şi D. G. Danielopol. („Drapelul ", an III, nr. 572 din 14 noiembrie 1946).
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tre altele. se arăta : „în momentul în care, în lumina rezultatelor Con
ferinţei de la Paris, Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe se pregă
teşte să păşească la redactarea finală a Tratatului de pace cu România,
guvernul român crede de datoria sa să prezinte cu toată sinceritatea,
datorită unei opere de atare importanţă, cîteva observaţiuni asupra unui
număr de chestiuni pe care le socoteşte deosebit de grave şi impor
tante" S!l.
In legătură cu clauzele economice, observaţiile vizau în esenţă : re
ducerea la 1/3 şi nu la 75% a compensaţiilor pentru pagube cauzate bu
nurilor Naţiunilor Unite pe teritoriul român, aşa cum a propus în proiec
tul iniţial delegatul sovietic (art. 24, paragraf 4) ; dreptul României la
creanţele asupra Germaniei (1 056 milioane mărci), reprezentînd soldul
activ în clearing, rezultat din exporturi române către Germania (art. 27).
Referitor la aceleaşi clauze, în special articolele 23, 25 (cedarea către
U.R.S.S. a bunurilor germane), 26 şi 27 (utilizarea bunurilor româneşti
aflate pe teritoriul Puterilor aliate şi Asociate şi suprimarea drepturilor
de creanţe ale României faţă de Germania), guvernul român a cerut in
troducerea unei dispoziţii adiţionale prin care să se prevadă convocarea
unei conferinţe internaţionale împuternicită să reglementeze situaţia ma
terialului rulant străin aflat în România şi a celui românesc aflat în străi
nătate.
Memoriul preciza, în continuare, că drept urmare a efortului făcut
în ultimii ani, a distrugerilor suferite, a uzurii echipamentului industrial
şi a celor 2 ani de secetă, capacitatea economică a României a ajuns la un
nivel de adevărată secătuire şi solicita să i se lase resursele necesare
pentru desfăşurarea unei vieţi de stat normale.
Rezultatul acestui nou demers nu a fost însă cel scontat, cerinţele
în dispută, îndeosebi cele economice şi politice, rămînînd, în esenţă, aşa
cum fuseseră conturate la Paris. Raportul, prezentat de ministrul de ex
terne în faţa Consiliului de Miniştri, la 1 februarie 1 947, arăta că reven
dicările României nu au putut fi soluţionate favorabil datorită concepţiei
generale, care a dominat lucrările Conferinţei miniştrilor afacerilor ex
terne, că orice rezolvare în avantajul României era reclamată imediat şi
de alte state care cereau să li se aplice şi lor acelaşi regim 90•
In context, problema recunoaşterii cobeligeranţei României nu a
fost nici de această dată soluţionată pozitiv după cum nu au fost receptate
nici alte cereri ale României. Totuşi, la New York, o dată cu redactarea
definitivă a tratatului de pace, s-au efectuat unele modificări ale textului
iniţial. Unele, puţine, agravante, iar altele, mai numeroase, erau favo�
rabile României.
Modificări importante s-au adus articolului 24 : a) printr-o nouă
formulare şi anume : „Dacă va fi necesar guvernul român va abroga
legislaţia în vigoare de la 1 septembrie 1939 în măsura în care [aceasta
n.n.] cuprinde discriminări împotriva drepturilor cetăţenilor Naţiunilor
Unite" (alineatul 2 al paragrafului 1) - iniţiativa în această speţă fiind
lăsată guvernului român ; b) alineatul a al paragrafului 4 al aceluiaşi ar-

89 Cf.

Ştefan Lache, Gheorghe Tuţui

Paris din 1946, p. 293.

,

România şi Conferinţa de pace de la

oo Arh. C.C. al P.C.R., fond 103, dosar nr. 9 028, f. 1 1-12. Stenograma şedinţei
Consiliului de Miniştri din 1 februarie 1947.
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ticol, referitor la repunerea în completă bună stare a bunurilor aparţinînd
societăţilor şi supuşilor Naţiunilor Unite, iar în cazul cînd nu erau resti
tuite sau restituite în rea stare, trebuiau plătite despăgubiri ; acestea au
fost fixate la 66,6% faţă de 75% cit se preconizase la Paris. Deşi această
modificare nu satisfăcea pe deplin cerinţa de reducere la 113, ea a adus
totuşi o ameliorare ; c) în legătură cu paragraful 4, litera d, referitor la
tratamentul acordat cetăţenilor Naţiunilor Unite în ceea ce priveşte
atribuirea de materiale pentru repararea sau refacerea bunurilor lor din
România şi atribuirea de devize străine pentru importul unor astfel de
materiale, spre deosebire de ce se recomandase la Paris , se preciza că
în asemenea cazuri „guvernul român va acorda cetăţenilor Naţiunilor
Unite acelaşi tratament ca cel de care se bucură cetăţenii români" ; d) la
alineatul e, al aceluiaşi paragraf, indemnizaţia pentru pierderi sau daune
decurgînd din măsuri speciale aplicate bunurilor cetăţenilor Naţiunilor
Unite în timpul războiului a fost redusă la 1/3 faţă de 75% cit se recoman
dase la Paris ; totodată, alineatul respectiv a fost ameliorat prin preci
zarea că el „nu se aplică unei lipse de cîştig".
Modificări în sensul punctului de vedere românesc au fost efectuate
şi la articolul 25, fost 24 bis, referitor la bunurile şi drepturile cetăţenilor
supuşi jurisdicţiei române care au suferit pagube de pe urma persecuţi
ilor rasiale sau religioase (în textul vechi se prevedea „O compensaţie
echitabilă"). Altă modificare este cuprinsă la paragraful 2 al aceluiaşi ar
ticol, anume cu privire la bunurile rămase vacante de pe urma victimelor
persecuţiilor, care pe baza textului vechi erau transmise unei societăţi in
ternaţionale a refugiaţilor evrei. In noua redactare s-a precizat că bunurile
rămase fără moştenitori sau nereclamate timp de şase luni după intrarea
în vigoare a Tratatului de pace vor fi transferate de guvernul român orga
nizaţiilor din România, care reprezentau asemenea persoane, organizaţii
sau comunităţi. Prin urmare, în loc să fie transferate unei organizaţii
internaţionale, cu toate inconvenientele decurgînd de aid pentru suvera
nitatea statului român, a fost acceptat principiul potrivit căruia organi
zaţiile evreieşti din România, deci organizaţii ale resortisanţilor statului
român, să devină proprietarele acestor bunuri. In felul acesta s-a în
lăturat principalul inconvenient al textului iniţial, împotriva căruia gu
vernul român formulase obiecţiuni, arătînd că el „reprezintă o atingere
făţişă a drepturilor suverane ale României şi o ingerinţă primejdioasă
în afacerile ei interne" !JI .
In articolul 28, fost 27, vizînd bunurile din Germania aparţinînd
statului român sau cetăţenilor români, s-a prevăzut, la alineatul 1 , că de
la intrarea în vigoare a tratatului de pace ele nu vor mai fi socotite ca
bunuri inamice, iar bunurile aparţinînd României sau cetăţenilor români,
ridicate şi duse cu forţa în Germania, după 1 2 septembrie 1944, vor fi res
tituite. Gheorghe Tătărăscu menţiona valoarea redusă a acestei modificări
prin faptul că data aplicării era 12 septembrie 1944 cînd se semnase Con
venţia de armistiţiu. Or, pînă atunci, trupele germane fuseseră eliminate de
pe cea mai mare parte a teritoriului României, iar majoritatea capturilor şi
ridicărilor de materiale erau anterioare acelei date. Prin articolul 33, fost
30 bis, a fost eliminată prevederea iniţială, potrivit căreia guvernul român
u1

Arh. M.A.E., Conferinţa de pace de la Paris, voi. 78, f. 509.
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era obligat să plătească pentru mărfurile livrate cu titlu de compensaţii
„un preţ just în raport cu preţurile mondiale" şi înlocuită cu aceea că
„orice diferende ce s-ar putea ivi în legătură cu preţurile mărfurilor plă
tite de guvernul român pentru livrare să fie rezolvate prin negocieri
diplomatice între guvernul ţării interesate şi guvernul român". Dacă ne
gocierile diplomatice directe între părţile interesate nu duceau la rezol
varea diferendului în termen de două luni, el era supus şefilor misiuni
lor diplomatice din Bucureşti ale U.R.S.S., S.U.A. şi Marii Britanii, iar
în cazul că nici aceştia nu cădeau de acord în termen de două luni, una
sau cealaltă dintre părţi „putea cere Secretariatului General al O.N.U. să
numească un arbitru, a cărui hotărîre va fi obligatorie pentru părţile în
litigiu". In şedinţa Consiliului de Miniştri din 1 februarie 1947, dr. Petru
Groza menţiona posibilitatea de a se ajunge „pe cale de arbitraj la o so
luţie defavorabilă ţării româneşti" şi sublinia că „rezultă de aici un în
văţămînt pentru noi toţi ; să nu mai dăm străinilor concesiuni asupra
patrimoniului nostru naţional [ ...] să veghem, în ceea ce ne priveşte în
special pe noi şi guvernul român, ca să ne apărăm cu dîrzenie de încer
cările de constituiri de drepturi şi concesiuni asupra bunurilor sau izvoa
relor noastre de bogăţie " a2 .
Ultima modificare importantă adusă textului aprobat la Paris se
referă la regimul Dunării (articolul 36, fost 34), care prevede : „Navigaţia
pe Dunăre va fi liberă şi deschisă cetăţenilor, vaselor de comerţ şi măr
furilor tuturor statelor pe picior de egalitate, fo ce priveşte taxele por
tuare şi de navigaţiune şi condiţiile la care este supusă navigaţia comer
cială. Dispoziţiile de mai sus nu se vor aplica traficului între porturile
aceluiaşi stat". Prin urmare, tratatul de pace consacra principiile liber
tăţii şi egalităţii de tratament, precum şi dreptul de a fixa condiţii spe
ciale în materie de navigaţie pe Dunăre - principii care, potrivit raportu
lui prezentat de ministrul român de externe, „dau completă satisfacţie
punctului de vedere românesc" a3•
La modificările menţionate se adăuga un fapt căruia, potrivit apre
cierii lui Gheorghe Tătărăscu, „nu i s-a dat suficientă atenţie" : este
vorba de anularea regimului juridic al naţionalităţilor conlocuitoare im
pus României, ca şi altor state prin sistemul tratatelor de pace din 19191 920. „Tratatul acesta - releva omul de stat român - elimină regimul
minorităţilor instituit prin tratatele de la Versailles şi Saint Germain
şi constituie din acest punct de vedere un nou act de consfinţire a inde
pendenţei noastre în concertul celorlalte popoare" !Vi .
t12
Arh. C.C. al P.C.R., fond 1 03. dosar nr. 9 028, f. 17. Stenograma şedintei Con
siliului de Miniştri din 1 februarie 1947.
m Ibidem.
94 Ibidem. Principiul soluţionării situaţiei juridice a minorităţilor naţionale
a aparţinut guvernului american şi a fost socotit în primul proiect al Societăţii Na
ţiunilor, la art. 21, ca obligaţia generală egală pentru toate statele indiferent de
mărimea sau puterea lor. Aplicarea acestui principiu la scară mondială ar fi avut
drept consecinţă, printre altele, şi destrămarea imperiilor coloniale, fapt pentru care
guvernul britanic s-a opus în mod categoric, propunînd în schimb aplicarea lui nu
mai în cazul statelor nou constituite sau întregite în urma prăbuşirii imperiului
austro-ungar. Redus numai la anumite state, în general state mici şi mijlocii, prin
cipiul respectiv va crea posibilităţi pentru marile puteri de a se amesteca în trebu
rile interne ale statelor vizate, sub pretextul ocrotirii intereselor minorităţilor. (Vezi
România în relaţiile internaţionale. 1699-i939, laşi, 1980, p. 449-450).
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Modificările operate în textul proiectului tratatului de pace cu
România la sesiunea de la New York a Consiliului miniştrilor de externe
dădeau numai în mică măsură satisfacţie cerinţelor îndreptăţite formulate
de România. Marea majoritate a clauzelor economice, îndeosebi cele re
feritoare la despăgubiri - reparaţii şi compensaţii - aveau un caracter
împovărător, iar unele dintre ele au fost apreciate ca nedrepte şi vexatorii.
Din nefericire, arăta Gh€orghe Tătărăscu în şedinţa Consiliului de Mi
niştri din 1 februarie 1 947, „n-am putut obţine ceea ce am dorit cu toţii :
anularea dispoziţiunii care anulează creanţa Germaniei faţă de noi, dar
.1lasă în picioare creanţa României faţă de Germania. N-am reuşit să solu
ţionăm această dreaptă cerere şi mă grăbesc să adaug că aceasta este una
din ipotecile cele mai grele ce apasă asupra inter€selor noastre economice
şi financiare şi una din cele mai grele clauze înscrise în tratat" !J5 Bunuri
importante, inclusiv instalaţii industriale, cumpărate din Germania şi
plătite integral potrivit unor angajamente comerciale obişnuite, au fost
asimilate cu „bunurile inamice" şi preluate ca atare. „România - arăta
reprezentantul P.C.R., Vasile Vaida, în şedinţa Adunării Deputaţilor din
23 august 1 947 - nu poate să nu se gîndească la acele obligaţiuni din tra
tatul de pace, care afectează demnitatea ei ca stat liber şi independent,
care pun sarcini economice nejuste şi care nu servesc nici interesele ţării
noastre, nici interesele generale ale păcii" oo. Cu acelaşi prilej, ministrul
de extern€ declara că guvernul român consideră nejustă clauza prevăzută
la articolul 28, care obliga România să renunţe la toate creanţele sale faţă
de Germania, chiar şi la cele născute în perioada neutralităţii. Astfel, deşi
a declarat război Germaniei şi a luptat alături de Naţiunil€ Unite, supor
tînd pierderi uriaşe în oameni şi materiale de pe urma conflictului şi fără
să primească nici o despăgubire şi nici o reparaţie, „România - ţin€a să
sublinieze ministrul român de externe - se vede totuşi obligată să renunţ2
la creanţele sale comerciale şi în fapt să plătească ea Germaniei repara
ţiile" 97•
Nerecunoaşterea dreptului României la reparaţii, blocarea sau con
fiscarea depozitelor valutare şi a altor cr€anţe româneşti aflate pe terito
riile Puterilor Aliate şi Asociate, despăgubirile şi reparaţiile în general,
totalitatea obligaţiilor de natură economică ce decurgeau din tratatul
d e pace, au pus în faţa Rom_âniei obligaţii economice şi financiare externe
de mari proporţii faţă de disponibilităţile sale, determinînd un ritm lent
al refacerii postb€lice şi, mai ales, mari privaţiuni materiale pe care po
porul român a fost nevoit să le înfrunte ani de-a rîndul.
.
Referindu-se la rezultatele lucrărilor Consiliului miniştrilor de ex
terne ai marilor puteri, la scurt timp după terminarea lor, dr. Petru
Groza, în declaraţiile făcute presei române, arăta că cererile României
au fost întemeiate, chiar dacă ele nu au fost soluţionate în mod favorabil,
iar încheierea păcii va cr€a un nou cadru internaţional în care ţara noastră
îşi va găsi locul pe care-l merită, deoarece „cele mai multe din dorinţe şi
revendicări se soluţionează prin însăşi pacea" 98.
95

Arh. C.C. al P.C.R. fond 103, dosar nr. 9028.

f!!i MOf „Dezbaterile parlamentare ", nr. 72 din 16 octe>mbrie 1947, p. 1 800.
97

Ibidem, p. 183.
98 „Frontul plugarilor", an II nr. 564 din 29 decembrie 1946.
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La 20 ianuarie 1 947, în marea sală a Departamentului de Stat din
Washington, a avut loc ceremonia semnării. de către S.U.A. a tratatelor
de pace ; şase zile mai tîrziu, Tratatul de pace cu România a ajuns la
Bucureşti.
Pornind de la considerentul că cel mai înţelept act politic în acele
condiţii istorice era semnarea Tratatului de pace, Consiliul de Miniştri al
României a hotărît, la 1 februarie 1 947, să-l accepte şi să purceadă la
semnarea lui 99.
Act de profundă înţelepciune politică şi de apreciere realistă a si
tuaţiei internaţionale, semnarea Tratatului de pace a prilejuit forţelor
politice din România atît trecerea în revistă a principalelor momente din
ascuţita confruntare politică şi diplomatică desfăşurată după 23 August
1 944, cit şi prezentarea clară a orientărilor în politica externă. La rîndul
ei, „Scînteia" arăta că, în noile condiţii, România îşi asigura o libertate
de mişcare pe care o va pune în slujba intereselor ei naţionale şi va juca
un rol activ în opera de consolidare a păcii, iar „Libertatea" indica, prin
tre acţiunile imediate, realizarea încadrării ţării noastre în O.N.U. * , pre
ocuparea de a obţine ajutoare pentru regiunile înfometate în urma se
cetei şi activizarea schimburilor comerciale ca un mijloc de refacere a
economiei ruinată de război. Totodată, în editorialul Perspectivele nor
malizării, „Libertatea" sublinia că o dată cu semnarea tratatului de pace,
România „va înceta să mai fie considerată ţară satelită şi, ca atare, va
înceta şi o situaţie de drept şi de fapt, potrivnică intereselor colectivităţii
româneşti" 100•
ln pas cu evoluţia evenimentelor, l a 1 februarie 1 947, guvernul ro
mân a stabilit componenţa delegaţiei ce urma să plece la Paris pentru
semnarea Tratatului de pace : Gheorghe Tătărăscu, Lucreţiu Pătrăşcanu,
Ştefan Voitec şi generalul de brigadă Dumitru Dămăceanu ; a aprobat,
de asemenea, conţinutul declaraţiei ce urma să fie făcută cu acel prilej .
A doua zi, după sosirea la Paris, la 8 februarie 1 947 delegaţia română a
remis la Quai d'Orsay o notă cuprinzînd observaţiile guvernului român
în legătură cu Tratatul de pace spre a fi adusă la cunoştinţa reprezentan
ţilor Puteril9r Aliate şi Asociate. Exprimînd hotărîrea guvernului român
de a face tot ceea ce depinde de el pentru a executa obligaţiile ce de
curgeau din tratat, nota conţinea în acelaşi timp şi rezervele faţă de unele
obligaţii excesive sau nedrepte şi îşi exprima regretul că nu s-a ţinut
seama de importanţa contribuţiei militare şi economice româneşti la ob
ţinerea victoriei împotriva fascismului. ln continuar�, documentul cu
prindea o expunere de principii asupra poziţiei României în relaţiile in
ternaţionale, a hotărîrii sale de a contribui la organizarea paşnică a
w Arh. C.C. al P.C.R„ fond 103, dosar nr. 9 028, f. 1-28. Stenograma şedinţei
Consiliului de Miniştri din 1 februarie 1947.
• In acest sens în tratat se prevedea : „Avînd în vedere că Puterile Aliate şi
Asociate şi România sînt doritoare să încheie un Tratat de pace, care să reglemen
teze în conformitate cu principiile de justiţie, chestiunile aflate încă în suspensie
[„.] şi să constituie baza unor relaţiuni amicale între ele, îngăduind astfel Puterilor
Aliate şi Asociate să sprijine cererea României de a deveni membră a Organizaţiei
Naţiunilor Unite, precum şi de a adera la orice convenţie, încheiată sub auspiciile
Nc.ţ i u n ilor Unite".
iuo „ Libertatea" an II, nr. 733 din 29 ianuarie 1947.
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Ceremonia semnării Tratatului de pace între Romi';nia şi Puterii2 Aliate. :;; i Asoci at� Paris, 10 februarie 1947

lumii 10 1. „ln acest ceas solemn - se arăta în declaraţie -, în care Româ
nia caută colaborarea tuturor popoarelor iubitoare de pace şi libertate, ea
ţine să aducă fără nici o întîrziere adeziunea ei totală la principiile Cartei
Naţiunilor Unite, principii adoptate şi deja traduse în fapt, asigurînd tu
turor persoanelor supuse jurisdicţiei sale, fără nici o deosebire de rasă,
origine etnică şi religie, folosirea deplină şi întreagă a drepturilor omului
şi a libertăţilor lui fundamentale. Credincioasă acestor principii, România
nu a aşteptat nici o presiune' internă şi nici o injoncţiune externă pentru
a garanta naţionalităţilor minoritare stabilite pe teritoriul său un regim
de perfectă libertate. România înţelege să nu se dea în lături pe viitor
de la nici o sforţare, care ar putea îmbunătăţi condiţiile vieţii materiale
şi moraie ale omului şi nu va înlătura nici o iniţiativă care ar putea
să dezvolte colaborarea internaţională şi să întărească securitatea colec
tivă. Din justiţia socială, România îşi face o dogmă, iar din politica păcii
şi a bunei înţelegeri internaţionale îşi face lege".
La 10 februarie 1 947, după aproape zece luni de discuţii 102 şi incer
titudini, a avut loc ceremonia semnării Tratatului de pace între România
101 Arh. M.A.E„ fond 71, dosar nr. 9, vol 192 ; „Scînteia " , an XVII nr. 1 028
din 12 februarie 1947.
10� Referindu-se la aceasta, ziarul norvegian „Arbeinderbladet" avea să scrie :
„Tratatele de pace cu cei cinci aliaţi europeni ai Germaniei s-au semnat ieri. Nu
este un acord între învinşi şi învingători, ci mai cu seamă între învingători. Intîr
zierea redactării tratatelor nu se datorează neînţelegerii dintre învinşi şi învingă
tori, ci dificultăţii pe care învingătorii o aveau pentru a se înţelege între ei. Cele
cinci state cărora li s-au prezentat conturile războiului au avut rolul de spectatori
în marea luptă diplomatică". („Arbeinderbladet" din 1 1 februarie 1947.)
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şi Puterile Aliate şi Asociate, act internaţional care avea să influenţeze
dezvoltarea ulterioară a României. In aceeaşi zi au fost semnate la Paris
tratatele de pace cu Italia, Ungaria, Bulgaria şi Finlanda.
Tratatul de pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate pro
clama încetarea stării de război şi reprezenta o bază trainică pentru dez
voltarea relaţiilor externe ale statului român, încadrarea sa în Organizaţia
Naţiunilor Unite, aderarea la orice convenţie internaţională.
Credincios principiilor afirmate, la 1 2 iulie 1 947, guvernul român a
adresat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea
de admitere a României ca membru al O.N.U., angajîndu-se să respecte
toate obligaţiunile ce decurg din Cartă. „Guvernul român - se arăta în
cerere - fără a mai aştepta intrarea în vigoare a Tratatului de pace,
voieşte să utilizeze termenele utile fixate de regulamentul organizării,
pentru a prezenta cererea de admitere a României în Organizaţia Naţiuni
lor Unite" 103•
Faptul că acest demers n-a avut atunci rezultatul dorit de Români<.;
se explică în principal prin tensiunea şi contradicţiile dintre Est şi Vest,
prin climatul de „război rece" declanşat în viaţa internaţională. De altfel,
toate acestea şi-au pus amprenta asupra ansamblului tuturor tratatelor de
pace, care prevedeau, de regulă, numai obligaţii şi datorii ale statelor, con
siderate global, drept foste „satelite" ale Germaniei hitleriste fără a se
ţine seama de situaţia lor specifică.
România a ratificat Tratatul de pace în a doua jumătate a anului
1947. Grupul parlamentar al Partidului Comunist Român a luat iniţiativa
.

ioa

„Drapelul ", an IV, nr. 762 din 13 iulie 1947 .
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de a se folosi în acest scop de adunarea solemnă a guvernului şi parlamen
tului, consacrate celei de a treia aniversări a zilei de 23 August 1 944. Pro
punerea a fost însuşită şi pe baza raportului ministrului de externe şi
după cuvîntul reprezentanţilor grupurilor parlamentare Adunarea De
putaţilor a hotărît în unanimitate ratificarea Tratatului de pace.
Prin semnarea şi ratificarea• Tratatului de pace - se arăta în ar
ticolul editorial al „Scînteii" - „România democratică reintră în viaţa
internaţională - de data aceasta ca stat pe deplin suveran - cu dorinţa
de a-şi aduce contribuţia activă în opera de pace şi colaborare între na
ţiuni". Ea îşi propunea să joace astfel un rol activ în lupta pentru stator
nicirea unor noi relaţii între naţiuni, aducînd în viaţa internaţională o
experienţă şi învăţăminte din cele mai preţioase. In acelaşi timp, se arăta
în articol, semnarea Tratatului de pace avea loc „în condiţiile creşterii
conştiinţei civice" a întregii naţiuni române, care „va şti să facă faţă cu
cinste noii sale poziţii internaţionale, ducînd o reală şi sinceră politică de
pace" 104.

'°'

„Scînteia",

an

XVI, nr. 746 din 1 0 februarie 1947.
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CAPITOLUL AL XII-LEA

DEZVOLTAREA SOCIETĂŢI' ROMANEŞTI
TN PRIMII ANI POSTBELICI

Sfîrşitul celui de-al doilea război mondial găsea societatea româ
nească angajată ireversibil pe drumul unor ample transformări structu
rale economice, sociale şi politice. Eforturile maselor populare, conduse
de Partidul Comunist, erau îndreptate în direcţia adîncirii procesului re
voluţionar, a desăvîrşirii revoluţiei democratice şi pregătirii condiţiilor în
vederea trecerii la revoluţia şi construcţia socialistă. Intreaga naţiune se
afla antrenată în activitatea de redresare a economiei. Concomitent, s-au
realizat reforma agrară şi alte reforme economico-sociale, s-a intensificat
procesul dem'ocratizării vieţii publice.
Referindu-se la problemele fundamentale ale evoluţiei ţării în acea
perioadă, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arată că : „în faţa României, a

partidului nostru şi a forţelor democratice s-a pus problema activităţii
pentru refacerea economiei naţionale distruse de război şi de jaful hitle
rist şi al monopolurilor străine" 1 • Forţele politice revoluţionare, democra

tice, unite în jurul Partidului Comunist Român, au acţionat cu fermitate,
în acei ani, împotriva obstrucţionismului grupărilor politice burgheze de
opoziţie, zădărnicind tentativele lor, sprijinite din exterior de cercurile
imperialiste, de a răsturna guvernul democratic muncitoresc-ţărănesc.
Coaliţia democratică a obţinut o strălucită victorie în alegerile parlamen
tare din noiembrie 1946, ceea ce a oglindit influenţa precumpănitoare
a acesteia în viaţa social-politică şi, implicit, compromiterea şi izolarea
de mase a principalelor partide burgheze.
Transformările înnoitoare, care au avut loc în societatea românească
în anul 1 947, au cuprins toate sectoarele vieţii social-economice, politice,
militare, legislative şi administrative, culminînd, la 30 Decembrie 1947, cu
abolirea monarhiei şi proclamarea Republicii Populare Române.
1 Nicolae Ceauşescu, ExpuneTe la şedinţ.a comună a PlenaTei Comitetului Cen
tTal al PaTtidului Comunist Român, a oTganismeloT democTatice şi OTganizaţiiloT de
masă şi obşteşti. 28 noiembrie 1988, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 22.
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Parte componentă inseparabilă a societăţii aflată în plin proces de
transformare, armata română a continuat evoluţia sa pe calea înnoirilor
democratice, consemnîndu-se modificări radicale în procesul instructiv
educativ şi aplicarea unei noi concepţii în instruirea şi educarea întregu
lui personal, a integrării militarilor în viaţa social-politică a ţării. !n
vastul demers înnoitor care a cuprins întreaga ţară, armata, în unanimi
tatea ei, a sprijinit actul de la 30 Decembrie 1 947, devenind braţul înarmat
al Republicii Populare Române.
După terminarea războiului, Româ
nia a continuat să se dezvolte, din
punct de vedere social-politic, pe
baze democratice tot mai largi. Sensul acestei dezvoltări a fost dat de
acţiunea forţelor revoluţionare, muncitoreşti-ţărăneşti, care şi-au menţi
nut şi consolidat rolul preponderent în guvern, în întreaga viaţă politică
a ţării. Unitatea de acţiune a Partidului Comunist Român, Partidului So
cial-Democrat, Frontul Plugarilor şi celorlalte formaţiuni democratice
a servit operei de guvernare. Referindu-se la această orientare,
ziL.rul
„Scînteia", în editorialul intitulat Victorie !, sublinia : „Participăm cu
entuziasm la bucuria impetuoasă a omenirii, prilejuită de victoria militară
asupra fascismului. Să ne-o cîştigăm şi pe aceea de a ne împărtăşi din
binefacerile senine ale păcii, să ne încordăm eforturile pentru a reclădi
ţara, pentru a zidi o Românie luminoasă şi fericită" 2.
Prin instaurarea guvernului democratic muncitoresc-ţărănesc la
6 martie 1945 se creaseră raporturi inedite între organele centrale ale
puterii de stat : guvernul îşi exercita funcţiile sale, conducea efectiv sta
tul cu sprijinul larg al maselor populare şi în interesul acestora, în pofida
existenţei monarhiei, învestită încă cu importante prerogative 3 . Potrivit
Decretului constituţional din 31 august 1 944, în lipsa Parlamentului pu
terea legislativă era exercitată de şeful statului, la iniţiativa Consiliului
de Miniştri, conferind guvernului un rol precumpănitor în viaţa de stat.
!n fapt, guvernul a preluat şi funcţiile Adunării Deputaţilor, pînă la con
stituirea ei, regele trebuind să dea curs măsurilor propuse sau să se pro
nunţe asupra lor. Ca urmare, guvernul a elaborat, iar şeful statului a ac
ceptat, măsuri de maximă importanţă, printre care legea de reformă
agrară, legea privind unele măsuri tranzitorii referitoare la adaptarea in
dustriei de război la producţia de 'pace, legi pentru continuarea democra
tizării administraţiei publice, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vi
novaţi de crime de război sau de dezastrul ţării, legea pentru reprimarea
speculei �i sabotajul economic, legea pentru înfiinţarea organelor de con
trol cetăţenesc şi altele. In şedinţa Consiliului de Miniştri ţinută în prima
zi de pace, la 9 mai 1945, şeful guvernului, dr. Petru Groza, sublinia că,
trecînd la redresarea ţării „nu vom cîrpi, nu vom repara pe ici pe colo,
ci vom reconstrui din temelii. Din clipa înfiinţării noastre aici, la condu
cerea ţării, noi am păşit la reforme care cadrau cu această hotărîre a
Evoluţia social-politică
şi economică a ţării

2
J

„Sdnteia", an II, nr. 220 din 11 mai 1945.
MOf, nr. 202 din 2 septembrie 1944, p. 6 232.
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noastră, de a reconstrui din temelii totul, structura noastră social-econo
mică şi politică" '·
Pînă la jumătatea lunii august 1 945, raporturile cu regele n-au ge
nerat momente de mare dificultate în activitatea guvernului. Treptat,
însă, grupările burgheze de opoziţie, paralel cu încercările de a-l deter
mina pe monarh să refuze sau să tărăgăneze sancţionarea legilor, au for
ţat declanşarea unei crize în funcţionarea mecanismului statal. Iniţiatorii
acestei acţiuni, cunoscută şi sub numele de „greva regală", au mizat pe
asentimentul şi sprijinul guvernelor S.U.A. şi Marii Britanii. La 21 au
gust, au fost înmînate succesiv reprezentanţilor celor trei mari puteri
în Comisia Aliată de Control - generalul sovietic I. Z. Susaikov, gene
ralul american C.V.R. Schuyler şi viceamiralul englez Ralph Steven
son -, cite o notă scrisă, solicitînd intervenţia acestora pentru demi
terea guvernului. Totodată, el a rupt orice contact cu membrii guvernu
lui, a refuzat să mai contrasemneze decrete-legi şi a rămas „în grevă",
chiar şi după ce i-a fost înmînată o notă semnată de V. M. Molotov prin
care arăta că Uniunea Sovietică „se opune categoric demiterii guvec
nului Groza şi a notificat acest lucru şi la Londra şi la Washington" s.
Conflictul dintre cei doi factori ai puterii - guvernul şi regele s-a prelungit pînă la sfirşitul anului 1 945 şi a avut repercusiuni atît asu
pra vieţii politice interne, cît, mai ales, în planul relaţiilor dintre cele
trei mari puteri aliate.
Activitatea politică desfăşurată în perioada de după încheierea răz
boiului se caracterizează prin consolidarea poziţiilor forţelor democratice
şi extinderea influenţei acestora, prin întărirea considerabilă a suportu
lui de masă al guvernului democratic. Conştiente de faptul că zădărnici
rea manevrelor partidelor burgheze era nemijlocit legată de consolidarea
partidelor şi organizaţiilor revoluţionare şi democratice, acestea au adop
tat măsuri vizînd întărirea lor politico-organizatorică.
Aceloraşi cerinţe i-a răspuns organizarea celor 12 conferinţe re
gionale ale Partidului Comunist Român, în perioada 1 0-17 august, care
au precedat Conferinţa Naţională şi s-au bucurat de o deosebită apreciere
din partea tuturor forţelor democratice, a maselor populare.
Domeniul principal al activităţii guvernului, al tuturor forţelor poli
tice care-l susţineau, al maselor muncitoare îl constituia redresarea eco
nomiei naţionale. Pentru asigurarea puterii de cumpărare guvernul a de
cis aprovizionarea salariaţilor cu articole strict necesare întreţinerii, la
preţuri oficiale. In acest scop, s-a trecut la înfiinţarea economatelor pe
lingă toate întreprinderile comerciale şi industriale, la acordarea unei alo
caţii de scumpete, la majorarea alocaţiei pentru copii, la r�rimarea
- prin drastice măsuri legislative - a speculei 6•
Dificultăţile imense cu care se confrunta însă România erau am
plificate de obligaţiile internaţionale. Intr-un document adresat Comi
siei Aliate de Control la 2 iunie 1 945 7, guvernul român semnala că aceste
4

5

6

7

Arh. C.C. al P.C.R., fond 103, dosar nr. 8 973, f. 6.
Ibidem, dosar nr. 8 979, f. 205.
MOf, nr. 101 din 3 mai 1945, p. 3 625-3 627.
Arh. l.S.l.S.P., fond XIVKl, dosar nr. 123, f. 309-311.
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„Scinteia ", din 18 oc
tombrie 1945, despre
deschiderea lucrări
lor Conferinţei Na
ţionale a Partidului
Comunist Român

dificultăţi se datorau în bună măsură faptului că valoarea eforturilor eco
mice şi financiare româneşti necesare ducerii războiului şi îndeplinirii
articolelor 1 0, 1 1 şi 1 2 ale Convenţiei de armistiţiu nu au putut fi prevă
zute anterior. Stipulaţiile acestor articole (referitoare la plata despăgu
birilor de război, întreţinerea trupelor sovietice, restituirea de bunuri
etc.) reprezentau - se arăta în document - obligaţii „extrem de apăsă
toare", periclitînd însăşi stabilitatea statului român. Aceste probleme, ca
şi altele, au putut fi abordate într-un cadru mai larg după reluarea rapor
turilor diplomatice dintre U.R.S.S. şi România, în cursul unor negocieri
bilaterale care au avut loc la Moscova, între 4 şi 13 septembrie 1 945.
Cu acest prilej s-a ajuns la o serie de înţelegeri privind natura şi
cantităţile de bunuri materiale ce urmau a fi livrate către U.R.S.S. în
conformitate cu prevederile Convenţiei de armistiţiu. In acelaşi cadru,
guvernul român a redobîndit dreptul de a exercita controlul asupra în
tregii reţele feroviare de pe teritoriul ţării, precum şi restituirea unei
părţi din locomotivele şi vagoanele de cale ferată şi din navele flotei
maritime de război şi comerciale româneşti care se aflau în posesia Uni
unii Sovietice cu titlul de „trofee de război" 8.
Intre măsurile stabilite cu prilejul tratativelor purtate la Moscova
a fost şi aceea a instalării grănicerilor şi a executării controlului la fron
tiera româno-sovietică, stabilindu-se ca efectivul trupelor române de gră
niceri să se ridice de la 1 3 500 la 20 OOO de militari 9•
Convocată în zilele de 1 6-21 octombrie 1945, Conferinţa Naţională
a Partidului Comunist Român a polarizat atenţia celor mai largi clase şi
categorii sociale, a tuturor forţelor politice revoluţionare şi democratice
ale societăţii româneşti. La lucrările ei au participat 320 delegaţi repre
zentînd 256 863 membri, precum şi numeroşi invitaţi, cadre de conducere
ale partidelor politice şi organizaţiilor obşteşti, membri ai guvernului, re
prezentanţi ai armatei, ai vieţii ştiinţifice şi culturale. Pregătirea şi des�
făşurarea Conferinţei Naţionale au avut loc într-un moment în care
refacerea economiei, înlăturarea urmărilor războiului, democratizarea
vieţii publice se aflau în centrul preocupărilor poporului român. „In aceste

împrejurări, Partidul Comunist Român a proclamat, la Conferinţa Naţio
nală din 1945, necesitatea unei noi politici de dezvoltare a României, pue

9

Arh. C.C. al P.C.R„ fond 103, dosar nr. 8 983.
Ibidem.
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Aspect de la desfăşurarea lucrărilor Conferinţei Naţionale a
Partidului Comunist Român

nînd în centrul activităţii industrializarea ca o cerinţă vitală pentru
viitorul patriei noastre " 10 .

Documentele Conferinţei Naţionale au cuprins teze de mare însem
nătate privind locul şi rolul Partidului Comunist Român în istoria patriei,
raportul dintre democraţie şi socialism, particularităţile şi perspectivele
, regimului politic existent în România ş.a., care se vor situa în miezul
amplelor dezbateri politico-ideologice din perioada următoare. ln acest.
context s-a subliniat că Partidul Comunist Român „continuă cu hotărîre
lupta începută cu veacuri în urmă", „cele mai bune tradiţii ale luptelor
pentru libertate, pămînt şi independenţă naţională", pentru a crea „con
diţiile unei vieţi luminoase şi îmbelşugate în România democrată, inde
pendentă şi puternică" 1 1.
Problemele economice şi social-politice cu care se confruntau comu
niştii, celelalte forţe revoluţionare, pe plan intern, au fost abordate în
strînsă conexiune cu realităţile complexe ale vieţii internaţionale de la
sfîrşitul războiului, cu tendinţele ce se manifestau atunci pe plan mondial.
Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român a caracterizat rela
ţiile României cu statele vecine, cu alte ţări din Europa ca fiind „un
complex de prietenii folositoare", care deschideau „perspectiva unei paş10 Nicolae Ceauşescu, Expunere la şedinţa comună a Plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi organizaţiilor
de masd şi obşteşti. 28 noiembrie 1988, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 23.
11 , ,Scînteia" , an II, nr. 363 din 28 octombrie 1945 ; Ibidem, nr. 364 din 29 oc

tombrie 1945.
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nice şi rodnice dezvoltări" şi contribuiau la „independenţa şi suverani
tatea noastră ca popor şi ca stat " 12.
Definind căile şi principalii factori ai refacerii şi dezvoltării econo
miei româneşti, Conferinţa Naţională a subliniat rolul hotărîtor al efor
turilor proprii, al mobilizării întregului potenţial al naţiunii pentru
valorificarea j udicioasă şi la un nivel superior a resurselor naturale ale
ţării, pentru propăşirea materială şi spirituală a poporului român. ln
viziunea comuniştilor români, primordialitatea efortului propriu nu ex
cludea, ci, dimpotrivă, implica angrenarea tot mai largă în circuitul eco
nomic mondial, dezvoltarea unui larg sistem de relaţii cu alte state, pe
bază de egalitate, respect reciproc şi neamestec în treburile interne.
!n condiţiile existenţei mai multor partide politice şi a unui guvern
de coaliţie, hotărîrile şi orientările de politică internă şi externă stabilite
de Conferinţa Naţională din octombrie 1 945 nu aveau, şi nici nu puteau
să aibă, un caracter obligatoriu pentru alte partide şi grupări politice. Ele
s-au impus însă prin realismul lor, prin forţa, în continuă dezvoltare, de
care dispunea Partidul Comunist. Acest fapt, relevat încă din timpul lu
crărilor Conferinţei, prin cuvîntul delegaţilor partidelor şi organizaţiilor
politice guvernamentale, s-a concretizat, ulterior, în hotărîrile adoptate
de forurile de conducere ale acestora.
Analiza activităţii partidelor şi organiZaţiilor democratice în ultimele
luni ale anului 1 945, documentele dezbătute şi adoptate de forurile lor
superioare vădesc un accentuat proces de întărire a rolului Partidului Co
munist Român în cadrul coaliţiei guvernamentale.
Cînd forţele democratice din România obţinuseră deja succese mar
cante în lupta împotriva acţiunilor antiguvernamentale ale opoziţiei, a
avut loc la Moscova, între 16-26 decembrie 1 945, Conferinţa miniştrilor
afacerilor externe ai Uniunii Sovietice, Statelor Unite şi Marii Britanii.
Pe agenda lucrărilor acestei conferinţe a fost şi discutarea situaţiei poli
tice din România, hotărîndu-se de către cele trei guverne, ca răspuns la
demersul din 21 august 1945, să recomande lărgirea componenţei guvernu
lui român.
Conferinţa de la Moscova, din decembrie 1945, a stabilit că Statele
Unite şi Marea Britanie vor recunoaşte guvernul României după reorga
nizarea acestuia, prin cuprinderea a cîte unui reprezentant al P.N.Ţ. (Ma
niu) şi P.N.L. (Brătianu) şi după adoptarea unei decizii de organizare c1t
mai curînd posibil a unor alegeri parlamentare. La 7 ianuarie 1 946, cei doi
reprezentanţi ai principalelor partide burgheze (al P.N.Ţ. - Emil Haţie
ganu şi al P.N.L. - Mihail Romniceanu) au depus jurămîntul în calitate
de miniştri secretari de stat, iar la 8 ianuarie regele a reluat
legăturile oficiale cu guvernul. ln aceeaşi zi, a avut loc şedinţa extraordi
nară a Consiliului de Miniştri, care a discutat măsurile de aplicare a celor
lalte hotărîri luate la Moscova 1�1• Conflictul dintre rege şi guvernul demo
cratic muncitoresc-ţărănesc a luat sfîrşit în favoarea acestuia din urmă.
Regele şi cei ce-l inspiraseră şi-l susţinuseră în „greva" sa au primit o
lecţie amară. Faptul că guvernul a condus ţara timp de cinci luni, fără
ca actele sale să aibă confirmarea regală, ca şi soluţia dată conflictului
dintre cei doi factori ai puterii de stat - menţinerea şi recunoaşterea de
1 � Gh. Gheorghiu-Dej, ATticole şi cuvîntăTi, Bucureşti, 1952, p. 62.

1:1

„.S cînteia", an XVI, nr. 422 din 10 ianuarie 1946.
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către marile puteri a componenţei guvernului instaurat la 6 martie 1945
a însemnat un ascendent remarcabil pentru forţele politice democratice
şi pe planul relaţiilor externe.
La 5 februarie 1 946 Burton Y. Berry, reprezentantul politic al
S.U.A. şi John Helier Le Rougetel, reprezentantul politic al Marii Britanii
au remis Ministerului Afacerilor Externe note similare prin care comu
nicau că guvernele ţărilor lor sînt gata să recunoască guvernul român şi
să ia în consideraţie persoanele indicate a fi numite în calitate de repre
zentanţi diplomatici ai României la Londra şi Washington. La rîndul său,
prin notele de răspuns din 7 februarie 1946, guvernul român şi-a mani
festat satisfacţia în legătură cu reluarea relaţiilor diplomatice româno
americane şi româno-britanice, exprimîndu-şi speranţa că aceste relaţii
vor cunoaşte o evoluţie ascendentă în interesul celor trei state, al păcii şi
colaborării internaţionale.
In 1 946, problema centrală a vieţii politice româneşti au constituit-o
alegerile parlamentare generale, eveniment cu repercusiuni asupra an
samblului situaţiei interne şi externe a ţării, asupra perspectivelor sale de
dezvoltare. „Aceste alegeri vor însemna o cotitură istorică în viaţa ţării
noastre. De rezultatul acestor alegeri - arăta în februarie 1 946 tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, pe atunci secrebr al Regionalei Dobrogea a Partidului
Comunist Român - depinde viitorul ţării noastre. De rezultatul acestor
alegeri depinde viitorul democraţiei şi al progresului în ţara noastră" 14.
Potrivit orientărilor Conferinţei Naţionale, Partidul Comunist Român
a desfăşurat o intensă activitate politică şi organizatorică în vederea pre
gătirii acestor prime alegeri parlamentare postbelice, propunînd partici
parea, în strînsă unitate, a tuturor forţelor politice care alcătuiseră guver
nul de la 6 martie 1945. Conform acestei concepţii cele două partide ale
clasei muncitoare - Partidul Comunist şi Partidul Social-Democrat trebuiau să constituie în alegeri, apoi în guvern şi în Parlament, nucleul
în jurul căruia să se regrupeze toate forţele democratice.
Acceptată de Congresul al XVIII-iea extraordinar al Partidului So
cial-Democrat din 10 martie 1 946, această propunere a întrunit şi adezi
unea celorlalte formaţiuni politice ce constituiseră guvernul democratic
muncitoresc-ţărănesc permiţînd întemeierea, la 17 mai 1 946, a Blocului
Partidelor Democrate (B.P.D.). Din această nouă coaliţie politică făceau
parte Partidul Comunist Român, Partidul Social-Democrat, Partidul Na
ţional,-Liberal (Gh. Tătărăscu), Partidul Naţional-Ţărănesc (Anton Ale
xandrescu), Frontul Plugarilor şi Partidul Naţional Popular.
Păstrîndu-şi independenţa politică, ideologică şi libertatea de a acţi
ona în virtutea programelor proprii, partidele reunite în B.P.D. s-au de
clarat de acord să acţioneze prin toate mijloacele pentru obţinerea victoriei
în alegerile parlamentare, dînd publicităţii, la 20 mai 1 946, Platforma-pro
gram de guvernare, ce însuma obiective în domeniile economic, social,
politic, sanitar, cultural, corespunzînd intereselor maselor populare. Ca
atare, Blocul Partidelor Democrate şi platforma sa politică s-au bucurat
de adeziunea sindicatelor, organizaţiilor de femei şi de tineret, asocia
ţiilor profesionale 15.
-

1� „Cuget liber", an III, nr. 378 din 14 februarie 1946.
1s 6 Martie 1945. Masele populare - forţa hotărîtoare în instaurarea puterii
retx>luţionar-democratice a muncitorilor şi ţăranilor, Bucureşti, 1982, p. 271.
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Intre 5 şi 1 5 mai 1946 s-a judecat procesul intentat lui Ion Antonescu
şi principalilor săi colaboratori, arestaţi la 23 august 1 944. Procesul s-a
încheiat cu sentinţe grele pentru cei judecaţi 16• In ziua de 1 iunie 1946,
ministrul justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu, a prezentat regelui cererile fă
cute de cei condamnaţi sau de avocaţii lor de comutare a pedepsei capi
tale ; de comun acord cu guvernul, suveranul a uzat de dreptul său numai
în trei cazuri : Constantin Pantazi, Radu Lecca şi Eugen Cristescu, a căror
· pedeapsă cu moartea a fost comutată în muncă silnică pe viaţă 17. In ace
eaşi zi, la orele 18, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin (Piki) Va
siliu şi Gheorghe Alexianu au fost executaţi în curtea închisorii Jilava 1s.
Dezbaterea proiectului legii privitoare la alegerile pentru Adunarea
Deputaţilor - dat publicităţii la mijlocul lunii iulie 1946 - elaborat, ca
şi proiectul legii privitoare la organizarea „Reprezentanţei Naţionale", sub
coordonarea lui Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul justiţiei, s-a caracterizat
printr-o îndîrjită confruntare politică şi ideologică între forţele progresiste
şi elementele conservatoare.
Conţinutul democratic al legii privitoare la alegerile pentru Aduna
rea Deputaţilor promulgată la 13 iulie 19�6 şi-a găsit expresia şi în faptul
că a fost acordat dreptul de vot femeilor, militarilor activi, precum şi ca
tegoriilor de funcţionari publici care în trecut fuseseră privaţi de drepturi
electorale, permiţînd astfel maselor de cetăţeni să-şi exprime în deplină
libertate opţiunea politică. Noua legislaţie electorală interzicea, totodată,
elementelor compromise dreptul de a alege şi a fi alese, desfiinţa „prima
electorală" introdusă în 1926, precum şi Senatul H>.
Desfăşurarea campaniei electorale indica influenţa politică tot mai
puternică a Blocului Partidelor Democrate. Mitingurile şi întruniriie pu
blice, întîlnirile candidaţilor cu alegătorii s-au transformat în ample
manifestaţii de adeziune faţă de coaliţia forţelor democratice, faţă de po
litica Partidului Comunist, în demonstraţii de simpatie faţă de cadrele
sale de conducere, între care se afla tovarăşul Nicolae Ceauşescu, mem
bru al C.C. al P.C.R„ ales în această calitate la Conferinţa Naţională din
octombrie 1 945. Mereu prezent în rîndurile oamenilor muncii, exprimîn
du-le năzuinţele şi aspiraţiile, tovarăşul Nicolae Ceauşescu reprezenta în calitate de candidat al forţelor democratice pentru judeţul Olt - după
cum sublinia la 17 octombrie 1946 ziarul „Inainte" - simbolul luptăto
rului pentru adevăr şi pentru toate idealurile naţionale ale tineretului.
„Muncitorimea, masele producătoare din Oltenia şi din întreaga ţară sînt
recunoscătoare acestui vrednic, cinstit şi curajos fiu al poporului, care nu
s-a clintit din postul său de luptă pentru cauza fericirii naţionale. Ma§ele
15 Au fost condamnaţi la moarte : Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin
Vasiliu, Constantin Pantazi, Eugen Cristescu, Gheorghe Alexianu, Radu Lecca, pre
cum şi Horia Sima, Corneliu Georgescu, Constantin Papanace, Ioan Protopopescu,
Mihail Sturdza, Vasile Iaşinschi - în contumacie ; la muncă silnică pe viată :
Gheorghe Dobre, Constantin Petroviceanu, Constantin Dănulescu, Vasile Dimitriuc
(ultimii doi în contumacie) ; 20 de ani temniţă grea : Traian Brăileanu, Ion Mari
nescu ; 15 ani muncă silnică : Petre Tomescu, Titus Dragoş ; 10 ani închisoare co
recţională : Dumitru Popescu, Constantin Buşilă, Nicolae Mareş („Drapelul", an III,
nr. 422 din 19 mai 1946).
17 „Libertatea ", an II, nr. 537 din 3 iunie 1946.
1s
Vezi şi „Aurora", seria II-a, nr. 99 din 3 iunie 1946.
19 MOf, nr. 161 din 15 iulie 1946, p. 514.
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Tovarăşul Nicolae Ceauşescu la un miting al tineretului - 1946

privesc cu mindrie spre bravul lor candidat, căruia ii vor acorda încre
derea în viitoarele alegeri".
Incă de la începutul anului 1 946, cînd a fost desemnat în funcţia
de secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R., tovarăşul
Nicolae Ceauşescu a imprimat acUvităţii politice din această parte a ţării
o linie fermă şi eficientă, atit în legătură cu problemele refacerii econo
mice, ale aprovizionării populaţiei, cit şi cu pregătirea campaniei electorale .
a forţelor democratice 20• In vara anului 1 946, preluind funcţia de secretar
al Comitetului regional Oltenia al P.C.R., tovarăşul Nicolae Ceauşescu a
condus nemijlocit campania electorală la Craiova, Slatina, Caracal şi în
numeroase alte oraşe şi sate, contribuind în mod substanţial la victoria în
alegeri a Blocului Partidelor Democrate 2 1.
Pline de semnificaţii, cu reverberaţii adînci sînt apelurile făcute de
tovarăşul Nicolae Ceauşescu către muncitorii, intelectualii, meseriaşţi, ofi
ţerii, soldaţii, femeile şi tinerii României, care erau îndemnaţi „să-şi dea
seama că îmbunătăţirea situaţiei economice depinde de victoria în alegeri
20
Ion Stoian, Judeţul Constanţa în contextul istoriei patriei, în AI, an XXV,
nr. 5, 1979, p. 60.
21 Romus Dima, Contribuţii la studierea mişcării muncitoreşti din Oltenia,
Craiova, 1977, p. 269-271 ; Traian Udrea, Victoria forţelor revoluţionare democratice

în alegerile din noiembrie 1946
moment decisiv în lupta pentru cucerirea deplină
a puterii, în Rdl, tom 39, nr. 10, 1986, p. 942.
-
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Tovarăşul Nicolae Ceauşescu la un miting electoral în judeţul Olt - noiembrie 1946

şi această victorie trebuie să fie a forţelor democratice unite în bloc co
mun". !n încheierea cuvîntării rostite la mitingul din 8 februarie 1 946 la
Constanţa, tovarăşul Nicolae Ceauşescu îşi exprima convingerea că
„unit, întreg poporul, fără deosebire de naţionalitate şi rasă, în interesul
ţării româneşti, va învinge şi vom păşi la clădirea României fericite, aşa
cum n-a fost niciodată pînă acum" 22. Cîteva luni mai tîrziu, subliniind
că „păşim la marea bătălie a alegerilor generale cu încrederea că vom în
vinge", revoluţionarul încercat Nicolae Ceauşescu insista asupra faptului
că „ceea ce ne uneşte şi ne va asigura victoria în alegerile generale este
dragostea nemărginită pentru popor, hotărîrea de a face din România o
ţară îmbelşugată, puternică şi independentă" 23.
Rezultatele consultării corpului electoral, la 19 noiembrie 1 946, au
confirmat opţiunea poporului român, în covîrşitoarea lui majoritate, pen
tru democraţie şi progres. Din totalul celor 6 934 583 voturi exprimate,
4 766 630 (7 1,800/o) au revenit listelor Blocului Partidelor Democrate care
a obţinut 348 mandate în Parlament, din totalul de 414, în timp ce P.N.Ţ.
22
23

„Cuget liber" , an III, nr. 378 din 14 februarie 1946.
„Inainte", an III, nr. 528 din 27 iulie 1946.
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,

- Maniu şi P.N.L. - Brătianu au obţinut 32, respectiv 3 mandate 24.
Forţele grupate în Blocul Partidelor Democrate obţineau astfel majori
tatea covîrşitoare a voturilor exprimate, iar partidele burgheze de opozi
ţie sufereau o înfrîngere decisivă. „ Victoria obţinută de Blocul Partidelor
Democratice în alegerile parlamentare din 1 946
arată tovarăşul
Nicolae Ceauşescu
oglindeşte baza social-politică largă pe care se spriji
-

-

nea guvernul democratic, compromiterea şi izolarea de mase a partidelor
bu.,rgheze reacţionare care curînd aveau să dispară din viaţa politică" 25.

Victoria forţelor democratice în primele alegeri postbelice din Româ
nia a constituit cea mai elocventă expresie a adeziunii maselor largi popu
lare la politica de transformare democratică, revoluţionară a ţării, pro
movată de Partidul Comunist Român depăşind astfel graniţele unui simplu
rezultat consemnat într-o confruntare electorală. Prin caracterul său,
victoria Blocului Partidelor Democrate a şubrezit profund poziţiile parti
delor burgheze şi ale monarhiei ca principal reazem al lor.
După alegerile din noiembrie 1 946, viaţa politică din România a de
venit mai omogenă, iar guvernul - reorganizat cu prilejul remanierii prin
îndepărtarea celor doi miniştri fără portofoliu reprezentanţi ai partidelor
burgheze de opoziţie - a marcat o întărire a poziţiilor clasei muncitoare
şi a aliaţilor săi. Un reprezentant al Partidului Comunist Român a preluat
conducerea Ministerului Economiei Naţionale, departament cu un rol în
semnat în viaţa economică a ţării.
In Parlament, care şi-a deschis lucrările la 1 decembrie 1 946, clasa
muncitoare, ţărănimea şi celelalte categorii sociale dispuneau de o majo
ritate hotărîtoare, lărgindu-şi poziţiile în organele centrale ale statului,
dominînd forul de exercitare a puterii legislative. Totodată, prerogativele
monarhului au fost limitate, actele internaţionale ale şefului statului ur
mînd, în virtutea Constituţiei, să fie aprobate de Parlament.
Privite în contextul intern şi internaţional al situaţiei României de
la sfîrşitul anului 1 946, alegerile şi constituirea Parlamentului au repre
zentat o puternică lovitură dată forţelor conservatoare şi, totodată, un vot
de încredere pentru acţiunile viitoare ale guvernului.
In urma victoriei în alegerile parlamentare, guvernul a trecut la
elaborarea şi aplicarea unui ansamblu de măsuri radicale de dirijare a
activităţii economice, imprimînd politicii sale un tot mai pronunţat ca
racter anticapitalist. Astfel, încă la sfîrşitul lunii decembrie 1 946, Adu
narea Deputaţilor a adoptat legea de etatizare şi organizare a Băncii Na
ţionale a României, prin care cel mai important centru financiar şi sin
gurul învestit cu drept de emisiune a devenit o pîrghie importantă de
finanţare a ramurilor economiei, asigurînd controlul statului asupra in
stituţiilor monetare şi de credit, publice sau particulare, asupra creditului
şi emisiunii bancare 26• Cadrul organizatoric de conducere a activităţii eco
nomice în industrie, realizat prin reorganizarea Ministerului Industriei şi
Comerţului şi prin crearea Oficiilor Industriale, a fost folosit de Consiliul
de Miniştri în vederea înfăptuirii „Propunerilor P.C.R. pentru îmbunătă2-1

„Scînteia", an XVI, nr. 685 din .23 noiembrie 1946.

25 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste.

vol. 1, Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 385.
� MOf, „Dezbaterile parlamentare", nr, 14 din 1 februarie 1947, p. 225.
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lucrărilor
Deschiderea
Adunării Deputaţilor
1
decembrie 1946
-

Ziarul „In ain te" despre
în
tîln irile avute de tovarăşu
l
Nicolae Ceauşescu cu locuitori ai judeţului Olt
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ţirea situaţiei economice şi financiare a ţării" 27 din 14 iunie 1947
am
plu program viz:ind curmarea inflaţiei şi intervenţia hotărîtă a statului
în economia naţională. In acest sens, reforma monetară din august 1947
a dat o puternică lovitură poziţiilor economice ale burgheziei, ale capi
talismului speculativ, a contribuit la stabilizarea leului, marcînd un mo
ment de cotitură în refacerea postbelică a ţării.
ln strînsă legătură cu eforturile depuse de guvernul român pentru
redresarea postbelică s-au aflat şi strădaniile sale pentru reluarea rela
ţiilor economice cu alte state. La 8 mai 1945 au fost încheiate la Moscova
acordurile sovieto-române privind schimbul de mărfuri şi colaborarea
economică între cele două ţări 2s.
ln baza acordului de colaborare economică între România şi Uni
unea Sovietică au fost create societăţile mixte - SOVROM. Deşi s-a
preconizat aplicarea principiului parităţii de capital român şi sovietic,
aportul părţii U.R.S.S. a constat doar în „averile germane·' din România.
Sistemul de societăţi sovieto-române a cuprins o serie de ramuri ale eco
nomiei naţionale (industrie, transporturi, bănci), deţinînd, în scurt timp,
o însemnată pondere în domeniile respective 29.
Forma de colaborare prin asemenea societăţi mixte s-a dovedit a nu
fi fost adecvată, fapt ce a făcut ca rezultatele economico-financiare pen
tru statul român să nu fie cele scontate. „Existenţa „„sovromurilor., în
ramurile economice de bază
arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu
a
-

-

-

împiedicat, de fapt, acumularea şi dezvoltarea sectoarelor respective şi a
întregii economii naţionale" 30 .

In anul 1 947 viaţa social-politică a României a cunoscut noi şi im
portante regrupări, devenind nu numai obiectiv necesară, ci şi posibilă
unificarea deplină a mişcării muncitoreşti. Mersul ferm al poporului român
pe calea transformărilor revoluţionare făcea absolut necesară crearea
unui partid unic al clasei muncitoare, ca detaşament revoluţionar, „capa
bil să unească în jurul său toate forţele naţiunii în noua perioadă istorică
avea să intre România" 3 1 •

în care

Intărirea unităţii clasei muncitoare şi creşterea rolului ei în cadrul
coaliţiei guvernamentale, consolidarea alianţei muncitoreşti-ţărăneşti au
fost însoţite de destrămarea organizatorică şi izolarea de mase a partide
lor claselor exploatatoare. Scăderea co�tinuă a influenţei acestora şi, în
cele din urmă, dispariţia lor din viaţa politică a României au exprimat o
cerinţă obiectivă, determinată de desfăşurarea neîntreruptă, mereu ascen
dentă, a procesului revoluţionar, în cursul căruia moşierimea a fost des
fiinţată, iar posibilităţile burgheziei de exploatare şi dominaţie au fost
considerabil îngrădite. Partidele burgheze s-au compromis şi s-au izolat
27

p.

„Scînteia", an XVI, nr. 478 din 16 iunie 1947.
28 Arh. C.C. al P.C.R., fond 103, dosare nr. 8 974, f. 4.
29 Pe larg, Colaborarea româno-sovietică, în „Probleme economice ", nr. 3/1948,

25-26.

30 Nicolae Ceauşescu, Expunere la şedinţa comună a Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi organizaţiilor de
masă şi obşteşti. 28 noiembrie 1988, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 26.
31 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vot 8, Editura Politică, Bucureşti, 1973, p. 162.
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de mase datorită anacronismului orientării lor politice, împărtăşind, ine
vitabil, soarta claselor sociale pe care le reprezentau.
La cîteva luni după alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1 946,
conducerea Partidului Naţional-Liberal, prezidată de Constantin I. C.
Brătianu, a transmis organizaţiilor sale locale decizia de a înceta orice
activitate politică, ceea ce nu făcea decît să consfinţească o realitate. Pă
răsit complet de mase, refuzînd să participe la activitatea Adunării De
putaţilor şi limitîndu-şi preocupările - după propriile mărturisiri ale
liderilor lui - doar la întîlniri sporadice la clubul său din Bucureşti,
partidul liberal brătienist îşi încetase de fapt existenţa.
In ceea ce priveşte Partidul Naţional-Ţărănesc, condus de Iuliu
Maniu, principalul partid burghez de opoziţie, atitudinea acestuia a de
venit tot mai contrară procesului transformator ce cuprinsese România
în primii ani postbelici 32• In acest context, la 1 9 iulie 1 947 Adunarea
Deputaţilor a hotărît să ridice deputaţilor naţional-ţărănişti imunitatea
parlamentară, iar la 25 iulie Consiliul Politic al Blocului Partidelor De
mocrate a propus guvernului să dizolve Partidul Naţional-Ţărănesc 33. La
29 iulie Adunarea Deputaţilor, luînd act de Jurnalul Consiliului de Mi
niştri 3", a adoptat o moţiune în care se arăta : „Parlamentul ţării consi
deră că actul de dizolvare a P.N.Ţ. - Manitr a fost dictat de interesele
supreme ale ţării şi că guvernul, luînd această măsură de apărare a sta
tului, a îndeplinit o datorie constituţională şi legală". A urmat arestarea
conducătorilor Partidului Naţional-Ţărănesc, trimiterea · în faţa justiţiei
şi condamnarea k>r, în urma procesului din 29 octombrie - 4 noietnbrie
1 947, pentru complot împotriva guvernului legal al ţării.
Dispariţia din viaţa politică a principalelor partide burgheze a fost
rezultatul unui proces istoric obiectiv, al prefacerilor revoluţionare în·
făptuite după 23 August 1 944, al schimbărilor petrecute în raportul de
forţe şi, în acelaşi timp, al hotărîrii ferme a clasei muncitoare şi ţărănimii
muncitoare de a înainta neabătut spre socialism.
Dispariţia de pe scena politică a ţării a P.N.Ţ. şi P.N.L. a influenţat
direct poziţia diferitelor grupări, îndeosebi a acelora participante fa gu
vernare. Incă la 24 mai 1 947, Gheorghe Tătărăscu a înmînat membrilor
guvernului şi şefilor de partide din coaliţia democratică un memoriu prin
care cerea să se „reexamineze fără întîrziere situaţia generală a ţării pe
plan intern şi extern şi, apoi, să [se - n.n.] procedeze la o revizuire a
acţiunii guvernamentale în toate domeniile" 3.i. Prin „Memoriu" se lua
atitudine împotriva intervenţiei statului în viaţa economică şi se preconizau
măsuri în folosul industriaşilor şi comercianţilor. Conform acestei orien
tări, miniştrii şi deputaţii liberali deveneau tqt.. mai circumspecţi în ceea
ce privea colaborarea cu reprezentanţii forţelor politice de stînga, se
opuneau controlului muncitoresc, adoptării legii oficiilor industriale şi
altor măsuri care limitau exploatarea şi manifestările neîngrădite ale ca
pitalului, desfăşurau o largă propagandă, afirmîndu-şi public şi insistent
hotărîrea de a nu se abate „de la principiile fundamentale al� liberalis32

Vezi . Procesul

conducătorilor

fostului

Partid

Naţional-Ţărănesc, Bucu

reşti [1947).
:i.1 „Scinteia". an XVI. nr. 882 din 2R iulie 1 947.
:11
MOf, din 30 iulie 1947, p. 6 702-6 703.
33 Arh. C.C. al P.C.R., fond 103, dosar nr. 8 1 90, f. 1 3 8-140.
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mului", de a apăra proprietatea şi monarhia 36• Unele fenomene negative
şi neajunsuri din economie, sesizate de Gh. Tătărăscu, erau, fără îndoială,
reale, dar nu se datorau - cum pretindea el - politicii guvernului. ln
pofida unei orientări lucide, adoptate anterior, gruparea liberală tătă
răsciană îşi dovedea tot mai mult ostilitatea faţă de mersul obiectiv al
societăţii spre o nouă etapă de dezvoltare. ln aceste condiţii, colaborarea
forţelor revoluţionare cu gruparea Tătărăscu nu mai era posibilă. La
5 noiembrie 1 947 Adunarea Deputaţilor a adoptat o moţiune de neîncre
dere faţă de Gh. Tătărăscu, iat a doua zi miniştrii şi subsecretarii de stat,
care reprezentau partidul de sub conducerea lui, au demisionat. ln postu
rile vacante au fost numiţi reprezentanţi ai Partidului Comunist Român
(la Externe şi Finanţe), Partidului Social-Democrat (Lucrări Publice) şi
Frontului Plugarilor (Culte). Gruparea 'burgheză liberală a încetat astfel
să mai participe la guvernare, continuînd însă să se manifeste în viaţa
politică şi încercînd să-şi adapteze doctrina liberală tradiţională la noile
realităţi istorice ; după demisia din funcţia de preşedinte a lui Gh. Tătă
răscu, conducerea grupării liberale a fost preluată de Petre Bejan.
Modificările survenite la începutul lunii noiembrie 1 947 în compo
nenţa guvernului au reprezentat un moment important pe calea cuceririi
puterii politice depline de către forţele muncitoreşti-ţărăneşti. ln noua sa
alcătuire, guvernul, în totalitatea lui, exprima interesele muncitorilor şi
ţăranilor, ale forţelor populare.
·

"

La sfîrşitul războiului antihitlerist,
armata română se afla pe front, în
Cehoslovacia, cu următoarele forţe :
2 armate cu 4 corpuri de armată, 1 6 divizii de infanterie şi cavalerie,
1 corp aerian şi 1 divizie de artilerie antiaeriană, 1 regiment de tancuri,
1 brigadă de căi ferate şi alte unităţi şi formaţiuni. Forţele armate române
care participaseră la înfrîngerea Germaniei hitleriste şi a Ungariei hor
thyste se aflau la sute de km depărtare de garnizoanele de reşedinţă.
După încetarea completă a operaţiilor militare la 1 2 mai 1 945, marile
unităţi române din Cehoslovacia s-au concentrat în zona Pardubice, Kolin,
Humpolec, Polna, Nove Mesto.
ln şedinţa din 2 iunie 1 945 Consiliul de Miniştri a dezbătut an
samblul problemelor legate de readucerea în ţară a trupelor. ln acea şe
dinţă guvernul a hotărît ca Ministerul de Război împreună cu Ministerul
Afacerilor Interne să organizeze nemijlocit readucerea şi primirea în ţară
a trupelor române. Programul special, întocmit în acest scop de Ministerul
de Război, prevedea : asigurarea cu subzistenţe şi furaje a itinerarelor de
deplasare ; recunoaşterea şi amenajarea zonelor de primă destinaţie pe
teritoriul naţional ; măsuri pregătitoare pentru organizarea de parade
militare în garnizoanele mai mari şi în Capitală şi alte acţiuni. De aseme
nea, în zoli.a de staţionare a unităţilor s-au desfăşurat intense activităţi de
pregătire a marşului din toate punctele de vedere.
Un loc central în cadrul măsurilor pregătitoare luate în zona de sta
ţionare din Cehoslovacia l-a ocupat activitatea politico-educativă desfăTrecerea armatei române
la cadrul de pace

36

„Drapelul", an IV, nr. 719 din 24 mai 1947.
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Sărbătorirea Zilei Victoriei la Bucureşti (1945)

şurată de aparatul pentru educaţie, cultură şi propagandă, ai cărui com
ponenţi au sosit la marile unităţi şi unităţi în zilele de 20-24 mai, cînd
organizarea deplasării spre ţară era în curs.
Măsurile pregătitoare temeinice puse în aplicare concomitent de gu
vernul democratic muncitoresc-ţărănesc, de organele specializate din ţară
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Sărbătorirea Victo
riei într-o zonă de
regrupare a armatei
române în
Ceho
slovacia
mai l !J.ţ5
-

şi de comandanţii şi statele majore de toate treptele au constituit factorii
hotărîtori ai desfăşurării cu succes a marşului de readucere în ţară a ar
matei române la terminarea războiului antihitlerist. Incepînd deplasarea
la 9 iunie (Armata 4) şi la 13 iunie (Armata 1), marile unităţi din primul
eşalon au atins frontiera de vest pe data de 1 1 iulie ; sosirea şi instalarea
tuturor unităţilor române în zonele de primă destinaţie de pe teritoriul
naţional s-au încheiat la 22 iulie 1 945.
Redind atmosfera ce exista în rîndurile militarilor români în timpul
marşului, gazeta Armatei 4 române, „Frontul", menţiona că : „Victoria,
drago&'fea şi dorul de familie au legat aripi de vultur de picioarele osta
şilor glorioşi ai armatei. Toţi ar merge fără încetare, dintr-un avînt să
ajungă pe pămîntul drag strămoşesc" 37• Intr-un raport al comandantului
Corpului 7 armată se menţiona : „Faptul că mărşăluiesc pe jos şi în
etape mari nu îngrijorează pe nimeni toţi fiind preocupaţi de a ajunge
cît mai repede la căminele lor"38.
La terminarea războiului antihitlerist, trupele române au revenit în
patrie, efectuînd un marş foarte lung - peste 1 OOO km - care a impus
mari eforturi fizice ; armatele române s-au deplasat pe jos timp de aproxi
mativ 40 de zile, în anotimpul călduros, cu o medie zilnică de circa 30 km
(la trei zile de mişcare, urma o zi de repaus).
Pentru primirea marilor unităţi şi a unităţilor române, la sosirea
lor pe teritoriul patriei şi în garnizoanele de reşedinţă, s-a pus în aplicare
programul adoptat de guvern şi difuzat de Ministerul Afacerilor Interne
tuturor prefecţilor. Partidul Comunist Român, alte partide şi organizaţii
progresiste au luat măsuri multiple a căror îndeplinire a asigurat întimpi
narea sărbătorească a luptătorilor la reîntoarcerea lor de pe front. Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român a chemat oamenii muncii să
întîmpine ostaşii întorşi de pe front aşa cum trebuie primiţi toţi biruitorii
în lupta pentru o cauză dreaptă. „Să le ridicăm în cale arcuri de triumf
- scria «Scînteia» - să-i întîmpinăm cu braţele încărcate de flori şi da:ri

„Frontul ", an I, nr. 3 din 19 iunie 1945.
38 Arh. M.Ap.N., fond 1 , dosar nr. 185/1945, f. 138.
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Cehoslovacia, 3 iunie
1 945
generalul de
armată Vasile Ata
nasiu decorînd mili
tari din Regimentul
7 artilerie grea
-

ruri, să-i salutăm cu căldura frăţească după care au tînjit atîta vreme.
Să le arătăm, prin manifestaţia de nimic înlănţuită a bucuriei noastre,
recunoştinţa şi entuziasmul poporului întreg pentru faptele lor de arme,
vrednice de recunoştinţă şi entuziasm" 39.
In numeroase localităţi din judeţele Arad, Bihor şi Timiş unităţile
militare au fost întîmpinate de prefecţi, primari, reprezentanţi ai organi
zaţiilor locale ale Partidului Comunist Român, Partidului Social-Demo
crat, Frontului Plugarilor, ai organizaţiilor de femei şi de tineret, ai Crucii
Roşii, precum şi ai altor partide şi organizaţii democratice, mundtori din
fabrici şi uzine, funcţionari şi alţi locuitori cu steaguri, lozinci şi flori.
La adunările populare care au avut loc, vorbitorii au elogiat eroismul şi
vitejia luptătorilor, spiritul lor de sacrificiu în lupta pentru înfrîngerea
agresorilor fascişti. Aceeaşi atmosferă caldă, de recunoştinţă faţă de
luptătorii reîntorşi în patrie, marcînd o nouă manifestare a legăturilor
trainice dintre poporul român şi armata ţării, a existat şi în timpul pa
radelor militare organizate la Arad, Cluj şi Bucureşti, în iulie-august 1 945.
întreaga ţară trăia astfel bucuria reîntoarcerii armatelor victorioase.
Pe tot cuprinsul patriei, întîlnirile dintre ostaşi şi locuitorii satelor, comu
nelor şi oraşefor s-au transformat în momente emoţionante de întărire a
legăturilor dintre popor şi armată. Despre primirea entuziastă făcută osta
şilor Diviziei 2 infan�rie la Petroşani, ziarul local nota în coloanele sale :
„Patria îşi strînge la sînul ei pe cei mai buni, pe cei mai bravi şi pe cei mai
scumpi fii ai săi [ . ] . Patria recunoscătoare i-a aşezat pe eroi în cartea de
aur a faptelor şi a jertfelor şi-i va proslăvi de-a pururi ; iar pe cei reîn
torşi la vatră, îi va răsplăti aşa cum se cuvine" 40.
Pentru aniversarea unui an de la revoluţia de eliberare socială şi
naţională, antifascistă şi antiimperialistă din august 1 944, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român şi guvernul democratic muncitoresc
ţărănesc au luat hotărîrea ca ziua de 23 August 1 945 să fie sărbătorită
într-un cadru deosebit.
..

39

�

„Scînteia", an II, nr. 274 din 14 iulie 1945.
.,Avîntul" (Petroşani), an XVIII, nr. 12-13 din 1 5 august 1945.
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Primirea entuziastă a
trupelor române la
reîntoarcerea în tară :
Arad
(a) ; Oradea
(b) ; Deva (c)

a

b

c
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23 August 1945

-

aspecte de la parada militară din Bucureşti

Parada militară de la 23 August 1 945 di� Capitală s-a transformat
într-o impresionantă manifestare a legăturii dintre armată şi popor, acesta
înconjurînd-o cu toată căldura pentru imensele jertfe pe care ea le dăduse
în lupta pentru triumful marii cauze a libertăţii şi independenţei patriei.
Manifestările deosebite cu care populaţia Capitalei a întîmpinat pe ostaşii
români au avut asupra acestora o puternică înrîurire. „Biruitorii de pe
frontul antihitlerist - scria ziarul «Glasul armatei„ -, în această clipă
solemnă a întîlnirii cu Patria, a·u putut să-şi dea seama, purtîndu-şi ca-
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23 August 1945 - manifestaţia oamenilor muncii

denţa pe sub noiane de flori şi aplauze, cît de dreaptă a fost lupta pentru
care au sîngerat şi dt de rodnice pentru ţară sînt sacrificiile făcute" 4 1 •
In condiţiile prezenţei întregii oştiri în ţară, guvernul democratic
muncitoresc-ţărănesc a iniţiat măsuri pentru reorganizarea armatei potri
vit cerinţelor cadrului de pace. Astfel, în toamna anului 1 945 efectivele
armatei române au fost reduse la 206 730 oameni (18 1 83 ofiţeri, 38 831
subofiţeri şi maiştri militari, 1 49 716 gradaţi şi soldaţi) şi 7 724 militari
folosiţi pentru îndeplinirea obligaţiilor reieşite din Convenţia de armisti··
ţiu. Insumîndu-se şi restructurările efectuate ca urmare a punerii în apli
care a Protocolului din 26 octombrie 1 944 şi a dispoziţiilor Comisiei Aliate
de Control (sovietice), pînă la sfîrşitul anului 1 945 fuseseră desfiinţate :
Comandamentul Armatei 3, corpurile 1 , 3 şi 5 armată ; Corpul de cavale
rie ; Comandamentul trupelor motomecanizate ; Corpul 3 teritorial ; Co
mandamentul Militar al Capitalei ; 1 2 divizii de infanterie (diviziile 1 , 4,
5, 7, 8, 1 0, 1 1, 13, 14, 1 5, 1 9 şi 20) ; diviziile 5, 6 şi 9 cavalerie ; diviziile 3
şi 4 munte ; Divizia 1 blindată ; 1 1 centre de instrucţie ; mai multe şcoli
şi licee militare, formaţiuni de servicii şi depozite. Prin demobilizare, au
fost lăsaţi la vatră 224 509 oameni (4 601 ofiţeri, 2 998 subofiţeri şi
216 910 gradaţi şi soldaţi) 42.
Transformări organizatorice importante au fost efectuate şi în anul
1 946 cînd au fost desfiinţate : 3 mari unităţi (diviziile 3 şi 21 infanterie
şi Divizia 8 cavalerie purtată) ; 6 batalioane de vînători de munte ; 3 di�
vizioane artilerie de munte, precum şi unele elemente neînregimentate şi
diferite formaţiuni.
Ca urmare a restrîngerii cadrului organizatoric, a avut loc şi micşo
rarea efectivelor. Numărul ofiţerilor a fost redus la 1 0 259 ; al subofiţe
rilor şi maiştrilor militari la 1 6 369 ; al gradaţilor şi soldaţilor la 1 1 1 937,
armata r�mînînd, în a doua jumătate a anului 1 946, cu 1 38 565 oameni 43.
4•1

„Glasul armatei", an I, nr. 8 din 30 august 1945.
Arh. St. Buc., fond Casa RegalQ, - Mihai, dosar nr. 7/1946, f. 56 ; Arh.
M.Ap.N„ fond 948, dosar nr. 81/1945, f. 10, 12.
43 Arh. St. Buc., fond Casa regală - Mihai, dosar nr. 7/1946, f. 60.
42
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Pentru legiferarea transformărilor înfăptuite la toate nivelurile organis
mului militar, la 1 5 iunie 1 946 au fost adoptate două decrete-legi (nr. 1 908
şi 1 909) 44•
Continuînd restrîngerea cadrului organizatoric, precum şi simplifi
carea conducerii şi înlăturarea unor paralelisme prin Legea nr. 946/1 946
s-au desfiinţat subsecretariatele de stat ale Aerului şi Marinei, locul pri
mului fiind luat de Inspectoratul Aeronauticii, iar al celui de-al doilea d·�
Inspectoratul Marinei. Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat s-a
transformat în Subsecretariatul de Stat al Armatei.
In anul 1 947 s-au iniţiat ample măsuri de restructurare a armatei
române. La baza reglementărilor j uridico-organizatorice atît în sfera con
d�cerii organismului militar, cît şi în cea a structurilor interne ale arme
lor şi categoriilor de forţe armate au fost puse Legea nr. 205, pentru or
ganizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale - nouă denu
mire a departamentului militar, care reflecta mai bine rolul armatei de
apărătoare a independenţei şi suveranităţii naţionale - şi Legea nr. 206,
pentru organizarea armatei, promulgate la 21 iunie 1 947. In spiritul aces
tor legi, care oglindeau şi stipulaţiile Tratatului de pace, a fost detali2.tă
organizarea puterii militare a ţării prin decretul nr. 1 661 din 9 august
1 947, privitor la structurile interne ale armatei şi prin Legea nr. 208 din
21 iunie 1 947, referitoare la rolul şi misiunile trupelor de grăniceri.
Legea nr. 205 preciza că Ministerul Apărării Naţionale era însărci
nat cu „conducerea superioară a întregii armate, administrarea şi înzes
trarea ei cu tot ceea ce este necesar ; instrucţia şi educaţia, justiţia şi dis
ciplina, precum şi controlul în toate domeniile ei de activitate" 45• Aceeaşi
lege statua că organele de conducere din departamentul militar
erau grupate în : a) organe superioare de conducere - cele învestite cu
competenţă pe plan central : Subsecretariatul de Stat al Armatei, Consi
liul Superior al Oştirii, Marele Stat Major, inspectoratele generale de ar
mată nr. 2 şi 3, Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie şi trei
secretariate generale ; b) organe centrale de conducere - cele cu com
petenţă pe domenii ; direcţii superioare şi direcţii pentru îndrumarea in
strucţiei, învăţămintului militar, pentru înzestrarea cu materiale tehnice,
administraţie ş.a. ; c) organe ajutătoare : serviciile şi formaţiunile de ser
vicii ale ministerului.
In aceeaşi lege Marele Stat Major era definit ca organ „de studii,
concepţie şi planificare pentru organizarea şi pregătirea forţelor ar
mate" 46 ; Consiliul Superior al Oştirii era apreciat ca organ consultativ
permanent al Ministerului Apărării Naţionale, chemat să se pronunţe
„în toate chestiunile care privesc organizarea şi pregătirea armatei, proiec
tele de legi militare sau proiectele de legi care interesează armata" 47. S-a
precizat, totodată, rolul Inspectoratului General al Armatei pentru Edu44 MOf, nr. 137 din 17 iunie 1946, p. 6 090-6 094.
Ibidem, nr. 141 din 24 iunie 1947, p. 5 110 ; DIMPR. 13 mai 1945-31 decem
brie 1947, p. 387.
46 DJMPR. 13 mai 1945-31 decembrie 1947„ p. 389.
47 Ibidem, p. 388.
45
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caţie, acela de a conduce, „după directivele ministrului apărării naţionale,
întreaga activitate educativă în armată" 48.
Pentru o mai bună conducere a armelor şi categoriilor de trupe ce
nu intrau în compunerea marilor unităţi terestre, comandamentele avia
ţiei, marinei şi geniului (constituit prin transformarea Inspectoratului
General al Geniului) au fost subordonate direct ministrului apărării na
ţionale. Jandarmii, grănicerii şi pompierii militari au intrat în subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, sub conducerea Subsecretariatului General
pentru Trupe - organism nou creat. Jandarmeria avea un inspectorat
general care era subordonat Ministerului Afacerilor Interne „atît în ceea
ce priveşte îndeplinirea îndatoririlor generale de poliţie, cît şi din punct
de vedere al organizării, atribuţiilor şi pregătirii profesionale a cadrelor" 49.
Legea nr. 208 din 21 iunie 1947 preciza că „Trupele de grăniceri fac
parte integrantă din compunerea forţelor armate ale ţării", ele avînd o
organizare cu caracter „pur militar" şi „fiind supuse tuturor dispoziţiilor
legilor şi regulamentelor militare" 50 . Intrebuinţarea lor operativă, recru
tarea, înzestrarea, instrucţia şi înaintările în grad au rămas în continuare
în competenţa Ministerului Apărării Naţionale.
Considerată „baza legilor organice ale armatei", Legea nr. 206 a
fixat principiile şi normele pentru organizarea forţelor armate pe timp
de pace, pregătirea şi utilizarea militară a resurselor umane, organizarea
teritoriului ţării din punct de vedere militar.
Principalele schimbări produse în organizarea comandamentelor şi
trupelor au constat în desfiinţarea comandamentelor de armată *, de corp
de armată şi teritoriale, în locul ultimelor două categorii constituindu-se
4 comandamente de regiuni militare, care au preluat şi îmbinat atribu
ţiile de comandament operativ cu cele de mobilizare şi ale conducerii acti
vităţii de asigurare materială şi administraţie a marilor unităţi din sub
ordine. Ca urmare a unor reduceri de efective au mai fost desfiinţate 3
divizii, comandamentul Brigăzii care de luptă, 6 regimente de infanterie,
5 regimente de cavalerie, 2 regimente de artilerie, 3 grupuri de vînători
de munte cu 6 batalioane, 1 regiment de pionieri şi alte unităţi neîndivi
zionate, depozite, formaţiuni de deservire ale trupelor de uscat şi aeronau
ticii. Concomitent, s-au făcut, în toate armele, contopiri şi reprofilări de
unităţi precum şi restructurarea unora dintre marile unităţi. Au luat, ast
fel, fiinţă Comandamentul Cavaleriei (prin transformarea Inspectoratului
General al Cavaleriei), Brigada mixtă de artilerie, şcolile de tragere şi per
fecţionare ale infanteriei, artileriei şi cavaleriei (prin transformarea Cen
trului de instrucţie mixt şi a Centrului de instrucţie al armatei), 1 regi
ment care de luptă, 2 grupuri specialităţi moto (prin desfiinţarea şi trans
formarea unor regimente de infanterie şi artilerie).
In ansamblul primilor ani postbelici cadrul general al armatei de
uscat s-a modificat în felul următor :
·

48

Ibidem, p. 391.
Ibidem, p. 410.
so Ibidem, p. 413.
• Măsura luată în legătură cu desfiinţarea comandamentelor de armată s-a
dovedit necorespunzătoare specificttlui românesc de organizare a puterii militare
a ţări i .
49
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Perioada de referinţă
Categoria de unităţi
şi mari unităţi

Armate
Corpuri de armată
Regiuni militare

Mari unităţi şi unităţi

Divizii inZanterie
Divizii de munte
Divizii de cavalerie
Divizii blindate
Divizii motorizate
Brigăzi care de luptă
Brigăzi artilerie anticar
Brigăzi de transmisiuni
Brigăzi de căi ferate
Regimente de infanterie
Regimente de cavalerie
Regimente de artilerie
Regimente pionieri
Regimente transmisiuni
Regimente căi ferate
Regimente care de luptă

August 1945
(cadrul provizoriu de
pace)

Iunie

2
5

2
5

-

-

August
1945

9

I

Iunie
1946

2

7
2
1

-

-

-

-

]

1
1
27
13
27
5
5
5
2

19H

-

4

Existente în :

'2'

1

Iulie

1946

.I

1
1
1
1
21
10
23
5
3
2
2

Iulie
1947

4
1
-

i
.

1
-

1
1
1
15
5
21
4
3
2
3

Numărul unităţilor şi marilor unităţi de infanterie, cavalerie şi
munte s-a redus deci simţitor. Modificările efectuate însă în structura.
acestora au permis sporirea numărului subu·nităţilor cu profil tehnic, în
special la artilerie, unde în 1 947 existau 65 de divizioane şi 228 baterii
faţă de 52 divizioane, respectiv 135 baterii în 1 946, dar şi la pionieri,
transmisiuni şi subunităţi auto. Acest fapt nu a determinat î'nsă un spor
calitativ deosebit pe ansamblul armatei.
Ca urmare a aplicării prevederilor Tratatului de pace, efectivele
totale ale armatei române se cifrau, în decembrie 1 947, la 138 OOO oameni,
din care 97 960 armata de uscat, 12 740 aeronautica, 4 880 marina, 20 OOO
grăniceri, 2 420 elevi şcoli militare de ofiţeri şi subofiţeri 5 1 •
Cu excepţia marinei, care şi-a păstrat în principiu cadrul existent
în 1 945, şi a grănicerilor, care au înregistrat un spor de efective de apro
ximativ 8 000-9 OOO de oameni, aeronautica şi în special armata de uscat
5 1 Arh. M.Ap.N., fond Comisia Tomână pentTu aplicaTea aTmistiţiului, dosar
nr. 151, f. 2.
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au cunoscut reduceri considerabile ale cadrului organizatoric stabilit ime
diat după încheierea conflagraţiei mondiale.
Elementele de noutate care au apărut în primii ani postbelici î.n
structura armatei române au constat în : organizarea a 2 mari unităţi blin
date (motomecanizate) 52, cu toate că materialul existent era insuficient
şi cu un grad sporit de uzură fizică şi morală, constituirea cîte unei mari
unităţi (brigăzi) pentru majoritatea armelor speciale şi dispariţia aceluiaşi
nivel la cavalerie. De asemenea, în primii ani postbelici au luat fiinţă Cen
trul de instrucţie pentru educaţie, cultură şi propagandă (la Breaza),
Teatrul Armatei, Ansamblul Armatei, întruchipînd dinamica evoluţiei
armatei române către structuri corespunzătoare etapei istorice respective.
Transformări democratice în
armata română

Parte componentă inseparabilă a societăţii româneşti aflată în plin proces de transformare democratică, ar
mata română - continuîndu-şi neîntrerupt existenţa - a parcurs, în pri
mii ani postbelici, drumul ascendent al mutaţiilor înnoitoare potrivit po
liticii stabilite de Partidul Comunist Român, de forţele progresiste, pa
triotice.
Fundamentînd în mod ştiinţific necesitatea transformării democra
tice a armatei, :e_artidul Comunist Român a ţinut seama de posibilitatea
practică a realizării acesteia, pornind de la premisele obiective şi subiective
favorabile existente, îndeosebi de la faptul că totalitatea efectivelor mili
tarilor în termen şi ale gradaţilor, majoritatea subofiţerilor, a maiştrilor
militari, a ofiţerilor proveneau din clasele şi păturile sociale muncitoare,
clase şi pături ridicate la luptă pentru transformări democratice. In presa
vremii se aprecia, cu deplin temei, că „armata este formată din ţărani şi
muncitori, fraţi buni şi fii iubitori ai muncitorilor de pe ogoare şi fabrici.
Armata e alcătuită, în imensa ei majoritate, din tineri dornici de un viitor
fericit pentru ţara noastră" 53. Această realitate constituise, de altfel, fac
torul hotărîtor al integrării militarilor în mişcarea de rezistenţă şi al parti
cipării lor la revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi
antiimperialistă din august 1944.
Receptivitatea şi adeziunea militarilor la programul de luptă al for
ţelor progresiste au constituit o premisă importantă a transformării de
mocratice a organismului militar românesc. In timp ce armata română
era angajată în luptă pe frontul antihitlerist, ostaşii care se aflau în ţară
s-au situat cu consecvenţă alături de masele populare atît în acţiunile po
litice încheiate cu instaurarea guvernului democratic muncitoresc-ţără
nesc de la 6 martie 1945, cît şi în munca de reconstrucţie şi înlăturare a
urmărilor războiului.
In perioada respectivă tot mai mulţi dintre militari au hrnt parte la
mitingurile şi demonstraţiile organizate de Frontul Naţional Democrat,
în cadrul cărora îşi spuneau cuvîntul, iar unii factori de conducere din
armată s-au ridicat public împotriva încercărilor de stăvilire a avîntului
revoluţionar al maselor. Astfel, în declaraţia din 26 februarie 1945, 10 ge
nerali şi ofiţeri (dintre ei, 2 generali deţineau funcţia de subşefi ai Marelui
52

53

Colonel Gheorghe Tudor, Atacă tancurile, Bucureşti, 1966, p. 23.
„Scînteia tineretului ", an II, nr. 16 din 1 martie 1945.

510
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Stat Major) au dezavuat încercarea şefului guvernului, generalul Rădescu,
de a folosi forţe militare împotriva maselor muncitoare ridicate la luptă
pentru transformări democratice. Referindu-se la semnificaţia majoră a
documentului menţionat, „Scînteia" sublinia că gestul curajos al milita
rilor respectivi era expresia unei conştiinţe patriotice ridicate, a unei ati
tudini civice înaintate, care „întăreşte unitatea naţională, înalţă prestigiul
armatei" M.
O premisă majoră favorabilă transformării democratice a armatei
române a constituit-o patriotismul şi spiritul de sacrificiu dovedite de toţi
militarii în luptele de eliberare a patriei de sub dominaţia fascistă. Fap
tele de vitejie şi eroism săvîrşite de armata română în bătăliile purtate
pentru alungarea trupelor duşmane de pe teritoriul naţional şi eliberarea
Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei au îmbogăţit tezaurul tradiţiilor pro
gresiste ale poporului român şi ale oştilor sale. Prin activitatea desfăşu
rată după 23 August 1944, prin jertfele date pe frontul antihitlerist
„armata română a demonstrat că rămîne o armată de apărare a patriei,
a cuceririlor revoluţionare !" 55 ,

Opţiunea pentru transformarea democratică a armatei într-un or
ganism militar pus în slujba muncitorilor şi ţăranilor a avut un suport
deosebit de puternic în legăturile multiple pe care comuniştii români le
statorniciseră cu ostaşii de toate gradele, încă din anii ilegalităţii, ampli
fi"Cate şi consolidate în perioada războiului antihitlerist. O dată cu victoria
revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă
din august 1944, înrîurirea exercitată asupra armatei de forţele progre
siste conduse de comunişti a cunoscut o creştere constantă şi o eficienţă
sporită. Extinderea continuă a legăturilor dintre comunişti şi militari,
amplificarea activităţii politice a Partidului Comunist în armată au consti
tuit condiţii hotărîtoare care au asigurat mersul rapid al procesului de
înnoire democratică a organismului militar al ţării.
Politica realistă promovată de Partidul Comunist Român pentru
unirea forţelor social-politice interesate în dezvoltarea ţării a reprezentat
premisa hotărîtoare a transformării democratice a armatei. Integrarea
militarilor · în lupta forţelor revoluţionare, patriotice, acţiune începută
anterior revoluţiei şi materializată în chip strălucit în august 1944, a con
tinuat pe toată perioada luptelor pentru cucerirea puterii politice. Refe
rindu-se la experienţa acumulată de Partidul Comunist Român în acea
etapă, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arată că „am mers de la început în
strînsă colaborare cu întreaga armată. Nu a fost reformă socială în care
armata să nu fi participat alături de partidul nostru, de popor în realizarea
tuturor acestor reforme" 56. Participarea militarilor la acţiunile desfăşu

rate pentru înnoiri democratice în viaţa patriei a stimulat perfecţionarea
treptată a structurilor interne ale armatei, a condiţiilor de trai din unităţi
şi a sistemului de instruire şi educare a întregului personal.
Ţinînd seama de ansamblul premiselor şi factorilor care favorizau
transformările înnoitoare în domeniul militar, Partidul Comunist Român
!Y.

„Scînteia" , an II, nr. 153 din 1 martie 1945.
Nicolae Ceauşescu, România pe dTumul constTuiTii societăţii socialiste mul
tilateTal dezvoltate, voi. 12, Editura Politică, Bucureşti, 1976, p. 264.
56 N icolae Ceauşescu, România pe dTUmul constTuiTii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 9, Editura Politică, Bucureşti, 1974, p. 315.
5:;
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a elaborat un amplu program a cărui realizare urma să asigure armatei
un nou profil, în calitatea sa de scut de apărare a cuceririlor revoluţionare,
a independenţei şi suveranităţii patriei. Pentru înfăptuirea acestui dezi
derat s-au pus în aplicare abrogarea vechii legislaţii şi adoptarea unei
legislaţii noi bazată pe principiile democratice ; selecţionarea cadrelor
armatei, eliminarea celor necorespunzătoare şi promovarea celor devo
tate, concomitent cu pregătirea de cadre din rîndurile muncitorilor, ţăra
nilor şi intelectualilor ; statornicirea de principii noi, democratice, în re
laţiile dintre militarii de toate gradele ; reorientarea conţinutului şi a me
todelor procesului instructiv-educativ din instituţiile militare de învă
ţămînt şi din unităţi ; elaborări de noi teze, orientări şi concepte în do
meniul doctrir:iei militare în consens cu experienţa de luptă a poporului
român, corespunzător imperativelor apărării cuceririlor revoluţionare.
Pentru înfăptuirea obiectivelor menţionate o importanţă deosebită a avut
acordarea de drepturi politice militarilor, precum şi alte măsuri care vi
zau racordarea integrală a oştirii la cerinţele primilor ani postbelici carac
terizaţi prin ample mutaţii în societatea românească.
Instaurarea guvernului democratic muncitoresc-ţărănesc de la
6 martie 1945 a creat posibilităţi noi pentru amplificarea procesului de
democratizare a armatei. Din acest moment „politica militară a P.C.R. a
început să devină o politică de stat" 57, ceea ce va determina sporirea
ritmului înnoirilor democratice în armată, accentuarea conţinutului lor
social-politic. Pe această linie, încă din prima şedinţă a guvernului demo
cratic muncitoresc-ţărănesc, reprezentantul Partidului Comunist Român,
subliniind că era necesar să se treacă la reorganizarea pe noi baze a or
ganismului militar, arăta : „să facem în aşa fel încît armata noastră să
simtă întreaga căldură a poporului, întregul sprijin al poporului" 59•
Acţionînd în acest spirit, guvernul a acordat prioritate la împro
prietărire luptătorilor de pe front, invalizilor, orfanilor şi văduvelor de
război ; s-a îngrijit de aprovizionarea frontului cu tot ce era necesar ac
ţiunilor de luptă ; a luat măsuri pentru informarea politică a personalului.
Pentru stabilirea unui contact nemijlocit cu ostaşii de toate gradele, care
erau angajaţi în asprele încleştări cu hitleriştii, între 1 1-26 aprilie 1 945
o delegaţie guvernamentală - din care făcea parte şi ministrul de război,
generalul de corp de armată Constantin Vasiliu-Răşcanu -, însoţită de
ziariştf, de echipe artistice şi de caravane ale Apărării Patriotice, a vizitat
mari unităţi de pe front. Pe lîngă cunoaşterea - la faţa locului - a nevoi
lor curente ale trupelor, vizita pe front a delegaţiei amintite a contribuit
la informarea militarilor noştri asupra realităţilor din ţară, la întărirea
legăturilor dintre armată şi guvern.
Totodată, din iniţiativa reprezentanţilor Partidului Comunist Român,
guvernul a luat hotărîrea privind introducerea în armată a unui or
ganism specializat pentru munca de educaţie, cultură şi propagandă. Ordi
nul general din 8 mai 1 945, prin care ministrul de Război statua introdu
cerea aparatului pentru educaţie, cultură şi propagandă în cadrul trupelor
57 Colonel dr. Ilie Ceauşescu, Considerente referitoare la politica militară
promovată de P.C.R. pentru transformarea armatei române într-o armată de tip
nou şi dezvoltarea acesteia conform doctrinei militare a luptei întregului popor
(august 1944-1975), în FIMPR, voi. 3, Bucureşti, 1975, p. 216.
58 Arh. Consiliului de Miniştri, fond Stenograme, dosar nr. 3/1945, p. 19.
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aflate pe front, menţiona că măsura fusese luată „în scopul de a realiza
democratizarea armatei şi reorganizarea operei de �ducare a ofiţerilor şi
a gradelor inferioare, pentru apropierea armatei de întregul popor româ
nesc" 59. In etapa de început, acest aparat cuprindea aproape 1 OOO de
ofiţeri şi subofiţeri cărora li s-a încredinţat sarcina de a sprijini coman
danţii în activitatea de educare a personalului, de a veghea la aplicarea
în practică a măsurilor de democratizare a tuturor domeniilor vieţii
ostăşeşti.
Constituirea aparatului pentru educaţie, cultură şi propagandă a re
prezentat o acţiune revoluţionară în domeniul militar. Aflat, încă de la
începuturile existenţei sale, sub conducerea Partidului Comunist Român,
aparatul pentru educaţie, cultură şi propagandă, extins - în octombrie
1 945 - la scara întregii armate române, şi-a axat activitatea sa politico
educativă „în sprijinul comandamentelor revoluţiei populare, al contopi
rii depline a militarilor cu năzuinţele întregului popor muncitor" 60• Cu
prilejul înfiinţării aparatului politic în armată se aprecia că oştirea
„face un uriaş salt înainte pe calea progresului" 61, iar despre activitatea
ofiţerilor şi subofiţerilor care făceau parte din aparatul pentru educaţie,
cultură şi propagandă se opina că „odată cu venirea lor s-a schimbat
parcă ceva din sufletul ostaşului, din manifestarea şi viaţa lui cea de
toate zilele" 62• Invingînd greutăţile inerente ale începutului, ofiţerii şi
subofiţerii din aparatul pentru educaţie, cultură şi propagandă au contri
buit la clarificarea politico-ideologică a personalului, au acţionat pentru
ridicarea nivelului de trai al militarilor în termen, pentru întronarea unei
discipline militare conştiente, pentru statornicirea unei atitudini noi în
relaţiile dintre şefi şi subordonaţi.
O trăsătură caracteristică de prim ordin a evoluţiei organismului
militar românesc în primii ani postbelici a fost conducerea întregului pro
ces de transformare revoluţionară a armatei de către Partidul Comunist
Român. Sporindu-şi continuu influenţa politică asupra tuturor categoriilor
de militari, Partidul Comunist Român s-a situat cu consecvenţă în frun
tea acţiunilor de transformare democratică a armatei existente într-o
armată populară, apărătoare de nădejde a independenţei patriei, suvera
nităţii naţionale şi a cuceririlor revoluţionare. In scopul conducerii efici
ente a acestui proces înnoitor din oştire, încă de la sfîrşitul anului 1944
a început reorganizarea activităţii de partid în rîndurile militarilor atît
pe plan central, cît şi pe plan local. Astfel, pe lingă C.C. al P.C.R. funcţiona
„Resortul militar central" ; comitetele regionale de partid dispuneau de
resoarte militare, iar comitetele judeţene aveau responsabili cu activitatea
politico-educativă în rîndurile ostaşilor. La şedinţa din mai 1945 a Resor
tului militar central se sublinia că acestuia îi revenea conducerea activi
tăţii politice în unităţile militare, precum şi formaţiunilor de luptă patrio
tice. Atribuţiile principale ale acestui organ central de partid constau
în : asigurarea încadrării funcţiilor de conducere din armată cu cadre mi
litare devotate poporului şi bine pregătite din punct de vedere profesio
nal ; intensificarea măsurilor de pregătire în instituţiile militare de învăsg

60
61
62

Arh. M.Ap.N., fond 465, dosar nr. 211945, f. 164.
Colonel dr. Ilie Ceauşescu, op. cit., p. 224.
Gazeta luptătorilor", an II, nr. 43 din 28 iunie 1945.
:Frontul ", an I, nr. 5 din 28 iunie 1945.
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ţămînt a ofiţerilor şi subofiţerilor proveniţi din muncitori, ţărani, intelec
tuali şi din alte categorii de oameni ai muncii.
Activitatea pentru transformarea democratică a armatei s-a inten
sificat, căpătînd un ritm şi mai dinamic, după Conferinţa Naţională a
Partidului Comunist Român din octombrie 1 945. Pe baza hotărîrilor adop
tate de Conferinţă în direcţia amplificării acţiunilor ce vizau democrati
zarea aparatului de stat s-au pus în aplicare măsuri şi în armată, concre
tizate în extinderea activităţii resoartelor militare, în sporirea numărului
de celule constituite din membri de partid provenind dintre muncitori, în
organizarea unei conlucrări mai strînse a aparatului pentru educaţie, cul
tură şi propagandă cu organizaţiile democratice, în cimentarea legăturilor
dintre masele muncitoare şi armată. Spre sfîrşitul anului 1 945, numai în
cadrul unităţilor militare dislocate pe teritoriul judeţului Ilfov şi al Re
gionalei P.C.R. Oltenia acţionau aproximativ 3 100 de comunişti 63•
O altă trăsătură a evoluţiei armatei române în primii ani postbelici
o constituie acordarea de drepturi politice militarilor. După cum preciza
Plenara C.C. al P.C.R. din ianuarie 1946, erau create toate condiţiile ca
armata „să fie alături de forţele democratice în pregătirea alegerilor, în
însăşi cîştigarea alegerilor" 6\ preconizîndu-se acordarea dreptului de vot
militarilor.
Cu prilejul dezbaterii legii electorale în Consiliul de Miniştri, genera
lul de corp de armată Constantin Vasiliu-Răşcanu, ministrul de Război,
arăta : „Nu putem avea o armată democrată, fără ca ea să nu aibă drep
tul să participe la toate manifestările şi obligaţiunile cetăţeneşti ale po
porului" 65• El afirma că armata simte nevoia să-şi manifeste toate drep
turile cetăţeneşti la fel cu celelalte instituţii ale ţării. Ca urmare, conchi
dea şeful departamentului militar, „Armata trebuie să facă politică, pentru
ca sufletul ei să vibreze în strictă concordanţă cu sufletul poporului diri
care se trage" 66.
lncercînd să menţină vechile stări de lucruri, între care şi neadmi
terea participării militarilor la viaţa politică, reprezentanţii claselor ex
ploatatoare grupaţi în partidele „istorice" se ridicau cu vehemenţă împo
triva acordării de drepturi electorale ostaşilor. Reprezentantul Partidului
Naţional-Liberal (Brătianu) în guvern declara, la 3 iulie 1 946, că dacă
s-ar acorda militarilor dreptul de a alege şi de a fi aleşi, aceasta „ar fi o
nenorocire pentru ţara românească" 67• Experienţa istorică a oferit dovezi
concludente în legătură cu justeţea politicii promovate de comuniştii
români pentru democratizarea sistemului electoral, prin realizarea univer
salităţii votului, acordînd acest drept tuturor cetăţenilor, inclusiv
miIRarilor.
Drepturile electorale pentru militari au fost consfinţite prin legea
nr. 560 din 13 iulie 1 946 68 . Acest act legislativ a marcat un adevărat pas
63

Ştefan Lache, Procesul de demoC1'atizare in rindurile armatei în perioada

23 august 1944 - 30 decembrie 1947, în BAM, nr. 4/1969, p. 36.

M Apud Armata Tom4nă in pTimii ani ai Tevoluţiei şi construcţiei socialiste,
Bucureşti, 1977, p. 69.
65 Arh. Consiliului de Miniştri, fond Stenograme, dosar nr. 6/1946, f. 31.
66 Ibidem, f. 32.
67 Apud Mihai Fătu, 1946. Din iltoria politic4 a Rom4niei contemporane,
Bucur ti, 1968, p. 101.
MOf, nr. 161 din 15 iunie 1946, p. 7 359-7 367.
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Militari în timpul unui miting electoral

Afiş electoral

înainte în antrenarea ostaşilor în noua viaţă social-politică ce pulsa în
toate oraşele şi satele patriei. Campania electorală care s-a desfăşurat în
preajma alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 a oferit militarilor
largi posibilităţi pentru integrarea lor organică în viaţa politică a ţării.
Punînd în aplicare sarcinile sta:bilite de C.C. al P.C.R. pentru parti
ciparea activă a militarilor la campania electorală, Inspectoratul general
al armatei pentru educaţie, cultură şi propagandă a elaborat şi difuzat
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broşuri, afişe, cărţi poştale pentru ostaşi ; a organizat echipe artistice ; a
pregătit mitinguri, întîlniri ale ostaşilor cu reprezentanţi ai organizaţiilor
democratice. Aproape 60 echipe artistice s-au deplasat în circa 1 100 de
oraşe şi sate unde au prezentat în jur de 1 600 spectacole la care au asis
tat aproximativ 1 270 OOO de persoane. In timpul campaniei electorale,
5 caravane cinematografice pregătite de armată au prezentat filme în
diferite localităţi ale ţării 69.
Campania electorală din toamna anului 1946 a contribuit la consoli
darea legăturilor dintre masele populare şi militari. Reflectînd acest ade
văr, la consfătuirea cu comandanţii de mari unităţi, şefii de stat-major şi
comandanţii-secunzi pentru educaţie, cultură şi propagandă se aprecia că
„armata s-a încadrat complet pe linia marilor comandamente ale neamu
lui şi va dovedi aceasta cu ocazia alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946" 70 .
Răspunzînd grijii, preţuirii şi încrederii cu care erau înconjuraţi de
masele muncitoare, de guvernul democratic muncitoresc-ţărănesc, mili
tarii s-au prezentat cu demnitate civică şi cu înalt simţ de răspundere
patriotică la centrele de votare, manifestîndu-şi plenar ataşamentul faţă
de transformările democratice din ţară. Rezultatele votului militarilor sînt
concludente : peste 90% dintre ostaşi au votat pentru candidaţii Blocului
Partidelor Democrate, reprezentanţi ai poporului.
In legătură cu înalta ţinută civică dovedită de militarii români cu
prilejul alegerilor din 19 noiembrie 1 946, primul ministru, luînd cuvîntul
la mitingul ce a avut loc în Capitală imediat după alegeri, arăta : „Armata
poporului a devenit a noastră, a tuturor, şi va rămîne pentru totdeauna
de aici înainte în slujba numai şi numai a poporului" 7 1 .
Ca rezultat direct al mutaţiilor democratice din viaţa patriei, al
politicii Partidului Comunist Român, pe lîngă drepturi electorale depline,
militarii beneficiau, începînd din 1946, la fel ca toţi oamenii muncii, de
un larg evantai de libertăţi politice, printre care : posibilitatea de a par
ticipa la manifestaţii sau întruniri ale maselor muncitoare ; libertatea de
a activa în organizaţiile democratice (Apărarea Patriotică, Frontul Plu
garilor etc.) ; personalul civil din armată se organizase în sindicate încă
din primăvara anului 1945 ; soţiile cadrelor au constituit „Asociaţia so
ţiilor de militari", contribuind la acţiunile de asistenţă socială. In acest
fel, acordarea de drepturi politice militarilor a impulsionat desfăşurarea
procesului de transformare revoluţionară a armatei în conformitate cu
concepţia ştiinţifică a Partidului Comunist Român.
Efectele procesului progresist ce se înfăptuia în interiorul tuturor
structurilor organismului militar au fost evidenţiate şi în şedinţa din
13 decembrie 1 946 a Adunării Deputaţilor. Cu acel prilej, generalul de
corp de armată Constantin Vasiliu-Răşcanu, în calitatea sa de deputat în
primul parlament postbelic al ţării, arăta că armata îşi croise „drum spre
formarea unui organism modern plin de vigoare şi adevărată dragoste
·

69

Arh. M.Ap.N., fond 1 008, dosar nr. 70, f. 9-10.
Arh. St. Buc., fond Ministerul Propagandei. Direcţia Presei, dosar nr. 126/
1946, f. 77.
7 1 „Glasul armatei ", an II, nr. 144 din 25 noiembrie 1946.
7o
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de patrie, cu ostaşi oţeliţi şi gata, la primul semn, să facă supremul sacri
ficiu pentru apărarea libertăţii şi independenţei noastre, abia cucerite" n.
Astfel, linia politică a Partidului Comunist Român în problemele
militare şi-a găsit o aplicare constantă şi eficientă atît prin acţiunile în
treprinse de guvernul democratic muncitoresc-ţărănesc, cît şi prin munca
depusă de organisme special constituite (resoartele militare, aparatul pen
tru educaţie, cultură şi propagandă) şi de comuniştii aflaţi în armată (la
începutul anului 1 947 numărul lor ridicîndu-se la peste 4 700) 73.
Profund cunoscător al realităţilor social-politice, aplicînd creator le
gităţile generale, tezele socialismului ştiinţific, Partidul Comunist Român
a elaborat şi realizat linia sa politică originală în domeniul militar, asi
gurînd formarea armatei noi, populare nu pe calea sfărîmării vechii
armate, ci pe calea transformării ei democratice treptate. Originalitatea
concepţiei şi practicii revoluţionare înaintate ale comuniştilor români
apare şi mai pregnant dacă se au în vedere tezele întemeietorilor teoriei
socialismului ştiinţific care susţineau sfărîmarea aparatului de stat bur
ghez, deci şi desfiinţarea armatei permanente, precum şi practica revolu
ţionară externă care, în focul revoluţiei, lichidase organismul militar exis
tent şi crease o armată pe principiile voluntariatului şi partizanatului.
Transformarea pe baze noi a armatei române constituie, deci, o îm
bogăţire a teoriei şi practicii revoluţionare de către Partidul Comunist
Român. Folosirea acestei căi a izvorît din realitatea obiectivă : armata
română s-a integrat total în lupta pentru eliberarea deplină a ţării de sub
ocupaţia horthysto-hitleristă, a dat grele jertfe în lupta pentru eliberarea
altor popoare ; militarii români - în imensa lor majoritate, inclusiv
cadre superioare, fiind fii de muncitori, ţărani şi intelectuali care au ade
rat cu încredere la linia politică a P.C.R. - au participat la acţiunile des
făşurate de masele muncitoare pentru transformări revoluţionare. Por
nind de la realităţile istorice, Partidul Comunist Român a asigurat, în
contextul marilor prefaceri revoluţionare ce au fost deschise de revoluţia
din august 1944, continuitatea firească a organismului militar naţional,
transformîndu-1 şi perfecţionîndu-1 treptat, în pas cu mersul ascendent
al societăţii româneşti.
In această lumină, faptele demască în mod hotărît opiniile neştiin
ţifice, dăunătoare şi negativiste susţinute în lucrări apărute peste hotare,
potrivit cărora armata română de astăzi ar avea la origine, chipurile, o
singură mare unitate de voluntari. In acest fel, „prin denaturarea pro
cesului de transformare a armatei române într-o armată revoluţionară,
socialistă, punînd acest amplu şi profund proces pe seama existenţei unei
mari unităţi se neagă activitatea revoluţionară desfăşurată de socialiştii
români, apoi de partidul comunist multe decenii pentru transformarea
armatei române într-un organism militar de tip nou, socialist, lucru reali
zat din plin în anii de după 23 August 1944" 74•
12

MOf, „Dezbaterile parlamentare", nr. 48 din 16 mai 1947, p. 754.
România în anii Tevoluţiei democTat-populaTe, Bucureşti, 1971, p. 264.
7� General-maior dr. Ilie Ceauşescu, ExpeTienţa istoTică a luptei !nt!e (lului
popoT pentTu apăTaTea patTiei la Tomâni - călăuză siguTă în opeTa de mtanTe a
independenţei naţionale a României socialiste, în FIMPR, vol. 10, Bucureşti, 1982,
p. 472.
73
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Dezminţind afirmaţiile neconforme adevărului istoric, viaţa con
firmă pe deplin justeţea liniei politice originale a comuniştilor români
privind transformarea democratică a organismului militar existent într-o
armată populară a muncitorilor şi ţăranilor, apărătoare a cuceririlor re
voluţionare şi a independenţei patriei, asigurîndu-se în acest mod valori
ficarea, pe o treaptă superioară, a tradiţiilor de luptă glorioase ale oştilor
române, continuitatea şi dezvoltarea armatei române în noile condiţii
istorice.
In vastul proces de înnoiri revoluţio
nare înfăptuit în România în primii
ani postbelici, anul 1947 reprezintă
un capitol cu profunde semnificaţii şi implicaţii pentru pregătirea condi
ţiilor necesare trecerii la noua etapă de dezvoltare ascendentă a societăţii.
Transformările ce au avut loc în acel an au asigurat redresarea situaţiei
economie€, cucerirea deplinei puteri politice de către clasa muncitoare în
alianţă cu ţărănimea şi alte categorii de oameni ai muncii sub conducere3
Partidului Comunist Român, creşterea rolului statului, extinderea activi
tăţii pe plan extern a patriei noastre.
Viaţa social-politică a României cunoştea, la sfîrşitul anului 1 947,
noi şi importante regrupări de forţe, ca urmare a accentuării procesului
destrămării politico-organizatorice şi a izolării de mase a principalelor
grupări ale claselor exploatatoare.
A crescut influenţa Partidului Comunist Român, a Partidului So
cial-Democrat, a Frontului Plugarilor, a altor formaţiuni patriotice şi
democratice.
In ultimele luni ale anului 1 947 trecerea României la o nouă etapă
de dezvoltare, la revoluţia socialistă, devenise o necesitate imediată. In
depărtarea din guvern a reprezentanţilor Partidului Naţional-Libera]
(Tătărăscu) a însemnat, în fapt, un moment important în însuşi procesul
cuceririi puterii politice depline de către clasa muncitoare, precum şi în
eliminarea ultimelor elemente susţinătoare ale regimului monarhic, care,
prin poziţiile ce le deţinuseră, ar fi putut să îngreuneze mersul obiectiv
al societăţii spre o nouă etapă de dezvoltare. In aceste condiţii monarhia
a fost tot mai mult izolată, devenind un factor periferic al vieţii politice,
existenţa ei avînd mai mult un caracter formal. „Indatoririle sale [ale re
gelui
n.n.] se reduseseră, şi odată cu ele şi posibilităţile sale de a-şi
exercita influenţa. Deşi două sau trei zile pe săptămînă erau ocupate cu
audienţele pe care le avea cu miniştrii, aceştia reduceau treptat cîmpul
discuţiilor sau raportau că nu aveau nimic de discutat" 75•
Pe acest fond de adîncă transformare revoluţionară a societăţii ro
mâneşti, vizita regelui Mihai în Marea Britanie, în noiembrie, şi logodna
Abolirea monarhiei şi

proclamarea Republicii

-

75 Apud Ioan Scurtu, Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia
formei de guvernămînt în istoria modernă şi contempOTană, Bucureşti, 1988, p. 592.

518
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

sa neoficială în Elveţia (6 decembrie) nu au adus nimic nou în ceea
ce priveşte raporturile sale cu guvernul.
Preluarea integrală a organismului militar - la 24 decembrie
1 947
sub controlul şi conducerea Partidului Comunist Român a înse�
nat în fapt un nou pas în perspectiva apropiatei înlăturări a monarhiei '6•
Măsurile puse în aplicare în anul 1947 în toate domeniile vieţii eco
nomico-sociale, politice, administrative, juridice, legislative şi militare ale
României au făcut pregnant simţită contradicţia dintre vechea formă de
stat monarhică şi conţinutul puterii, exercitată în mod hotărîtor de către
clasa muncitoare în alianţă cu ţărănimea şi cu celelalte categorii de oa
meni ai muncii. „Amplificarea continuă a procesului revoluţionar a dus
la modificarea radicală a ra
- subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
-

-

portului forţelor sociale în favoarea maselor celor ce muncesc, la înfrîn
gerea claselor exploatatoare, la eliminarea din guvern a ultimilor repre
zentanţi ai partidelor burgheze, la înlăturarea monarhiei şi proclamarea
Republicii Populare Române " 77.

Menţinerea vechii forme de stat pînă la sfîrşitul anului 1947 a re
zultat din condiţiile specifice ale evoluţiei societăţii româneşti, începînd
cu 23 August 1944, în care regele şi cercurile palatului se alăturaseră
acţiunii concertate a forţelor naţionale patriotice interne în vederea în
lăturării regimului antonescian. S-a confirmat astfel concepţia Partidului
Comunist Român care a considerat că, în condiţiile noului raport de forţe
de după 23 August 1 944, monarhia, din dorinţa de supravieţuire, putea
să acţioneze în direcţia impusă de masele populare. Intr-adevăr, cu ex
cepţia conflictului dintre rege şi guvern din a doua jumătate a anului
1945, cercurile burgheze conservatoare n-au reuşit să angajeze deschis
monarhia de partea lor în tentativele de stopare a procesului revoluţionar
intern ; mai mult, regele a fost nevoit să se manifeste în practica politică,
în exercitarea atribuţiilor sale de şef al statului faţă de actele de politică
internă şi externă, de partea puterii executive, să accepte transformări ce
se înscriau pe linia progresului social, a lichidării urmărilor războiului,
a afirmării independenţei şi suveranităţii naţionale.
Cu toate acestea monarhia continua să exprime şi să apere interesele
economice şi politice ale claselor exploatatoare ; pe măsura diminuării
influenţei principalelor partide politice burgheze şi a dispariţiei lor din
viaţa politică, monarhia devenise centrul de raliere a forţelor ostile pro
cesului revoluţionar, transformîndu-se dintr-un „simbol" al unităţii na
ţionale, cum era prezentată de propaganda burgheză, în principalul obsta
col în calea evoluţiei regimului politic spre o formă de stat de tip socialist.

Victoria revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi anti
imperialistă de Za 23 August 1 944 - organizată şi înfăptuită sub condu
cerea Partidului Comunist Român - a deschis calea marilor reforme so
cia� şi transformări revoluţionare din ţara noastră. Aceasta a făcut ca
cele mai reacţionare forţe ale burgheziei şi moşierimii să se coalizeze în
„

„Scînteia", an XVI, nr. 1 010 din 31 decembrie 1947.
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul constTuiTii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vol. 5, Editura Politică, Bucureşti, 1971, p. 871.
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jurul monarhiei în încercarea lor de a se opune procesului revoluţionar,
de a-şi menţine privilegiile. In aceste condiţii s-au impus ca o necesitate
obiectivă răsturnarea monarhiei, la 30 Decembrie 1947, şi proclamarea
Republicii" 78.

La sfîrşitul anului 1947 premisele obiective şi subiective pentru
schimbarea formei de stat în România erau pe deplin maturizate, ceea ce
a permis conducerii superioare a Partidului Comunist Român, împreună
cu unii membri ai guvernului, să elaboreze un plan de măsuri politico
militare pentru abolirea monarhiei şi instaurarea Republicii. Acest plan
viza pregătirea militară a formaţiunilor muncitoreşti, realizarea securi
tăţii obiectivelor de importanţă deosebită din Capitală şi provincie
- instituţiile de stat, telefoanele, Poşta, Radiodifuziunea, unele întreprin
deri şi uzine -, precum şi rechemarea în ţară a unor diplomaţi cunoscuţi
pentru concepţiile lor monarhiste. In conformitate cu planul stabilit de
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, în zilele de 29 şi 30 de
cembrie 1 947 s-au luat sub pază obiective importante precum poduri, şosele
principale, opere de artă, instituţii sociale şi politice şi sedii ale forţelor
democratice. Totodată, s-a asigurat securitatea demnitarilor şi a fost sta
bilit cu precizie ansamblul de măsuri şi acţiuni politice, s-a efectuat o
masivă mobilizare la sedii a activului de partid şi de tineret, s-au convocat
membrii Parlamentului, s-au anunţat redacţiile ziarelor şi Radiodifuziunii.
In ansamblul acţiunilor întreprinse de Partidul Comunist Român
s-au înscris şi cele ale comitetelor judeţene de partid care au consti
tuit comandamente, au mobilizat activul de partid, muncitorii, forma
ţiunile de poliţie şi jandarmerie, precum şi ofiţeri şi subofiţeri din unită
ţile militare aflate în zonă 70• In seara zilei de 29 decembrie, la ora 20,30,
mareşalul palatului (aflat în Bucureşti) a comunicat telefonic regelui,
care se afla la Sinaia, cererea formală a şefului guvernului de a fi primit
în audienţă, a doua zi, la ora 10. Sosind în Capitală, împreună cu regina
mamă, acesta a fost informat de apropiaţii săi că „se petrece ceva
neobişnuit" so, fără însă a i se preciza exact despre ce anume era vorba.
Precizările au venit însă mult mai repede decît se aştepta regele, atunci
cînd, la ora 12,15, la palatul din şoseaua Kiseleff s-au prezentat preşedin
tele Consiliului de Miniştri, dr. Petru Groza, şi secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
care au arătat că, în condiţiile noului raport de forţe din interiorul ţării,
proclamarea Republicii populare devenise o necesitate obiectivă, o cerinţă
stringentă a momentului, subliniind că poporul aşteaptă ştirea abdicării.
Toate măsurile de precauţie şi vigilenţă luate în zilele anterioarz
s-au dovedit a fi oportune, întrucît în convorbirea avută cu preşedintele
Consiliului de Miniştri şi cu secretarul general al Comitetului Central al
78 Elena Ceauşescu, Cuvîntare la Sesiunea solemnă a Marii Adunări Naţionale
consacrată celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii, 24 decembrie 1987.
Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 8.
79 Pentru republică în România, Bucureşti, 1982, p. 186.
Ha
Apud Republica în România. De la idee la faptă, Iaşi, 1988, p. 242.
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Partidului Comunist Român, regele Mihai, pe moment surprins 8 1 , a în
cercat în cele aproape trei ore de discuţii să tergiverseze, să obţină, even
tual, o amînare, s-a gîndit chiar să facă apel la armată, decizie la care a
renunţat întrucît nu era sigur de sprijinul acesteia. Numai după ce s-a
convins că era inutilă orice încercare de împotrivire, fiind complet izolat,
întrucît paza palatului din şoseaua Kiseleff fusese înlocuită, iar legă
turile telefonice întrerupte, Mihai I de Hohenzollern s-a hotărît, în jurul
orei 1 5, să semneze actul de abdicare. „In viaţa statului român - se arăta
în acel document - s-au produs în ultimii ani adînci prefaceri politice,
economice şi sociale, care au creat noi raporturi între principalii factori
ai vieţii de stat. Aceste raporturi nu mai corespund astăzi condiţiunilor
stabilite de pactul fundamental - Constituţia Ţării -, ele cerînd o grab
nică şi fundamentală schimbare. In faţa acestei situaţiuni, în deplină în
ţelegere cu factorii de răspundere ai ţării, conştient şi de răspunderea
ce-mi revine, consider că instituţia monarhică nu mai corespunde actuale
lor condiţiuni ale vieţii noastre de stat, ea reprezentînd o piedică serioasă
în calea dezvoltării României. In consecinţă, pe deplin conştient de im
portanţa actului ce fac în interesul poporului român, ABDIC pentru mine
şi pentru urmaşii mei de la tron, renunţînd pentru mine şi pentru ei la
toate prerogativele ce le-am exercitat ca rege al României. Las poporului
român libertatea de a-şi alege noua formă de stat" 82•
Trecerea la noua etapă de dezvoltare a României - salt calitativ
produs în cadrul procesului revoluţionar unic - s-a efectuat aşadar pe
cale paşnică, fără convulsii, lucru remarcat şi de primul ministru în şe
dinţa Consiliului de Miniştri ţinută între orele 1 5,30-16, 1 0 în care s-a
luat cunoştinţă de actul de abdicare. Apreciind că acesta „s-a făcut prin
bună învoială", primul ministru informa guvernul că „Regele a constatat,
aşa cum este scris aici - că instituţia monarhiei era o piedică serioasă în
calea dezvoltării poporului nostru. Istoria va înregistra o lichidare prie
tenească a monarhiei, fără zguduiri, cum poate inamicii noştri n-ar fi
dorit. Ca să utilizez o expresie a reginei-mamă, poporul a făcut azi un
divorţ şi discret şi elegant de monarhie. Prin urmare şi actul acesta este
la fel cu celelalte din istoria guvernării noastre. Vreau să se ştie pretu
tindeni - şi aceasta este foarte important - că lucrul acesta s-a făcut
cu cuminţenie, la timpul său [... ] . Noi mergem înainte, pe drumul nostru,
cu minimum de zguduiri şi maximum de foloase" 83.
înmănunchind într-un front unic toate forţele înaintate ale naţiunii,
Partidul Comunist Român a asigurat preluarea treptată de către acestea
a noi şi noi poziţii în viaţa socială şi politică a ţării, a realizat izolarea şi
apoi dizolvarea partidelor burgheze, a diminuat necontenit rolul monar�
hiei în viaţa statului român. Totalitatea transformărilor revoluţionare
81
Semnificativă pentru starea de spirit a monarhului la începutul lunii de
cembrie 1947 este declaraţia maiorului Jacques Vergotty, ofiţerul de ordonanţă al lui
Mihai, dată la Lausanne în Elveţia, unde regele s-a logodit neoficial cu principesa
Anna de Bourbon-Parma. Exprimînd punctul de vedere al monarhului, acesta făcea
cunoscut ziarelor că : „regele este foarte contrarfat de toate ştirile false ce au
apărut în presă. Multe din aceste ştiri nu ţin seama de completa ... armonie,.. în re
laţiile dintre rege şi guvernul său şi aceste ştiri tind să pună pe rege într-o situaţie
foarte jenantă" (Arh. M.Ap.N .. fond Microfilme, rola F. II 1 743, c. 219).
82
MOf, nr. 300 bis din 30 decembrie 1947, p. 1 1 414.
BJ Apud Republica în România. De la idee la faptă, p. 243.

521
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

care au avut loc în primii ani postbelici au făcut ca, la 30 decembrie 1947,
instrumentul puterii şi al dominaţiei claselor exploatatoare, monarhia
- instituţie aflată în contradicţie directă cu puterea politică, cu guvernul
ca reprezentant al voinţei şi intereselor oamenilor muncii
să fie înlă
turată. „Crearea republicii
subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
-

-

-

constituie deci o încununare a luptei duse de-a lungul secolelor de poporul
român, de forţele sale înaintate pentru eliberare naţională şi socială,
pentru neatîrnare, progres social şi o viaţă mai bună. Făurirea republicii
a devenit posibilă în condiţiile sociale noi create după eliberarea ţării, ale
profundelor schimbări democratice, revoluţionare care s-au produs în so
cietatea românească şi ale acţiunilor de masă pentru răsturnarea claselor
exploatatoare şi cucerirea puterii de către proletariat, în alianţă cu ţă
rănimea" 84•
Consiliul de Miniştri a adoptat, în plenul său, Proclamaţia guver
nului către popor, în care se explica actul abdicării prin prefacerile

produse în viaţa politică, economică şi socială a statului şi se chemau
masele populare şi armata să apere noua formă de stat, Republica, să con
tribuie la dezvoltarea şi întărirea ei. „Muncitori, ţărani şi intelectuali
- se arăta în partea finală a Proclamaţiei - ostaşi, subofiţeri şi ofiţeri,
cetăţene şi cetăţeni ! Să înălţăm noua formă de viaţă a Statului nostru,
Republica Populară Română, patria tuturor celor ce muncesc cu braţele
şi cu mintea, de la oraşe şi de la sate" 85• In seara aceleiaşi zile, în Adu
narea Deputaţilor s-au prezentat Legea nr. 363 pentru constituirea sta
tului român în Republica Populară Română şi Legea pentru „numirea"
membrilor Prezidiului Republicii Populare Române, ambele primite cu
deosebit entuziasm şi adoptate în unanimitate. In Prezidiu au fost aleşi
savantul Constantin I. Parhon, preşedinte, scriitorul Mihail Sadoveanu,
preşedinte al Adunării Deputaţilor, Ştefan Voitec, secretar general a]
Partidului Social-Democrat, ministrul Educaţiei Naţionale, Gheorghe C.
Stere, preşedintele Curţii de Apel din Bucureşti, muncitorul Ion Niculi,
vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor 86. Deputaţii au depus apoi jură
mîntul după următoarea formulă : „Jur a apăra drepturile şi libertăţile
democratice ale poporului român şi independenţa şi suveranitatea Repu
blicii Populare Române, precum şi legile sale" B7•
Adeziunea deplină a armatei la actul proclamării Republicii, atitu
dinea entuziastă şi înalta conştiinţă cetăţenească a tuturor categoriilor de
militari au fost elocvent reliefate prin jurămîntul depus faţă de puterea
muncitorească-ţărănească, a cărui formulă era : „Jur de a fi credincios
poporului şi de a apăra Republica Populară Română împotriva duşmani
lor din afară şi dinăuntru. Jur a respecta legile Republicii Populare
Române şi de a păstra secretul în serviciu. Jur supunere legilor şi regu
lamentelor militare în toate ocaziile" BB.
Prin coordonatele sale social-politice, prin parametrii organizatorici
depunerea jurămîntului faţă de Republică a reprezentat un act cu valenţe
8' Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, voi. 7, Editura Politică, Bucureşti, 1973, p. 957.
85 „Scînteia", număr special de Anul Nou [1948].
86 MOf, nr. 300 bis din 30 decembrie 1947, p. 11 414.
87 Ibidem.
88 Ibidem.
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Prezidiul Republicii
Populare Române

Legea prin care a
fost proclamată Re
Populară
publica
Română

deosebite în istoria armatei române. Intr-un timp extrem de scurt, întreaga
oştire, de la cadrele de conducere pînă la ultimul soldat, a depus j ură
mîntul faţă de R�publică 89.
Proclamarea Republicii a fost primită cu entuziasm de masele
populare, care şi-au manifestat, încă din seara zilei de 30 decembrie, sen89 Căpitan dr. Ştefan Pâslaru,
reşti, 1987, p. 100-110.

Republica la români. Ideal şi împlinire, Buc u
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Manifestaţie populară prilejuită de prnclamarea Republicii Populare Române

timentele de profundă satisfacţie. La oraşe şi sate, masele şi-au exprimat
bucuria prin ample manifestaţii, mitinguri şi adunări, care au îmbrăcat
aspectul unor impresionante serbări populare. Subliniind caracterul de
masă al acestor manifestări, organul central de presă al Partidului Comu
nist arăta că „de la un capăt la altul al ţării s-a încins hora libertăţii" oo.
Prin numeroase scrisori, moţiuni şi telegrame, muncitorii, ţăranii, inte
lectualii şi-au exprimat devotamentul faţă de Republică, hotărîrea ne
strămutată de a-şi consacra forţele înfloririi ei.
Alături de întregul popor militarii au reliefat, în luările lor de cu
vînt, atît importanţa actului proclamării Republicii, cît şi orizonturile noi,
socialiste deschise în faţa României. Considerînd actul de la 30 decembrie
1 947 drept una din etapele „necesare pentru instaurarea socialismului" 91,
ofiţerii şi subofiţerii din diferite unităţi militare apreciau că „trecerea la
Republică a ţării noastre se constituie drept un progres foarte mare spre
socialism", şi că numai prin noua formă de stat „vom putea pune bazele
socialismului" 92. Totodată, militarii şi-au exprimat convingerea că jură
mîntul de credinţă faţă de poporul din care fac parte era drept şi solemn,
unic în istoria oştirii, angajîndu-se să facă zid în jurul Republicii, să apere
independenţa şi suveranitatea României, să participe la reconstrucţia
ţării, la dezvoltarea democraţiei.
90

91

9i

„Scînteia", an XVI, nr. 1 011 din 2 ianuarie 1 948.
Arh. M.Ap.N., fond 3 570, dosar nr. 775, f. 35.
Ibidem , f. 442.
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Personalul armatei s-a angajat, în moţiunile şi telegramele trimise
Prezidiului Republicii şi Parlamentului ţării, să respecte noul legămînt
faţă de patrie şi popor, să apere Republica, independenţa şi suveranitatea
naţională, cuceririle revoluţionare ale oamenilor muncii.
O trăsătură caracteristică a actelor de adeziune ale armatei faţă de
proclamarea Republicii a constituit-o şi faptul că ea a reprezentat o formă
de acţiune unită în cadrul aceluiaşi front al clasei muncitoare, ţărănimii,
intelectualităţii pentru dezvoltarea procesului revoluţionar şi făurirea
orînduirii socialiste.
Opinia publică progresistă şi democratică internaţională a salutat,
cu deosebită căldură, acest eveniment, pe care l-a apreciat nu numai ca o
victorie istorică a poporului român, dar şi ca un succes de prestigiu al
forţelor democraţiei şi păcii în lume. Mesajele de salut sosite în acele zile
din ţările europene - printre care U.R.S.S., Bulgaria, Iugoslavia, Ceho
slovacia, Albania, Polonia - au dat o înaltă apreciere instituirii Republicii
populare în România, relevînd semnificaţia politică a evenimentului şi
exprimînd bucuria de a vedea poporul român ferm angajat pe calea edi
ficării socialismului.
Organe de presă şi posturi de radio din ţările ce mergeau pe drumul
transformărilor revoluţionare au informat pe larg opinia publică asupra
stării de spirit a poporului român în acele momente ; articolele, repor
tajele, comentariile lor remarcau amploarea şi diversitatea formelor de
adeziune a maselor populare la actul proclamării Republicii, analizau con
diţiile social-politice care au făcut necesară şi posibilă înlocuirea vechii
forme de stat, evidenţiind faptul că monarhia devenise anacronică, pră
buşirea ei fiind rezultatul inevitabil al profundelor transformări revo
luţionare şi democratice înfăptuite sub conducerea Partidului Comunist
Român.
La rîndul lor, principalele agenţii de presă şi ziare de mare tiraj din
Europa occidentală au prezentat, de regulă, veridic modul în care a fost
proclamată Republica în România, fie preluînd informaţii şi aprecieri din
presa română, fie inserînd corespondenţe transmise direct de reprezen
tanţi ai acestora în ţara noastră.
Proclamarea Republicii Populare Române însemna, totodată, o con
tribuţie de seamă pe care ţara noastră o aducea la afirmarea forţelor de
mocratice, revoluţionare pe arena internaţională. Reliefînd această reali
tate, secretarul general al Partidului Comunist Francez, Maurice Thorez,
arăta, la 10 ianuarie 1948, în discursul rostit la cel de-al VI-lea Congres
al Partidului Comunist Italian : „s-a stîrnit un vînt, un vînt care umflă
pînzele mişcării muncitoreşti democrate, antrenînd lumea către înfăptui
rea cît mai grabnică a socialismului şi comunismului" 93 ; la rîndul său,
Palmiro Togliatti, secretarul general al Partidului Comunist Italian,
declara : „Am urmărit şi urmărim cu atenţie şi cu admiraţie munca şi
lupta comuniştilor şi a muncitorilor români pentru înnoirea democratică
a ţării lor, pentru a face din România o ţară liberă, independentă, pro
gresistă şi fericită" 94• Proclamarea Republicii a însemnat pentru România
93

M

„Scinteia", an XVII, nr. 1 018 din 12 ianuarie 1948.
Ibidem, nr. 1 027 din 23 ianuarie 1948.
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nu numai o schimbare a formei de stat, ci şi un salt calitativ în conţinutul
puterii. Acest act istoric semnifica desăvîrşirea cuceririi întregii puteri
politice de către Partidul Comunist şi aliaţii săi şi instaurarea deplină a
suveranităţii poporului, împlinind, totodată, o veche aspiraţie populară,
înscrisă în programul revoluţiei din 1848 şi în documentele programatice
ale mişcării muncitoreşti, ale partidului clasei muncitoare încă de la sfîr
şitul secolului trecut, conformă cu tradiţiile istorice ale poporului român.
Prin proclamarea Republicii naţiunea română a dobîndit cea mai
democratică formă de guvernămînt din întreaga sa istorie ; statul român
a devenit un stat de tip socialist marcînd, astfel, trecerea ţării noastre
în etapa edificării socialismului, etapă de profunde transformări, atît în
baza economică, tehnico-materială, cit şi în suprastructură. „Proclamarea
Republicii Populare Române, la 30 Decembrie 1 947 - relevă secretarul
general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu -, a constituit un

eveniment revoluţionar de importanţă deosebită în istoria poporului
nostru şi a deschis o nouă eră, marcînd, de fapt, trecerea României la
construcţia societăţii socialiste " 95.

Transformările prin care a trecut societatea românească în anii de
după terminarea războiului pînă la proclamarea Republicii au demonstrat
cu puterea faptelor că politica Partidului Comunist, aplicată la realităţile
concrete ale ţării, era însuşită de către mase, privită ca propria politică,
deoarece ea era rodul numeroaselor sale consultări cu cei ce trebuiau
să-i dea viaţă.
Transpunînd în practică programul enunţat după instaurarea gu
vernului democratic muncitoresc-ţărănesc şi după alegerile parlamentare
din noiembrie 1946, Partidul Comunist Român a înfăptuit transformările
cu caracter general-democratic cerute de dezvoltarea socială, a luat împreună cu celelalte forţe politice din guvern - măsuri eficiente pentru
redresarea economiei naţionale şi crearea unor premise pentru trecerea
la revoluţia socialistă. Izolarea şi eliminarea succesivă a grupărilor poli
tice conservatoare au făcut posibilă preluarea de către clasa muncitoare
şi aliaţii săi a întregii puteri politice, trecerea la edificarea noii orinduiri
sociale în România. La sfîrşitul anului 1947, armata română - prin în
noirile de amploare înregistrate pînă la acea dată - devenise o armată
populară, fiind gata să apere cuceririle revoluţionare ale întregului popor,
independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării. Ea se găsea
pregătită, atît prin fizionomia social-politică cit şi prin compoziţia şi orien
tarea ideologică, pentru noile prefaceri structurale şi de conţinut ce aveau
să-i definească profilul socialist.

95 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 25, Editura Politică, Bucureşti, 1984, p. 5-6.
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CAPITOLUL AL XIII-LEA

ÎNVĂŢĂMINTE ISTORICE ALE CELUI DE·AL
DOILEA RĂZBOI MONDIAL TN PERSPECTIVA
RELAŢllLOR INTERNAŢJONALE.
ACTIVIJATEA ROMANIEI SOCIALISTE,
A TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU
PENTRU CONSOLIDAREA PACU
ŞI PREINTlMPINAREA UNEI NOI CONFLAGRAŢII
•

O dată cu semnarea actului de capitulare necondiţionată de către
delegaţia japoneză, la 2 septembrie 1 945, a luat sfîrşit al doilea război
mondial - cea mai mare confruntare armată cunoscută pînă atunci care a provocat imense daune materiale şi pierderi de vieţi omeneşti. Re
ferindu-se la învăţămintele istorice fundamentale care se desprind din
analiza cauzelor, desfăşurării şi consecinţelor celei de-a doua conflagraţii
mondiale, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arată : „Este necesar ca popoa

rele să nu uite niciodată că cel de-al doilea război mondial a putut avea
loc datorită politicii fascismului german, a fascismulu.i în general, a
politicii imperialiste care urmărea dominaţia întregii lumi. Războiul a
putut izbucni datorită lipsei de unitate şi de fermitate a popoarelor faţă
de politica acestor cercuri fasciste din perioada respectivă" 1 .

Conflagraţia din anii 1939-1945 a angrenat 6 1 d e ţări, însumînd
1,7 miliarde oameni, ceea ce reprezenta 3/4 din populaţia de atunci a glo
bului ; operaţiile militare în care au fost angajaţi 1 10 OOO OOO militari s-au
desfăşurat pe o suprafaţă totală de 22 OOO OOO km2 , incluzînd teritoriile
sau părţi ale acestora aparţinînd unui număr de 40 state. Bilanţul zgu
duitor al celui de-al doilea război mondial a înregistrat la capitolul
pierderi peste 50 OOO OOO de vieţi omeneşti, din care mai mult de
jumătate din rîndurile populaţiei civile 2• Conflagraţia a determinat o
uriaşă irosire de energie umană, care a fost deturnată de la rosturile ei
fireşti - acelea de a crea bunurile materiale şi spirituale necesare oa
menilor, în vederea ridicării nivelului lor de trai - şi pusă în slujba dis
trugerii şi morţii. Cheltuielile impuse de pregătirea şi ducerea războiului,
precum şi cele cerute de înlăturarea distrugerilor provocate de confla
graţie s-au ridicat la fabuloasa sumă de 4 mii de miliarde dolari (dintre
1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate, voi. 29, Editura Politică, Bucureşti, 1987, p. 34.
2 Marea conflagraţie a secolului XX. Al doilea război mondial, Bucure�ti, 1974,
p. 537, 556.

527
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

care cheltuielile militare din anii războiului s-au ridicat la 1 177 miliarde
dolari) 3 •
Cifrele, în laconismul lor, nu pot reda însă întreaga amploare a oro
rilor şi distrugerilor săvîrşite în anii celui de-al doilea război mondial :
lagărele de concentrare şi exterminare naziste de genul celor de la
Au!fhwitz şi Buchenwald, masacrele de la Lidice, Oradour-sur-Glâne sau
Ip ş1 Treznea, execuţiile de prizonieri şi toate celelalte acte de violare a
normelor de purtare a războiului recunoscute pe plan internaţional, dar
şi ale drepturilor şi demnităţii omului. Ideologia fascistă a inspirat agre
sorilor acte de cruzime şi atrocităţi fără seamăn. Escaladarea violenţei a
avut o „logică" proprie, astfel că, la rîndul lor, mari puteri ale coaliţiei
antihitleriste au recurs la acţiuni în care graniţa între obiectivul militar
şi populaţia civilă a dispărut, cum au fost bombardamentul asupra Dresdei
(13/14 februarie 1 945) şi cele două bombe atomice lansate asupra oraşe
lor Hiroshima şi Nagasaki.
Înscriindu-se printre ţările care au avut mult de suferit de pe urm3.
celui de-al doilea război mondial, România, consecventă aspiraţiilor d2
pace şi securitate internaţională tradiţionale ale poporului român, a oferit
şi oferă un model de abordare nouă, realistă şi raţională vizînd dezvol
tarea relaţiilor internaţionale, instaurarea unei noi ordini economice mon
diale, clădită pe pace şi înţelegere între naţiuni. Această concepţie realistă
şi vasta activitate desfăşurată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu pe plan
internaţional au situat Republica Socialistă România în primele rînduri
ale luptei pentru preîntîmpinarea izbucnirii unei noi conflagraţii la scară
planetară.

Marea conflagraţie din anii 19391945 a fost rezultatul profundelor
contradicţii economice, politice şi
ideologice generate de imperialism ;
ea s-a situat în prelungirea contra
dicţiilor similare care au dus la iz
bucnirea primului război mondial (1914-1918), ceea ce a determinat pe
unii istorici să considere cele două mari conflicte ca etapele unei singure
confruntări de considerabile proporţii, despărţite de un „armistiţiu" de
două decenii, în timpul căruia exista o pace „înarmată".
Concurenţa dintre marile puteri capitaliste pentru controlul şi ex
ploatarea zonelor bogate în materii prime, a pieţelor de desfacere şi a
punctelor de interes strategic, militarismul, ostilitatea faţă de forţele de
mocratice, socialiste, iar, după primul război mondial, faţă de comunism,
nesocotirea normelor dreptului internaţional s-au dovedit tot atîţia fac
tori generatori de tensiune şi agresiune.
Refuzul politicii de rezolvare a litigiilor internaţionale prin tratative,
angajarea în cursa înarmărilor şi recursul la politica de forţă şi amenin
ţare cu forţa s-au dovedit atît în 1 914, cit şi în 1939 a avea un singur dez
nodămînt : războiul.

Unirea eforturilor tuturor
popoarelor pentru soluţionarea
p aşnică a problemelor litigioase,
împotriva politicii imperialiste,
revanşarde, neofasciste

a

IVMV, vol. 12, 1982, p. 146-147.
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Bulevardul „Victoria Socialismului" din Bucureşti

Statuia „Independenţei" din municipiul Iaşi

Staţie de metrou din Bucur.eşti

Centrul civic · din · municipiul 'Satu
reşedinţa judeţului cu acelaşi n
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Cartierul Mănăştur
din municipiul Cluj-Napoca

Clădirea Teatrului Naţional
din municipiul Craiova

asa de 'CUltură a sindicatelor
din municipiul Constanţa

Piaţa Teatrului Naţional
din municipiul Tîrgu Mureş

Noi construcţii
în municipiul Timişoara
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Cartier de locuinţe în municipiul Oradea

Centrul civic al municipiului Reşiţa,
reşedinţa judeţului Caraş-Severin

Cartier de locuinţe din municipiul Braşov

Valea lui Mihai
oraş agro-industrial din judeţul Bihor
-
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Exploatarea carboniferă la suprafaţă din Rovinari

Platforma de foraj maritim „Gloria"
din Marea Neagră

Vedere a Canalului Dunăre-Marea Neagră . Ecluza de la Agigea
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Aspect dintr-o secţie a Intreprinderii
de maşini grele Bucureşti

Secţie a Intreprinderii de autoturisme „Oltcit"
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Evoluţia situaţiei internaţionale în perioada de după cel de-al doilea
război mondial a dovedit, cu şi mai multă forţă, că numai un ansamblu
de state independente, egale, poate fi o lume a păcii adevărate. De fiecar�
dată cînd suveranitatea şi integritatea statelor au fost încălcate, de fie
care dată cînd politica de forţă şi ameninţare cu forţa a găsit cîmp de
manifestare, de fiecare dată cînd aspiraţiile popoarelor de a-şi decide sin
gure soarta au fost nesocotite, s-a creat o ameninţare pentru pacea lumii,
o stare de insecuritate, de încordare şi suspiciune, care s-a răsfrînt ne
gativ asupra eforturilor de asigurare a progresului economic şi cultural al
ţărilor şi naţiunilor. Confruntările din „războiul rece" '\ apoi starea de
„nici pace, nici război" 5, care i-a urmat, au relevat că orice atentat la in
dependenţa şi suveranitatea statelor, orice tentativă de modificare prin
forţă a statu-quo-ului teritorial pune în mişcare un adevărat angrenaj al
violenţei, atît pe planul cursei înarmărilor, cît şi al confruntărilor, sub
diverse forme, între state. In aceste condiţii s-a ajuns la divizarea lumii
în blocuri militare, la continuarea, sub alte forme, a politicii de domina
ţie, dictat şi forţă, la limitări şi încălcări primejdioase ale independenţei
şi suveranităţii naţionale.
Prin acţiuni politice perseverente, care s-au integrat marii sale
tradiţii de luptă pentru independenţa naţională, România a pus capăt ori
căror forme de dependenţă, asigurîndu-şi statutul unui stat pe deplin in
dependent 6. Această realitate este rezultatul traducerii în viaţă a liniei
politice a Partidului Comunist Român, a tezelor, ideilor şi orientărilor cu
prinse în opera secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu
- personalitate proeminentă a lumii contemporane - care, identificîn
du-se cu politica de afirmare şi apărare a principiilor de independenţă şi
suveranitate naţională şi de neamestec în afacerile interne, a proclamat
repetat şi răspicat dreptul sacru al fiecărui popor de a fi stăpîn pe soarta
sa. In acest cadru, România este un factor respectat şi ascultat al vieţii
publice mondiale, o ţară promotoare a singurelor principii pe care se poate
întemeia un sistem de relaţii internaţionale capabil să asigure pacea şi
securitatea fiecărei naţiuni.
Al doilea război mondial a fost declanşat pentru că guvernele au
ignorat voinţa şi forţa popoarelor. Nimic nu poate fi durabil în construc
ţiile politice, dacă ele nu se reazimă pe cea mai sigură temelie care o re
prezintă adeziunea maselor populare. Pacea - mai mult ca orice - nu
poate fi apărată decît prin asocierea popoarelor la sistemul destinat să-i
garanteze existenţa. In cunoscuta sa conferinţă Progresul ideii de pace,
ţinută la Cambridge în 1 930, Nicolae Titulescu a subliniat necesitatea de
a lărgi bazele păcii mondiale rostind că : „Dar dacă ţările nu sînt egale
în putere şi în experienţă, oamenii politici pot fi egali în dragostea şi în
grija lor de pace. Şi, poate, ţările aşa-zise mici cunosc mai bine exigenţele
păcii ca ţările mari pentru că ele se tem mai mult de război şi sînt mai
expuse" 7.
Declanşarea celui de-al doilea război mondial a fost posibilă şi pen
tru că forţele care în fiecare ţară se opuneau fascismului nu s-au unit
4 Vezi, pe larg, Andre Fontaine, Histoire de la guerre froide, vol. 1-2, Paris.
1965-1967.
5 Cf. Helene Carrere d'Encausse, Ni paix, ni guerre, Paris, 1987.
6 Eadem, Le grand frere, Paris, 1983, p. 321.
7 Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, Bucureşti, 1967, p. 342.
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pentru a opri cursul primejdios al evenimentelor, la capătul căruia s-a
aflat războiul. Forţa social-politică de cea mai mare fermitate în lupta îm
potriva fascismului era clasa muncitoare ; unitatea ei de luptă şi acţiune
putea şi trebuia să constituie centrul polarizant al tuturor forţelor patrio
tice, democratice, antifasciste, în vederea coalizării lor într-un front na
ţional antifascist.
Absenţa unităţii de luptă a partidelor comuniste, socialiste şi so
cial-democrate a fost consecinţa vechilor conflicte politice şi ideologice,
agravate de directivele eronate ale Cominternului, care „denunţau" pe
socialişti şi social-democraţi ca „social-fascişti", prezentîndu-i ca adver
sarii cei mai primejdioşi ai mişcării comuniste. O alianţă cu ei devenea
astfel imposibilă şi, abia după venirea la putere a lui Hitler, Cominternul
şi-a schimbat această orientare. Modificarea de orientare politică era
însă tardivă şi, în bună parte, sterilă.
Partidele burgheze de orientare democratică nu au răspuns, decît
într-o mică măsură, la apelurile comuniştilor pentru unitate în lupta
antifascistă. Anticomunismul lor le-a făcut să adopte o atitudine reti
centă, dacă nu de-a dreptul ostilă faţă de aceste chemări.
Fascismul a găsit astfel o cale liberă pe care a păşit spre războiul
de la care aştepta dominaţia continentală şi mondială.
Coaliţia antihitleristă nu a fost o asociere de state în sensul obiş
nuit, clasic, al termenului. Ea a prezentat un aspect inedit de cea mai
mare însemnătate, unind în cadrul ei state şi popoare, libere ori aflate
sub ocupaţia sau controlul Wehrmacht-ului. Mişcarea de rezistenţă a po
poarelor subjugate de statele fasciste şi militariste s-a manifestat în fie
care stat ocupat sau dominat de fascism ca o forţă nu mai puţin viguroasă
decît aceea a unui instrument militar.
Relevînd însemnătatea uriaşului efort al popoarelor în lupta anti
fascistă care a avut rolul decisiv în desfăşurarea evenimentelor istorice,
asigurînd victoria asupra agresorilor fascişti şi militarişti în cel de-al
doilea război mondial, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arată : „Fie ca jert

fele milioanelor de oameni în marile bătălii contra hitlerismului, pentru
libertate şi independenţă să constituie întotdeauna un puternic îndemn în
lupta pentru pace şi colaborare între toate popoarele europene, între toate
naţiunile lumii !" s.

Constituirea coaliţiei Naţiunilor Unite, efortul conjugat al mem
brilor ei pentru nimicirea fascismului şi militarismului şi victoria ei con
stituie o sursă de preţioase învăţăminte pentru lumea contemporană ;
existenţa acesteia dovedeşte că state cu orînduiri sociale diferite pot nu
numai să coexiste, dar şi să colaboreze pentru binele omenirii ; ea arată
că toate statele - indiferent de mărimea şi puterea lor - pot contri
bui la atingerea unor obiective benefice pentru umanitate ; ea arată că
numai prin colaborarea pe picior de deplină egalitate se poate ajunge la
o cooperare armonioasă şi fecundă. In anii care au urmat războiului, pe
arena internaţională au apărut, datorită decolonizării, un mare număr
de state noi ; în acelaşi timp, a sporit considerabil ponderea politică a sta
telor socialiste. Impărţirea în blocuri militare, generată de „războiul rece",
a creat obstacole în calea afirmării, în deplină egalitate, a statelor memB Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vol. 27, Editura Politică, Bucureşti, 1984, p. 433.
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bre ale acestora. Funcţia blocurilor militare, ca instrumente ale politicii
de forţă, constă în aceea că ele facilitează polarizarea statelor în jurul
unor mari puteri, stabilesc sisteme de apărare între ţările membre, înte
meiate pe structuri ierarhice care defavorizează statele mai mici sau mai
slabe din punct de vedere militar 9•
Desfiinţarea blocurilor politico-militare poate deschide calea parti
cipării active a popoarelor la reglementarea problemelor litigioase, la eli
minarea politicii de forţă şi de ameninţare cu forţa, la crearea, în cele
din urmă, a unei noi ordini economice şi politice internaţionale.
România consideră că orice problemă, oricît de dificilă, poate fi
rezolvată pe calea negocierilor, dacă există cadrul adecvat şi voinţa poli
tică necesară. Se cere însă ca părţile să pornească de la respectarea ne
abătută a dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, fără nici un
amestec din afară, de la înţelegerea completă a realităţilor şi a poziţiilor
principiale ale părţilor, de la recunoaşterea drepturilor legitime ale fie
căreia. Dînd relief acestor premise, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sub
liniază importanţa înţelegerii faptului că „războiul nu poate fi preîn

tîmpinat decît prin lupta unită a forţelor înaintate, a popoarelor de pre
tutindeni, că problemele dezarmării nu se pot soluţiona de cîteva ţări, că
ele trebuie soluţionate cu participarea tuturor popoarelor, tuturor state
lor, a maselor largi populare. Numai aşa vom preîntîmpina un nou
război, vom asigura pacea pe planetă !" 10•

Argumentelor teoretice care susţin poziţia României - concepţia
tovarăşului Nicolae Ceauşescu în abordarea reglementării paşnice a dif�
rendelor dintre state - li se adaugă valoarea incontestabilă de adevăr a
realităţii, care demonstrează că nicicînd şi niciunde războaiele, conflic
tele militare nu au dus la rezolvarea problemelor aflate în litigiu, ci dim
potrivă le-au agravat, făcînd în acelaşi timp să crească neîncrederea, să
genereze noi focare de tensiune, să aducă mari daune şi suferinţe po
poarelor.
De fiecare dată cînd „dreptul forţei" a încercat să se impună „for
ţei dreptului", cînd s-au produs, sub orice formă, acte care au pus în
pericol pacea şi securitatea statelor şi ale comunităţii internaţionale,
preşedintele Nicolae Ceauşescu, România socialistă s-au pronunţat ferm
pentru respectarea dreptului la existenţă şi la viaţă liberă al popoarelor,
a principiilor şi normelor dreptului internaţional, chemînd la raţiune şi
luciditate politică, la încetarea imediată a acţiunilor militare şi la anga
jarea neîntîrziată, între părţile interesate, de negocieri pentru soluţionarea
problemelor aflate în dispută. Prin contactele politico-diplomatice directe
cu părţile aflate în conflict, prin întîlnirile şi convorbirile preşedintelui
Nicolae Ceauşescu cu şefi de state şi de guverne, cu alţi oameni politici
din ţările aflate în diferende sau conflicte, poziţia principială, constructivă
a României, expusă clar şi constant, a constituit adesea un factor impor
tant pentru angajarea şi desfăşurarea negocierilor, fie că a fost vorba de
regiunea Orientului Mijlociu, de Asia de sud-est, de Africa, zona Me
diteranei sau America Latină.
europeană. Aspecte politico-militare, Bucureşti, 1987, p. 187-188.
Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului
Comunist Romăn. 28 iunie 1989, Editura Politică, Bucureşti, 1989, p. 54.
9 Securitatea
10
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Pornind de la stringenţa şi importanţa realizării în viaţa interna
ţională a condiţiilor obiective şi subiective care să asigure pacea, liniştea
şi securitatea popoarelor, a fiecărui stat în parte, preşedintele Nicolae
Ceauşescu a elaborat o strategie de acţiune menită să contribuie la înfăp
tuirea acestui obiectiv. Ea se întemeiază pe analiza pertinentă a fenome
nelor şi tendinţelor manifestate în relaţiile internaţionale, evidenţiind
caracterul structural nou al situaţiei create. Se poate spune că „ne aflăm
într-o etapă nouă
subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
, într-o
-

-

situaţie în care nu s-a aflat niciodată pînă acum omenirea. Problema răz
boiului se pune într-o formă cu totul nouă. Intr-un război nuclear nu mai
pot fi învingători sau învinşi. Chiar deţinătorii armelor nucleare, folosind
aceste arme, acţionează de fapt ca sinucigaşi, pentru că rezultatele folo
sirii armelor nucleare vor duce la distrugerea vieţii şi pe teritoriul lor " 1 1.

Amintirea odioaselor crime săvîrşite de fascism împotriva umani
tăţii, în timpul celui de-al doilea război mondial, continuă să fie un coş
mar. Fascismul a fost înfrînt în 1 945, dar el continuă să fie „secretat" de
societatea capitalistă. Criza economică, şomajul, alienarea maselor sînt
tot atîţia factori generatori ai curentelor de extremă dreaptă ; cercurile
cele mai reacţionare caută soluţionarea dificultăţilor şi contradicţiilor
modului de producţie capitafo:t prin încurajarea, organizarea şi finan
ţarea unor organizaţii de extremă dreaptă neofasciste, utilizate ca ade
vărate „grupe de şoc " împotriva curentului popular de luptă pentru so
cialism, pace şi progres.
Folosind vechea diversiune şovinistă şi rasistă, cercurile reacţio
nare utilizează sentimente generate, în condiţiile crizei economice, de
concurenţa muncitorilor imigranţi, proveniţi mai ales din „lumea a treia",
pentru a reînvia teoriile despre rasele inferioare. Organizaţiile neofas
ciste se manifestă ca duşmani de moarte ai democraţiei şi socialismului
şi fac apologia regimurilor fasciste şi totalitare ; ele utilizează metode
violente, precum asasinarea personalităţilor şi militanţilor cu vederi de
mocratice, atentate în localuri publice, în trenuri etc. Deşi lipsite de orice
sprijin popular, organizaţiile şi grupurile neofasciste nu sînt mai puţin
primejdioase prin activitatea lor teroristă. Avertizînd asupra ameninţării
grave reprezentate de curentele neofasciste, tovarăşul Nicolae Ceauşescu
arată că „o serie de organizaţii de extremă dreaptă, deschis anticomuniste,

se activizează tot mai mult şi se organizează, inclusiv pe plan internaţio
nal. Atrage atenţia în mod deosebit recrudescenţa unor organizaţii care
propagă teorii fasciste, hitleriste, ce prezintă un serios pericol pentru
cauza democraţiei şi progresului social şi faţă de care trebuie să luăm o
poziţie fermă, de demascare şi combatere politică şi ideologică" 12•

Pericolul actual al fascismului nu trebuie înţeles numai sau mai
ales ca o posibilă reînviere a ideologiilor lui Hitler şi Mussolini. Există,
desigur, nostalgici ai curentelor fasciste din perioada interbelică şi din
anii celui de-al doilea război mondial, care încearcă să reînvie ceea ce
popoarele şi istoria au condamnat şi înlăturat. Pericolul fascist nu se re
duce la existenţa grupărilor ce îşi au originile în trecutul condamnat de
11 Nicolae Ceauşescu,
multilateral dezvoltate, vol.
12 Nicolae Ceauşescu,
multilateral dezvoltate, vol.

România pe drumul construirii societăţii socialiste
27, Editura Politică, Bucureşti, 1984, p. 30.
România pe drumul construirii societăţii socialiste
16, Editura Politică, Bucureşti, 1979, p. 549.
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istorie, ci rezidă în tot ceea ce poate reprezenta o împrejurare favori
zantă pentru proliferarea acestuia. Actuala situaţie pe care o traversează
ţările capitaliste dezvoltate reprezintă o astfel de condiţie pentru recru
descenţa fascismului, în varianta neo, specifică ansamblului istoric de
după încheierea celui de-al doilea război mondial şi înfrîngerea politică
şi militară a statelor fasciste.
O atenţie deosebită trebuie acordată demascării încercărilor de „re
vizuire" a istoriei celui de-al doilea război mondial, care vizează reabili
tarea, în forme mai mult sau mai puţin făţişe, a nazismului. lncă din anii
'60 au apărut astfel de tentative care au provocat o vie indignare şi au
primit riposta cuvenită. Este de ajuns să ne amintim de cărţile britanicu
lui A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial şi ameri
canului David Hoggan, Războiul impus, ca mostre ale acestui curent
revizionist.
Tendinţele din anii '60 au continuat să existe şi ele s-au manifes
tat cu putere în 1987 cu prilejul controversei declanşate de apariţia căr
ţii istoricului german Andreas Hillgruber, Două tipuri de distrugere :
zdrobirea celui de-al treilea Reich şi sfîrşitul evreimii din Europa. Deşi
autorul declară că nu a fost în intenţia sa, alăturînd cele două studii, să
pună semnul egalităţii î�tre cele două evenimente evocate în titlu, car
tea a fost percepută ca un exemplu de revizionism istoriografic. Este sem
nificativ pentru acest curent că un specialist reputat al istoriei fascismului
precum Ernst Nolte a luat apărarea cărţii lui Andreas Hillgruber, ce
rînd să se renunţe la ceea ce el numeşte viziunea „în alb şi negru" a
războiului din anii 1 939-1945 1:�. Condamnînd vehement „şcoala revizio
nistă", cunoscutul filosof vest-german Jurgen Habermas a stăruit asupra
primejdiei pe care ea o reprezintă pentru democraţie şi pentru educaţia
în spirit democratic H.
Curentul revizionist nu se manifestă numai în Germania occiden
tală. In Japonia, lucrarea lui Fusao Hayashi, In afirmarea marelui război
din Asia de est, încearcă justificarea declanşării acţiunilor agresive ale mi
litariştilor niponi : „Lupta trebuia dusă şi Japonia a dus-o" , este concluzia
acestei lucrări. Aşa cum remarcă un specialist în istoria asiatică, lucrarea
lui Hayashi „a transformat Japonia din agresor în apărător şi dintr-un
proscris internaţional într-un samurai-şerif" 15•
ln Franţa apare chiar o publicaţie periodică, „Annales d'Histoire
revisionniste", în care se pot citi articole ca Mitul exterminării evreilor;
Dachau : ora adevărului. Curentul din care se inspiră aceste reviste este
ilustrat de lucrările lui Robert Faurisson şi Henry Roques, care neagă
existenţa camerelor de gazare din lagărele naziste, calificate drept un
mit, generat de ororile războiului. In Germania occidentală, cartea lui
Wilhelm Stăglich, Mitul Auschwitz-ului, urmează aceeaşi cale de negare
a „soluţiei finale" (Endlăsung).
Este semnificativ pentru puternica indignare provocată de apariţia
acestor lucrări că guvernul francez a anulat titlul de doctor acordat de
Universitatea din Nantes lui Henry Roques, iar Universitatea Georg-Au
gust din Găttingen a retras titlul de doctor lui Wilhelm Stăglich.
13

1�

15

„Newsweek ", nr. 16 din 20 aprilie 1987, p. 25.
Ibidem, p. 27.
Ibidem, p. 26.
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Există şi încercări de reabilitare a fascismului mai insidioase şi cu
atît mai primejdioase. Dacă unii autori proclamă deschis obiectivele lor
revizioniste, alţii merg pe aceeaşi cale, dar încearcă să. ascundă adevă
ratele lor obiective. Un exemplu îl oferă un şir de lucrări privind Unga
ria horthystă ; autorii lor nu declară deschis intenţia de a-l reabilita pe
amiralul fascist Horthy, dar ei o fac implicit prin justificarea politicii
sale. Tezele, despre „Ungaria mutilată", despre Transilvania ca parte
componentă a Ungariei Sf. Ştefan sînt tot atitea tentative de a funda
menta încercările de reabilitare a politicii horthyste. Dacă tratatul de la
Trianon care a dat, printre altele, recunoaşterea internaţională a unirii
Transilvaniei cu România, a fost o „gravă injustiţie", cum susţin istoricii
din R. P. Ungară şi din emigraţia ungară în S.U.A., atunci cel care a în
cercat să elimine această „injustiţie", chiar dacă a făcut-o cu sprijinul
lui Hitler şi Mussolini, nu mai poate fi condamnat.
Revizionismul istoriografic nu trebuie privit ca o simplă dezbatere
academică, limitată la cercul cercetătorilor istorici. El contribuie la creare.i
climatului care generează partide şi organizaţii neofasciste, precum Miş
carea Socială Italiană, Frontul naţional (Franţa), Partidul naţional de
mocrat (R.F.G.) etc. Aderenţii acestor grupări politice nu îşi proclamă
întotdeauna deschis orientarea lor neofascistă. Pentru a evita urmările
penale prevăzute de legislaţiile diverselor ţări, care condamnă manifes
tările de resurecţie ale fascismului şi nazismului, ei preferă să ascundă
adevăratele lor sorginţi ideologice, politice. Demascarea lor este cu atît
mai imperios necesară, cu cît camuflîndu-şi adevărata lor natură şi ade
văratele lor obiective, ele pot induce în eroare anumite sectoare - de
regulă frustrate sau alienate - ale opiniei publice.
Neofascismul, revizionismul, revanşismul sînt tot atîtea surse de
tensiune internă şi internaţională. Incercările organizaţiilor neofasciste
de a destabiliza regimurile democratice, campania lor antisocialistă con
tribuie la agravarea încordării internaţionale, creează un climat de inse
curitate şi ridică astfel obstacole în calea eforturilor de edificare a unei
lumi a păcii şi înţelegerii.
Identificînd în fascism autorul principal al declanşării celui de-al
doilea război mondial, istoria avertizează asupra nocivităţii oricărei poli
tici care - întocmai ca fascismul - urmăreşte să asigure supremaţia
mondială a unei puteri prin aservirea şi dominarea, sub orice formă şi
în numele oricăror principii, a altor state şi naţiuni. Orice încercare de
încălcare a independenţei şi suveranităţii unei ţări este un grav atentat
la pacea şi securitatea planetei noastre ; orice ştirbire a libertăţii creează
o sursă de încordări susceptibile să declanşeze un nou conflict.
Fascismul a intrat în amintire ca un coşmar al omenirii, dar ororile
lui, care nu se vor uita niciodată, au dat umanităţii o lecţie : nu mai trebuie
permis nimănui să-şi aroge dreptul de a împărţi popoarele în „superi
oare" şi „inferioare" , de a revendica dominaţia celor clintii asupra �elor
din urmă, de a folosi - pentru atingerea acestui scop - măcelul �1 te
roarea. Numai o comunitate de naţiuni libere şi egale poate asigura
Terrei acea valorificare plenară a resurselor sale, care să elimine pentru
totdeauna foamea şi ignoranţa şi să aducă pentru toţi prosperitate şi
progres.
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Instaurarea puterii politice depline a
clasei muncitoare în alianţă cu ţă
rănimea şi celelalte categorii de oa
meni ai muncii, odată cu proclama
rea Republicii, în 1947, a marcat
intrarea României în etapa înfăptu
irii revoluţiei şi construcţiei socialiste.
Partidul Comunist Român, asumîndu-şi misiunea istorică de a con
duce poporul în opera de edificare a socialismului, a avut în vedere le
gităţile obiective ale progresului social, interesele fundamentale ale na
ţiunii, idealurile de dreptate socială, de libertate şi independenţă ale po
porului român. Victoria deplină a socialismului în România a antrenat
schimbări radicale în structura ţării. „Prima etapă de organizare pe baze
socialiste a industriei, agriculturii şi celorlalte ramuri
menţionează
tovarăşul Nicolae Ceauşescu - a cuprins o perioadă de circa 1 8 ani
România socialistă - promotoare
activă a noii ordini internaţionale,
a idealurilor de libertate şi
independenţă ale tuturor
popoarelor lumii

-

-

1 948-1 965 . In această primă etapă a construcţiei socialiste au fost lichi

date cu desăvîrşire orînduirea burghezo-moşierească, exploatarea omului
de către om, s-au creat condiţiile dezvoltării unitare, pe baze socialiste
- proprietatea întregului popor şi proprietatea cooperatistă - a tuturor
sectoarelor de activitate. ln acelaşi timp, s-a asigurat dezvoltarea pe baze
noi a învăţămîntului, lichidîndu-se pe deplin analfabetismul. S-a trecut,
de asemenea, la dezvoltarea activităţii ştiinţifice, culturale, pe baze noi" 16.

Transformările revoluţionare ce au avut loc în această etapă au
ridicat pe o treaptă superioară alianţa muncitorească-ţărănească - fac
tor hotărîtor al coeziunii întregii societăţi. Totodată au fost lichidate pen
tru totdeauna proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de producţie,
exploatarea şi asuprirea de clasă, realizîndu-se o economie socialistă uni
tară, pe baza proprietăţii de stat şi cooperatiste. Referindu-se la transfor
mările care au avut loc în România o dată cu trecerea la edificarea noii
orînduiri sociale, tovarăşul Nicolae Ceauşescu precizează că „deşi în 1 96 5

s-a încheiat, î n linii generale, organizarea p e baze socialiste - a proprietăţii
de stat şi cooperatiste - a societăţii noastre, România continua să fie
o ţară în curs de dezvoltare, în grupa de jos a acestei categorii de ţări" 17•

Marile altitudini istorice la care evoluează astăzi poporul nostru
sînt marcate de momente şi înfăptuiri ce propulsează România pe traiec
toria mereu ascendentă a progresului şi civilizaţiei socialiste. In rîndul
acestora, cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, ale
cărui lucrări au avut loc între 1 9-24 iulie 1965, se înscrie ca un ade·
vărat eveniment crucial. Istoricul forum al comuniştilor români a dina
mizat procesul revoluţionar unic de construcţie socialistă a ţării, el a în
semnat înnoire, perfecţionare şi creativitate în toate domeniile, marcînd
- aşa cum apreciază secretarul general al Partidului Comunist Român,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu - „o nouă epocă în dezvoltarea economicorn Nicolae Ceauşescu, Expunere la şedinţa comună
a Plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi organizaţiilor
de masă şi obşteşti. 28 noiembrie 1988, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 25.
11 Nicolae Ceauşescu, Expunere la şedinţa comună a Plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi organizaţiilor
de masă şi obşteşti. 28 noiembrie 1988, Editura Politică, Bucureşti, 1988, p. 26-27.
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Tovarăşul Nicolae Ceauşescu
la tribuna Congresului al !X-lea al Partidului Comunist Român

socială a ţării " 18. !ncepînd din iulie 1965, în România, s-a produs o
descătuşare, la dimensiuni fără precedent, a energiilor întregii naţiuni
române, focalizate spre ţelul unic al triumfului idealurilor sale socialiste
şi comuniste, ale libertăţii şi independenţei patriei străbune.
!n anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, ţara s-a transformat într-un uriaş şantier de creaţie po
litică, economică, socială şi cultural-ştiinţifică ; avuţiei naţionale i s-au
adăugat noi şi însemnate valori materiale şi spirituale ; în această pe
rioadă a fost creată o economie naţională modernă, armonioasă şi dina
mică ; chipul României s-a îmbogăţit cu mari edificii, cu impresionante
magistrale ale progresului socialist ; statutului oamenilor muncii - făuta Nicolae Ceauşescu,
România pe drumul construirii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, vol. 28, Editura Politică, Bucureşti, 1985, p. 654.
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ritori liberi şi conştienţi ai propriului lor destin - i s-au imprimat va
lenţe superioare de proprietari, producători şi beneficiari ai întregii avu
ţii naţionale.
Congresul al IX-lea l-a ales în fruntea partidului pe tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, revoluţionar şi patriot înflăcărat, militant de frunte
al mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, luptător neobosit
pentru triumful idealurilor nobile de independenţă şi libertate, de pro
gres social, a cărui personalitate întruchipează cele mai de seamă atri
bute ale spiritualităţii româneşti : demnitate naţională, geniu creator,
curaj , neîntrecută putere de muncă şi dorinţă de a trăi în pace şi colabo
rare cu toate popoarele lumii. Cunoaşterea temeinică a realităţilor, capa
citatea de a aborda cu curaj marile probleme ridicate de viaţă, de pro
cesul revoluţionar unitar, forţa de pătrundere în esenţa fenomenelor eco
nomico-sociale aflate într-o permanentă mişcare - trăsături definitorii
ale personalităţii conducătorului partidului şi statului nostru - şi-au
găsit puternice ilustrări teoretice, de o remarcabilă originalitate, pe baza
cărora au fost operate schimbări radicale în politica construcţiei socia
liste în România.
Congresul al IX-lea al partidului a deschis drum larg promovării
climatului de gîndire curajoasă, novatoare, întemeiată pe analiza lipsită
de orice prejudecăţi a faptelor vieţii, cit şi pe tezaurul culturii universale.
„Congresul
arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu - a analizat critic ac
-

tivitatea de construcţie socialistă şi a stabilit orientările de perspectivă,
pornind de la necesitatea înlăturării tuturor denaturărilor şi abuzurilor,
a tot ce era v echi şi perimat, a dogmatismului şi şablonismului, a unor
concepţii antiştiinţifice, deschizînd calea continuării şi dezvoltării spiritu
lui revoluţionar, afirmării a tot ce este nou, în toate domeniile de activi
tate " rn. Inaintînd ferm pe calea socialismului, a dezvoltării economico-so

ciale şi întăririi independenţei sale, România a cunoscut, în perioada inau
gurată de-Congresul al IX-lea al partidului pe care, cu legitimă mîndrie
patriotică o denumim Epoca Nicolae Ceauşescu, cele mai mari realizări în
edificarea noii orînduiri sociale, devenind o ţară industrial-agrară cu o in
dustrie dezvoltată, modernă, cu o agricultură socialistă avansată. Este mai
mult decît grăitor că într-o perioadă de mare tensiune în viaţa internaţio
nală, cînd întreaga lume se confruntă cu o criză de proporţii, care macină
economia multor ţări, România îşi urmează statornic cursul dezvoltării as
cendente. Din martie 1989, arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu, „Pentru
prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nici o datorie
externă, nu mai plăteşte tribut nimănui şi este cu adevărat independentă
- şi economic, şi politic !" 20.

Pe temeiul unei profunde analize materialist-dialectice a fenomenelor
specifice lumii contemporane, avînd drept punct de pornire indivizibilitatea
păcii şi securităţii, destinderii şi cooperării, dezvoltării şi progresului, jus"' Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, vol. 28, Editura Politică, Bucureşti, 1985, p. 654-655.
20 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului
Comunist Român. 14 aprilie 1989, Editura Politică, Bucureşti, 1969, p. 5.

537
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

tiţiei şi echităţii, România socialistă, preşedintele Nicolae Ceauşescu abor
dează problematica menţinerii păcii şi preîntîmpinării războiului în epoca
actuală în strînsă corelaţie cu celelalte teme majore ale contemporaneită
ţii, ale umanităţii.
„Se poate afirma că în perioada de după Congresul al IX-Zea al
partidului - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu - nu au fost
probleme mai importante la care România socialistă să nu-şi fi adus o
contribuţie activă la soluţionarea lor în interesul destinderii, al dezar
mării, al păcii şi colaborării între toate naţiunile lumii" 21• Permanenta

căutare de soluţii viabile în direcţia făuririi unei noi ordini internaţionale
- caracteristică politicii externe a României socialiste - constituie o
grăitoare expresie a nobilului mesaj de pace şi prietenie ce animă poporul
român, a dorinţei şi voinţei sale ardente de a contribui la soluţionarea
pozitivă a acestei probleme de care depind atît de mult destinele uma
nităţii.
Evoluţia deosebit de complexă şi contradictorie a vieţii internaţio
nale, existenţa interdependenţelor multiple dintre state, ca şi între pro
blemele şi fenomenele cu care se confruntă omenirea, pot duce la apariţia
unor diferende între state, care, nesoluţionate la timp şi abordate cu alte
mijloace decît cele ale negocierilor, determină, aşa cum a dovedit reali
tatea de nenumărate ori, încordarea atmosferei politice generale, declan
şarea unor conflicte armate. Acestea, deşi pot avea o arie limitată de
manifestare şi un caracter local, prin natura disputei, reprezintă în fapt
ameninţări directe la adresa păcii şi securităţii mondiale. Ca urmare, sub
liniind latura preventivă ce trebuie să fie prezentă în comportamentul
internaţional al statelor, România porneşte de la necesitatea menţinerii
dialogului politic, a asigurării unor relaţii normale între state chiar şi
atunci cînd există deosebiri de vederi fundamentale asupra unor pro
bleme sau aspecte ale vieţii internaţionale. Această poziţie a partidului
nostru este clar expusă în documentele programatice ale Congreselor şi
Conferinţelor Naţionale ale Partidului Comunist Român, în documentele
Marii Adunări Naţionale şi este convingător ilustrată de creşterea con
stantă a numărului de state cu care România întreţine relaţii diplomatice
- de la 25, în 1947, la 67 în anul Congresului al IX-lea al P.C.R. şi la
155 de state în prezent, ceea ce înseamnă cuprinderea în orizontul poli
ticii externe româneşti, practic, a întregului mapamond. Cele peste 200
de vizite oficiale ale preşedintelui ţării, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în
tilnirile la nivel înalt pe pămîntul României, numeroasele documente tratate, acorduri, declaraţii solemne şi declaraţii comune, comunicate la care ţara noastră este parte, certifică prin puterea faptelor efortul
internaţional dedicat menţinerii păcii, dezvoltării relaţiilor de cooperare
pe multiple planuri, prevenirii, aplanării sau rezolvării unor situaţii con
flictuale apărute pe diferite meridiane ale globului.
Dimensiunea contribuţiei României apare cu claritate dacă avem în
vedere faptul că ţara noastră a încheiat asemenea documente cu mai
21
Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului
Comunist Român. 28 iunie 1989, Editura Politică, Bucureşti, 1989, p.49.
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Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, la tribuna
C,pnferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, desfăşurată la Helsinki
1 august 1975

-

mult de o treime din statele lumii, lărgind, într-o măsură apreciabilă,
cadrul şi aria de aplicare a soluţiilor negociate în caz de conflict.
In cadrul multilateral constituit de Conferinţa pentru securitate
şi cooperare în Europa, România a depus o susţinută activitate pentru
ca acest principiu să-şi găsească locul cuvenit în documentele conferinţei.
Ca urmare Actul final, adoptat la Helsinki în 1 975, înscrie în rîndul
celor zece principii care guvernează relaţiile reciproce dintre cele 35 de
state participante şi pe cel privind reglementarea paşnică a diferendelor
şi statuează obligaţia lor de a acţiona astfel încît să nu fie puse în peri
col pacea şi securitatea internaţională. In cadrul etapelor ulterioare ale
conferinţei, România - din iniţiativa secretarului general al partidului
- a propus încheierea unui tratat general-european de nefolosire a for
ţei care să conţină prevederi şi măsuri menite să dea efect practic îndato
ririi statelor de a se abţine de la folosirea forţei sau ameninţării cu forţa
în relaţiile lor reciproce.
Sesiunea specială a Organizaţiei Naţiunilor Unite dedicată dezar
mării (1 978) cuprindea în Declaraţia sa, ca urmare şi a poziţiei exprimate
de România, reafirmarea deplinului devotament al statelor membre faţă
de principiul reglementării paşnice a diferendelor. La următoarea sesiune
specială dedicată acestei problematici, pe baza poziţiei şi propunerilor
ţării noastre a fost adoptată prin consens Declaraţia asupra reglemen
tării paşnice a diferendelor internaţionale .
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De asemenea, la iniţiativa României, cea de-a 40-a sesiune a Adu
nării Generale (1 985) a adoptat Apelul solemn către toate statele aflate
în conflicte militare, pentru încetarea imediată a luptelor şi trecerea la
rezolvarea problemelor pe calea tratativelor, precum şi Angajamentul
statelor membre ale O.N.U. de a reglementa stările de încordare şi conflict,
diferendele existente pe cale politică, de a se abţine de la folosirea forţei
şi ameninţării cu forţa, de la orice intervenţii în treburile interne ale
altor state.

Ca o manifestare concretă a noii gîndiri politice, a abordării nova
toare a problemelor păcii şi războiului în epoca contemporană, România,
preşedintele Nlcolae Ceauşescu subliniază necesitatea creşterii rolului po
poarelor, al opiniei publice mondiale în soluţionarea tuturor aspectelor
ce privesc pacea şi progresul umanităţii. „Avem convingerea
aratft
tovarăşul Nicolae Ceauşescu
că, acţionînd unite, forţele progresiste, rea
-

-

liste din Europa şi din întreaga lume, toate popoarele lumii pot şi vor de
termina o schimbare a raportului de forţe în favoarea păcii şi colaborării,
pot asigura triumful raţiunii, apărarea vieţii pe planeta noastră" '12.

In cadrul programului de dezarmare şi pace România susţine în mod con
secvent prioritatea care trebuie să revină dezarmării nucleare, în cadrul
unui proces care să aibă ca obiectiv final lichidarea şi punerea în afara
legii a tuturor armelor nucleare. România militează, de asemenea, pentru
completarea dezarmării nucleare prin măsurile de interzicere a producerii
altor arme de distrugere în masă, de reducere a mijloacelor de luptă con
venţionale, în cadrul unui echilibru realizat la un nivel tot mai scăzut al
armamentelor.
Conceptul românesc de dezarmare transpus pe planul acţiunii s-a
exprimat cel mai bine în propunerea de elaborare a unui program global,
care să călăuzească eforturile statelor în acest domeniu, propunere for
mulată de România în 1969, o dată cu proclamarea primului Deceniu al
O.N.U. pentru dezarmare. In acest cadru România a arătat necesi
tatea intercondiţionării dintre reluarea negocierilor pentru încheierea
unui tratat de dezarmare generală şi totală, care să readucă în actuali
tate soluţia radicală a dezarmării generale şi adoptarea de măsuri parţiale,
ca etape intermediare în vederea realizării acestui obiectiv, precum şi
măsuri colaterale care să faciliteze orientarea în această direcţie. Intre
aceste măsuri, pe prim plan sînt : participarea la negocierile de dezarmare
a tuturor statelor ; elaborarea unui program general de dezarmare care să
prevadă cu prioritate termene bine stabilite pentru reducerea pe etape şi,
în final, lichidarea completă a acestor arme pînă în anul 2000 ; statele pose
soare de arme nucleare să şi le retragă în limitele frontierelor lor naţionale ;
oprirea perfecţionării armelor nucleare, încetarea producţiei de materiale
fisionabile şi a mijloacelor de transport la ţintă ; eliminarea armelor nu
cleare tactice, cu rază scurtă de acţiune ; crearea de zone denuclearizate.
22 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate, voi. 31, Editura Politică, Bucureşti, 1989, p. 241 -242.
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Dat fiind pericolul pe care îl reprezintă extinderea cursei înarmări
lor în spaţiul cosmic, propunerile româneşti prevăd încheierea unui tratat
internaţional privind folosirea Cosmosului în scopuri exclusiv paşnice.
Este unanim recunoscut faptul că, alături de armele nucleare, ar
mele chimice constituie un înspăimîntător mijloc de distrugere în
masă. Din punctul de vedere al capacităţii distructive, armele chimice, în
special aşa-numita „variantă binară" a lor, se apropie foarte mult de cele
nucleare, întrecînd cu mult potenţialul de ucidere al tehnicii de luptă
convenţionale. La sesiunea specială O.N.U. din iunie 1988 ţara noastră a
propus elaborarea unui program de măsuri pentru interzicerea folosirii
armelor chimice şi lichidarea stocurilor existente.
Consecventă poziţiei sale constructive în ce priveşte instaurarea
unui climat de pace şi securitate în lume, în cadrul Conferinţei internaţio
nale privind interzicerea armelor chimice, din ianuarie 1989 de la Paris,
România şi-a exprimat cu claritate punctul său de vedere, considerînd
absolut necesar ca problema interzicerii armelor chimice să fie abordată
în strînsă legătură cu necesitatea interzicerii celorlalte arme de distru
gere în masă şi, în primul rînd, a celor nucleare. Pornind de la principiul
autoapărării şi descurajării oricărei agresiuni, interzicerea armelor chi
mice, a folosirii lor nu se va putea realiza decît concomitent cu acţiunile
şi măsurile practice de reducere şi lichidare a tuturor armelor de distru
gere în masă, a celorlalte armamente, de eliminare a politicii de forţă şi
ameninţare cu forţa din viaţa internaţională, de aşezare a relaţiilor dintre
state pe baze noi, de egalitate în drepturi, respectarea independenţei şi
suveranităţii, neamestecului în treburile interne. Din această perspectivă,
România se pronunţă pentru ca măsurile de dezarmare chimică să se în
făptuiască sub un control internaţional strict, care să asigure că obliga
ţiile asumate vor fi respectate, să contribuie, astfel, la stimularea încre
derii şi securităţii în lume.
Pentru asigurarea păcii, întărirea încrederii şi destinderii dintre
state, o însemnătate deosebită o are trecerea la măsuri de reducere sub
stanţială a efectivelor, armelor convenţionale şi cheltuielilor militare. Con
siderînd că reducerea cheltuielilor militare reprezintă un pas important
pentru trecerea efectivă la dezarmare, România, pe baza hotărîrii expri
mate de întregul popor în cadrul referendumului din noiembrie 1986, a
redus unilateral cu 5% armamentele, efectivele şi cheltuielile militare.
Pe plan conceptual, iniţiativa românească a introdus în ecuaţia negocieri
- dezarmare un nou factor şi anume rolul măsurilor unilaterale pe care
le pot lua statele pentru diminuarea încordării, pentru impulsionarea ne
gocierilor şi realizarea dezarmării.
Consecventă politicii sale de pace şi dezarmare, România a propus
reducerea anuală a cheltuielilor militare de către toate ţările, astfel încît
pînă în anul 2000 acestea să scadă cu cel puţin 50% faţă de nivelul actual.
Avînd în vedere că în Europa se află cea mai mare concentrare de arma
mente convenţionale şi efective militare, ţara noastră propune ca, în con
diţiile încheierii tratatului privind lichidarea rachetelor cu rază medie
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Tovarăşul Nicolae Ceauşescu
votînd în cadrul referendumului privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor,
efectivelor şi cheltuielilor militare ale României. 23 noiembrie 1986

şi mai scurtă de acţiune, să se treacă la măsuri concrete de reducere a
armamentelor convenţionale şi a efectivelor militare ; să se instituie un
moratoriu asupra armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare ale
ţărilor celor două alianţe militare ; să fie stabilit un echilibru militar la
un nivel cît mai scăzut ; să fie desfiinţate bazele militare şi retrase tru
pele de pe teritoriul altor ţări în interiorul frontierelor naţionale ; să se
iniţieze negocieri concrete pentru desfiinţarea simultană a celor două
blocuri militare, începînd cu dizolvarea organizaţiilor lor militare.
In concepţia secretarului general al partidului, a României socia
liste organizaţiile internaţionale reprezintă importante forme ale coope
rării statelor, structuri de negociere şi de colaborare durabile, în măsură
să înlesnească dezbaterea problemelor majore, să faciliteze perfectarea
unor documente angajante, de perspectivă, contribuind la rezolvarea
unor aspecte de fond ale lumii contemporane şi, în primul rînd, la apă
rarea păcii şi securităţii internaţionale.
Reafirmînd ataşamentul României faţă de principiile Cartei O.N.U.,
faţă de cerinţele întăririi rolului organizaţiei în lumea contemporană,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu subliniază că „România se pronunţă cu hotă

rîre pentru creşterea rolului Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor
organisme internaţionale în soluţionarea democratică, pe baza dreptului
internaţional, a tuturor problemelor mondiale, cu participarea tuturor
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Tovarăşa Elena Ceauşescu
votînd în cadrul referendumului privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor,
efectivelor şi cheltuielilor militare ale României. 23 noiembrie 1986

statelor lumii şi, îndeosebi, a ţărilor mici şi mijlocii, a statelor nealiniate
şi a celor în curs de dezvoltare, care sînt vital interesate în politica de
independenţă, libertate şi pace. In acest sens apare necesitatea perfecţio
nării activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a celorlalte organisme
internaţionale, a unei mai mari democratizări a acestora, a participării
mai intense la activitatea lor a tuturor statelor, fără deosebire de mărime
sau orînduire socială" 23. Dind expresie acestei orientări de principiu, do
cumentul românesc difuzat la O.N.U. în 1975, Poziţia României cu privire
la îmbunătăţirea şi democratizarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor
Unite, la întărirea rolului său în realizarea colaborării între toate statele,
fără deosebire de orînduire socială, a unei lumi mai bune şi mai drepte, a
unei păci trainice, înscrie ideea consacrării exprese, prin Carta O.N.U., a

dreptului şi îndatoririi tuturor statelor de a participa la eforturile gene
rale pentru împiedicarea şi stingerea conflictelor, pentru instaurarea unei
noi ordini economice şi politice mondiale.
In vederea întăririi răspunderii internaţionale a tuturor statelor şi
a traducerii în viaţă cit mai deplin a scopurilor şi principiilor organiza
ţiei, ţara noastră a propus elaborarea şi adoptarea, în cadrul O.N.U., , a
23 Nicolae
Ceauşescu, România p e drumul construirii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, vol. 28, Editura Politică, Bucureşti, 1985, p. 96.
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unui Cod de conduită universal, în care să fie statuate drepturile şi înda
toririle fundamentale ale statelor, document ce ar constitui o completare
şi precizare a principiilor Cartei, sintetizînd experienţa acumulată de
state în anii care au trecut de la crearea organizaţiei, în direcţia edificării
unor relaţii internaţionale noi.
Acordînd o importanţă dintre cele mai mari Organizaţiei Naţiunilor
Unite, România acţionează, de asemenea, pe un plan mai larg pentru
transformarea tuturor organizaţiilor internaţionale în forme eficiente de
colaborare între ţări, bazate pe principiul egalităţii în drepturi. Tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, statul nostru se pronunţă pentru creşterea rolului or
ganizaţiilor economice internaţionale, al instituţiilor specializate ale aces
tora, exprimîndu-şi convingerea că toate aceste organisme pot aduce o
contribuţie sporită la cauza păcii, la edificarea unui nou sistem de rapor
turi internaţionale.
Un obiectiv programatic al politicii externe româneşti îl reprezintă
înfăptuirea securităţii şi cooperării în Europa. Această cerinţă dă curs, în
egală măsură, învăţămintelor dureroase ale trecutului de jertfe şi grele
sacrificii ale poporului pentru a-şi apăra independenţa, suveranitatea na
ţională - însăşi existenţa sa statală - şi responsabilităţii Partidului Co
munist Român pentru viitorul naţiunii, pentru soarta întregii omeniri.
Pentru România, edificarea unei lumi a păcii, bunei înţelegeri şi
cooperări cu toate statele lumii, înseamnă, în mod firesc, relaţii de pace,
buna convieţuire, schimburi de valori materiale şi spirituale reciproc
avantajoase, în primul rînd cu vecinii săi, cu celelalte state europene.
Amplificarea interdependenţelor nu exclude, ci, dimpotrivă, pre
supune şi implică consolidarea naţiunii noastre, ca de altfel a tuturor na
ţiunilor, pentru că, aşa cum subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu, „Spri

jinirea independenţei naţionale, a dezvoltării economice de-sine-stătă
toare a tuturor naţiunilor constituie, în momentul de faţă, o latură esen
ţială a întregii vieţi internaţionale " 24• Dar aceasta presupune, în mod ne

cesar, existenţa condiţiilor de securitate internaţională, de pace, absenţa
dictatului şi politicii de forţă, adoptarea unei perspective globale a păcii
care să aibă în vedere interdependenţele şi contradicţiile mondiale.
Iar poporul român, ca de altfel toate popoarele, nu este interesat în men
ţinerea şi perpetuarea unor interdependenţe care să întreţină cauzele
războiului, să permanentizeze recurgerea la forţă şi ameninţarea cu forţa ;
poporul nostru năzuieşte spre un sistem mondial şi o ordine internaţio
nală capabile să pună la adăpost de orice ameninţare munca paşnică a
omenirii. Indeplinirea cu succes a planurilor şi programelor de dezvoltare
economico-socială a patriei noastre este posibilă numai în condiţii de
pace şi securitate internaţională, de colaborare cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială.
Sinteză strălucită a năzuinţelor popoarelor greu încercate şi oglin
dire a unor evoluţii de profunzime din viaţa internaţională, concepţia ro
mânească asupra edificării securităţii şi cooperării în Europa exprimă
orientarea fundamentală a preocupărilor menite să statornicească noi
rînduieli între statele continentului. „Securitatea europeană reclamă, dupii.
convingerea noastră, un sistem de angajamente ferme din partea tuturor
21 Nicolae Ceauşescu, România pe dTumul constTuiTii societăţii socialiste mul
tilateTal dezvoltate, vol. 16, Editura Politică, Bucureşti, 1979, p. 531-532.
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Tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
preşedintele Republicii Socialiste România
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Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu la Marea adunare populară
a oamenilor muncii din Capitală desfăşurată sub semnul deplinei unităţi a naţiunii
noastre în jurul partidului, al secretarului său general, al satisfacţiei şi mîndriei
patriotice generate de marile victorii dobîndite în construcţia socialistă, în întărirea
independenţei şi suveranităţii ţării. 19 aprilie 1989.
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s tatelor, precum şi de măsuri concrete de natură să ducă la excluderea
forţei şi a ameninţării cu folosirea forţei în relaţiile interstatale " 2:;.

Concepţia şi activitatea românească dedicată securităţii continen
tului european se întemeiază pe sublinierea necondiţionată a cerinţei sta
tornicirii unui sistem al păcii în măsură să elimine sursele de tensiune şi
conflict, recurgerea la forţă şi ameninţarea cu forţa în relaţiile dintre
statele europene, capabil să garanteze, dar şi să consolideze condiţiile ne
cesare dezvoltării paşnice a tuturor popoarelor potrivit propriilor opţiuni
social-politice. Acest concept sintetizează învăţămintele dureroasei expe
rienţe istorice şi, cu deosebire, faptul că Europa a constituit teatrul unor
conflagraţii pustiitoare care în secolul nostru au cuprins în două rînduri
întreaga lume.
Viziunea românească are meritul de a fi relevat cu toată claritatea,
din ansamblul condiţionărilor păcii şi securităţii în Europa, necesitatea
prioritară, imperioasă a unor măsuri ferme de dezangajare militară şi
dezarmare, în primul rînd, nucleară, drept direcţie principală a efortu
rilor ţărilor europene.
Verificată şi îmbogăţită neîntrerupt cu noi deschideri în cursul pe
care l-a urmat întregul proces general european de la iniţierea sa în urmă
.cu două decenii şi pînă în prezent, concepţia românească privind securi
tatea şi cooperarea în Europa, precum şi ampla activitate depusă de ţara
noastră pentru instituţionalizarea sa în spiritul democraţiei şi legalităţii
internaţionale au dovedit pe deplin forţa prospectivă, consecvenţa şi
înalta responsabilitate a politicii externe româneşti, precum şi capacitatea
sa receptivă faţă de orice iniţiativă constructivă, în necontenită îmbogă
ţire şi perfecţionare faţă de exigenţele şi posibilităţile apărute pentru ca
statele participante la procesul general-european să realizeze progresele
pe care popoarele le aşteaptă. Acordînd atenţia meritată binomului secu
ritate-dezarmare, concepţia românească nu ignoră rolul schimburilor co
merciale şi al cooperării multilaterale între ţările europene ca sursă a
consolidării securităţii, a creşterii tendinţelor de cooperare şi de reducere
a tensiunilor între state.
Procesul edificării securităţii şi cooperării în Europa a confirmat
ideea, prezentă permanent în concepţia şi acţiunea preşedintelui Româ
niei, că interesele comune ce unesc popoarele, idealul păcii, cooperarea,
înlăturarea primejdiei holocaustului nuclear sînt în măsură să stimuleze
participarea tot mai activă a ţărilor mici şi mijlocii, a popoarelor la impul
sionarea negocierilor de dezarmare ; securitatea şi cooperarea europeana
au căpătat tot mai evident statutul unei platforme de largă capacitate de
mobilizare a celor mai diferite categorii sociale, grupări şi organizaţii
care-şi manifestă disponibilitatea de a colabora, dincolo de convingeri
ideologice, politice, religioase, pentru a determina guvernele, factorii de
decizie, şefii de state să acţioneze pentru realizarea unei Europe unite.
O ilustrare a acestui adevăr o constituie documentul adoptat la Con
ferinţa de la Stockholm (1986) pentru măsuri de încredere, securitate şi
pentru dezarmare în Europa, care a evidenţiat interesul tuturor statelor
participante, în special al ţărilor mici şi mijlocii europene, de a se realiza
o înţelegere care să contribuie la reducerea încordării şi neîncrederii ge2:; Nicolae
Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii
multilateral dezvoltate, vol. 4, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 933.
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socialiste

nerate şi întreţinute de acumulările continue de arme şi trupe în Europa
şi de confruntarea dintre cele două blocuri militare.
Documentul adoptat la Conferinţa de la Stockholm consemnează în
fapt primul acord internaţional asupra unui sistem de măsuri şi garanţii
obligatorii şi verificabile de notificare şi observare a acţiunilor militare.
Acordul a consfinţit, de asemenea, conceptul de zonă europeană de la
Atlantic la Urali, contribuind prin aceasta la facilitarea eforturilor ulte
rioare asupra dezarmării Europei.
Politica externă românească, prin gîndirea şi activitatea preşedinte
lui Republicii, plasează în mod firesc problematica europeană în contex
tul ei mondial, în legătură organică cu rezolvarea tuturor celorlalte pro
bleme globale ale lumii. ln acest spirit tovarăşul Nicolae Ceauşescu se
adresează, în numele poporului român, conducătorilor de state, guver
nelor, popoarelor din Europa, din întreaga lume pentru a se angaja „în

tr-o acţiune şi luptă fermă împotriva modernizării armelor tactice şi cu
rază scurtă de acţiune, pentru începerea tratativelor în scopul eliminării
definitive a acestor arme şi pentru continuarea luptei în vederea unui
acord de reducere cu 50 la sută a armelor strategice-nucleare, a elimi
nării complete, pînă în anii 2000, a tuturor armelor nucleare ! Aceasta
este singura cale pentru supravieţuire, pentru existenţa vieţii pe planeta
noastră f " W.

Mesajul românesc se adresează deopotrivă opiniei publice pentru a
stimula şi încuraja dialogul general european, pentru a se putea ajunge cît
mai repede posibil la lichidarea simultană a blocurilor militare opuse ; nu
va putea fi vorba de o securitate reală nici pe continentul european, nici
în lumea întreagă, atîta timp Cit continentul este împărţit în blocuri mili 
tare opuse ce stimulează cursa înarmărilor, confruntarea şi tensiunile.
Implicarea mai activă a tuturor statelor europene, în calitate de entităţi
politico-naţionale independente, suverane, egale în drepturi, în realizarea
într-o viziune de largă perspectivă a păcii şi securităţii pe continentul
nostru s-ar înscrie neîndoielnic în eforturile de edificare a unui sistem
mondial al păcii şi cooperării, capabil să stimuleze munca constructivă
a tuturor popoarelor, să le pună la adăpost de ameninţarea unui nou
război pornit din Europa, care s-ar transforma, inevitabil, într-o con
fruntare nucleară, fără învinşi şi învingători.
România desfăşoară o activitate susţinută pentru ca procesul gene
ral-european multilateral să-şi urmeze cursul potrivit spiritului de colabo
rare între statele semnatare, ce a făcut posibilă elaborarea şi adoptarea
Actului final, pe temeiul respectării depline a celor 10 principii ale rela
ţiilor dintre state pe care actul le proclamă şi le dezvoltă. Ţara noastră
promovează cu hotărîre în mod deosebit ideea că Actul final reprezintă
în esenţă şi prin formulările sale un document politic ce enunţă orientă
rile principale, normele de comportament principiale ale statelor, că edi
ficarea securităţii şi cooperării europene presupune ca aspectele concrete
ale relaţiilor dintre state să fie soluţionate pe cale bilaterală, pe temeiul
respectării depline a independenţei şi suveranităţii naţionale ale fiecărei
ţări, a neamestecului în treburile interne. ln acest sens, în actţvitatea sa
în cadrul reuniunii de la Viena, acţionînd pentru desfăşurarea întregului
proces pe temeiul şi în cadrul orientărilor şi principiilor convenite, Româw

„Scînteia ", a n . LVIII, nr. 14 535 din 13 mai 1989.
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nia şi-a exprimat poziţia faţă de manifestarea unor tendinţe contrare
obiectivelor şi trăsăturilor de bază ale edificării securităţii şi cooperării
europene atît în ceea ce priveşte orientarea unilaterală spre problemele
umanitare şi ale drepturilor omului - paralel cu neglijarea în cea mai
mare parte a aspectelor cooperării economico-ştiinţifice şi a înseşi pro
blemelor dezarmării şi securităţii europene -, cît şi în privinţa încercări
lor de abordare a drepturilor omului, limitate la anumite aspecte ce as
cund, în esenţă, amestecul în treburile interne şi promovarea unor con
cepte şi practici ce ţin de esenţa orînduirii capitaliste, ce exprimă aspecte
profund sociale ale crizei orînduirii capitaliste. Relevîndu-se aceste as
pecte, în şedinţa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 fe
bruarie 1989 s-a arătat că documentul final al reuniunii de la Viena re
flectă insuficient problemele fundamentale ale drepturilor omului, cum
sînt dreptul la muncă, la învăţătură, la sănătate, la locuinţă şi altele. In
schimb, în acest document şi-au găsit reflectarea unele poziţii care sînt
în contradicţie cu Actul final de la Helsinki, cu alte norme şi reglementări
internaţionale şi care deschid, astfel, calea unui amestec în treburile in
terne ale altor state. Pornind de la acestea, România - asociindu-se con
sensului la adoptarea documentului - şi-a formulat rezervele într-o de
claraţie specială 27• Din acest punct de vedere, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
subliniază că „Drepturile omului nu înseamnă întoarcerea la bigotism, la
înapoiere, la sclavagism, ci înseamnă a merge înainte, ţinind seama de
cuceririle ştiinţei şi culturii, de necesitatea de a asigura omului con
diţii egale de muncă, de viaţă, în demnitate, în libertate şi de a avea acces
nemijlocit la cuceririle ştiinţei şi culturii actuale care se dezvoltă con
tinuu" 28. Atrăgînd atenţia asupra primejdiei adoptării de angajament2

unilaterale numai la anumite aspecte umanitare ce eludează în fond pro
blemele reale ce afectează drepturile a zeci de milioane de oameni, în
special ale tineretului (şomaj, analfabetism, discriminări, lipsă de locuinţe),
ţara noastră acţionează cu fermitate pentru a nu fi deformat procesul
general-european, pentru a se păstra unitatea sa, echilibrul stabilit în
tre toate elementele sale. Pentru că documentele Conferinţei de securi
tate şi cooperare în Europa nu pot deveni reglementări de tip legislativ,
nu pot înlocui legile şi celelalte reglementări naţionale ; o asemenea vi
ziune ar fi în contradicţie cu principiile suveranităţii şi neamestecului
în treburile interne, principii consemnate în Actul final de la Helsinki.
Dezvoltată în documentele de partid şi în cadrul acţiunilor inter
naţionale ce au marcat afirmarea politicii externe româneşti, preocuparea
constantă a ţării noastre pentru construirea unui sistem stabil şi eficient
de securitate şi cooperare în Europa se înscrie de fapt în contextul res
ponsabilităţii partidului şi statului nostru „de a întări unitatea şi colabo
rarea ţărilor europene, de a face totul pentru a asigura viiton.tl generaţii
lor de azi şi de mîine, al copiilor ţărilor noastre, viiton.tl de pace al în
tregii omeniri !" :!!I.
27

Vezi „Lumea ", nr. 3 (1 316) din 19 ianuarie 1989, p. 3.
�"' „Scînteia ", an. LVIII, nr. 14 422 din 3 1 decembrie 1988.
29 Nicolae
Ceauşescu, România pe · drumul construirii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, vol. 3 1 , Editura Politică, Bucureşti, 1989, p. 238 .
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In anii socialismului şi, îndeosebi, în
epoca inaugurată de istoricul Congre:;
al IX-lea al Partidului Comunist
Român, pe temelia transformări
lor revoluţionare produse în viaţa
social-economică şi politică a ţării, a marilor realizări obţinute în edifi
carea noii orînduiri, politica externă şi întreaga activitate internaţională
a României au cunoscut schimbări substanţiale, de ordin calitativ ; s-a
modificat fundamental statutul ţării în viaţa internaţională, locul şi rolul
ei în comunitatea mondială a naţiunilor, au sporit continuu aportul său
la soluţionarea echitabilă, democratică a problemelor care confruntă ome
nirea, ca şi prestigiul, pe plan mondial, al poporului român, al operei pro
fund constructive în care este angajat, ecoul iniţiativelor şi acţiunilor
sale în sprijinul afirmării unei politici noi, de independenţă, dezarmare
şi pace, de colaborare cu toate ţările şi popoarele lumii.
Recunoscute şi apreciate astăzi pe toate meridianele planetei noas
tre, aceste mutaţii sînt inseparabil legate de gîndirea novatoare, dialectică
şi acţiunea dinamică, neabătută, consecvent revoluţionară ale secretarului
general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste
România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
Intreaga activitate internaţională a României socialiste, ca şi, de
altfel, evoluţia evenimentelor pe arena mondială demonstrează justeţea
orientărilor româneşti, confirmă viabilitatea principiilor care o călăuzesc.
Totodată, evidenţiază capacitatea partidului nostru, a secretarului său
general de a analiza în mod aprofundat, multilateral, procesele şi ten
dinţele specifice vieţii internaţionale contemporane, de a dezvălui esenţa
fenomenelor, semnificaţiile şi direcţiile de evoluţie ale evenimentelor şi
de a releva, pe această bază, problemele fundamentale care se cer a fi
prioritar rezolvate, de a identifica, cu excepţională claritate, căile şi mij
loacele de acţiune adecvate pentru soluţionarea acestora, pentru desfă
şurarea cu succes a luptei popoarelor în vederea triumfului cauzei păcii
şi progresului.
Partidul nostru a pornit şi porneşte de la interesele poporului ro
mân, însă, în acelaşi timp, şi de la interesele de pace şi colaborare ale
tuturor popoarelor, ale întregii omeniri. „Privind retrospectiv la întreaga

Contribuţia tovarăşului
Nicolae Ceauşescu
Ia afirmarea noii gîndiri
politice în viaţa internaţională

activitate de politică internaţională, putem declara, şi de la înalta tribună
a Conferinţei Naţionale - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu -, că
nu avem nimic de negat din tot ceea ce am înfăptuit, că dacă s-ar întimpla,
prin abstract, să reluăm activitatea de la Congresul al IX-lea al parti
dului, am duce aceeaşi politică atît pe plan intern - poate, dacă am fi
avut experienţa de azi, cu rezultate mai bune, dar am merge pe acelaşi
drum - ca şi pe plan extern, în politica internaţională, am acţiona în
acelaşi fel, fiind convinşi că aceasta corespunde intereselor dezarmării,
păcii şi colaborării, asigurării unei lumi fără arme şi războaie pe planeta
noastră" 30•

Politica externă a partidului şi statului nostru se întemeiază în mod
ferm pe aprecierile şi concluziile cuprinse în Programul partidului, în do:io Nicota:e Ceauşescu,
România pe drumul construirii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, voi. 31, Editura Politică, Bucureşti, 1989, p. 233.
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cumentele Congresului al XIII-lea şi celei de-a V-a Conferinţe Naţionale
a P.C.R., pe orientările principiale, fundamentate de tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, privind principalele procese şi tendinţe ale eţroluţiei vieţii in
ternaţionale actuale, ale dezvoltării sociale contemporane în ansamblu,
natura problemelor grave care confruntă astăzi omenirea, cît şi interde
pendenţa lor dialectică, aspectele noi ale manifestării contradicţiilor spe
cifice epocii actuale şi implicaţiile lor asupra cursului evenimentelor.
„Noua gîndire
sublinfază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
trebuie să
-

-

pună în centrtii· preocupărilor necesitatea dezvoltării economice şi sociale
a tuturor popoarelor, ridicarea continuă a nivelului de trai material şi
spiritual, asigurarea echilibrului ecologic, dezvoltarea puternică a ştiin
ţei, culturii, a umanismului nou, a democraţiei, în care popoarele să poată
afirma cu putere voinţa lor de a trăi libere, independente, în pace, să-şi
făurească viaţa aşa cum o doresc fiecare " 3 1 .

Noua abordare, noua gîndire impun, ca o condiţie sine qua non, re
nunţarea la conceptele şi tezele perimate şi înlocuirea lor cu altele noi,
adecvate realităţilor şi condiţiilor epocii actuale ; manifestarea spiritului
realist, constructiv ; înaltă răspundere pentru destinele propriului po
por, ca şi ale întregii umanităţi ; demonstrarea voinţei politice, a hotă
rîrii fiecărui stat de a contribui activ la soluţionarea problemelor inter
naţionale contemporane ; trecerea de la vorbe la fapte, de la declaraţii
de intenţii la acţiuni concrete, practice, în măsură să asigure înfăptuirea
aspiraţiilor de independenţă, pace şi progres ale tuturor popoarelor ; asi
gurarea împletirii armonioase a intereselor naţionale ale fiecărui popor
cu interesele generale ale umanităţii ş.a.
In concepţia partidului nostru, a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, în
condiţiile afirmării puternice a revoluţiei tehnico-ştiinţifice şi ale accen
tuării interdependenţelor mondiale, progresul social-economic al fiecărei
ţări este organic legat de participarea ei activă la diviziunea internaţio
nală a muncii, la circuitul mondial de valori materiale şi spirituale, exis
tînd o corelaţie dialectică între întărirea independenţei naţionale şi pro
movarea colaborării internaţionale. Acţionînd în spiritul acestei concepţii,
România socialistă desfăşoară o permanentă şi susţinută activitate pentru
dezvoltarea colaborării multilaterale cu toate ţările, naţiunile şi popoarele
lumii. Este semnificativ, în acest sens, faptul că, în ultimii 25 de ani,
numărul statelor cu care România are relaţii diplomatice a sporit de peste
două ori. Acest proces, deosebit de dinamic, de extindere, diversificare şi
adîncire a relaţiilor externe constituie expresia unei politici de largă
deschidere şi perspectivă, la elaborarea şi promovarea căreia o contribu
ţie decisivă a avut şi are secretarul general al partidului, preşedintele
Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
In centrul raporturilor sale internaţionale, ţara noastră situează, în
mod firesc, prietenia şi colaborarea cu ţările socialiste, în primul rînd cu
ţările vecine. Totodată, România acţionează pentru întărirea continuă a re
laţiilor cu ţările în curs de dezvoltare şi nealiniate, pentru extinderea legă
turilor cu ţările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire socială. La temelia tuturor relaţiilor sale externe, ţara noas3 1 Nicolae Ceauşescu, România pe
drumul constTuiT"ii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, vol. 31, Editura Politică, Bucureşti, 1989, p.· 230.
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Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu la întîlnirea cu partici
panţii la Conferinţa reprezentanţilor „Grupului celor 77 " desfăşurată la Bucureşti
17 august 1979

-

tră situează în mod ferm principiile deplinei egalităţi în drepturi, respec
tului independenţei şi suveranităţii naţionale, neamestecului în treburile
interne, renunţării la forţă şi la ameninţarea cu forţa. „Independenţa
subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu - este o problemă de viaţă, de

-

existenţă a fiecărei naţiuni şi deci realizarea acestor principii trebuie să
stea permanent în centrul activităţii noastre, a tuturor statelor !" :1�.

Expresie a voinţei de pace a poporului nostru, România socialistă
participă activ la dezbaterea şi rezolvarea problemelor care confruntă
astăzi întreaga urnanitat�.
România militează cu consecvenţă pentru lichidarea subdezvoltării şi
edificarea unei noi ordini economice mondiale, care - punînd definitiv ca
păt relaţiilor de inechitate şi inegalitate, politicii imperialiste şi neocolo
nialiste de dominaţie şi exploatare, oricăror practici discriminatorii din re
laţiile economice mondiale, asigurînd accesul tuturor statelor la cuceririle
ştiinţei şi tehnicii - să sprijine eforturile popoarelor ţărilor în curs de dez
voltare, să favorizeze progresul lor mai rapid, apropierea lor din punct
de vedere economic de ţările dezvoltate şi, în general, progresul şi dez32 Nico lae Ceauşescu,
Români11 pe drumul construirii societăţii
multilateral dezvoltate, vol. 31, Editura Politică, Bucureşti, 1989, p. 234.
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socillliste

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu la întîlnirea cu partici
panţii la simpozionul internaţional „Oamenii de ştiinţă şi pacea ;, - Bucureşti,
4 septembrie 1981

voltarea tuturor statelor şi popoarelor lumii. ln acest scop, România ac
ţionează, împreună cu ţările în curs de dezvoltare, pentru soluţionarea
într-un mod nou a problemelor economice şi, mai cu seamă, financiare in
ternaţionale, pentru accelerarea progresului, în primul rînd, al acestor ţări.
Secretarul general al partidului subliniază necesitatea de a se trece
la acţiuni hotărîte pentru soluţionarea globală a problemei datoriil0r
externe ale ţărilor în curs de dezvoltare, evidenţiind faptul că aceasta
reprezintă o gravă ameninţare pentru întreaga economie mondială,
pentru securitatea şi pacea întregii omeniri, constituie o adevărată
bombă, cu consecinţe incalculabile. In acest cadru, o deosebită însem
nătate prezinfă propunerea formulată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu de
a se organiza, în cel mai scurt timp, o conferinţă financiară internaţională,
pentru a dezbate şi adopta, ca o măsură imediată şi generală, reducerea
substanţială a dobînzilor.
România apreciază că este necesar să se treacă la organizarea unei
conferinţe internaţionale, sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, în
vederea realizării unui acord corespunzător între ţările dezvoltate şi ţările
în curs de dezvoltare pentru scluţionarea problemelor grave ale sub
dezvoltării şi realizarea noii ordini economice mondiale, pentru accele
rarea progresului economic şi social al tuturor popoarelor. Tovarăşul
Nicolae Ceauşescu subliniază, totodată, marea însemnătate a colaborării
551
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Ceremonia conferirii tovarăşului Nicolae Ceauşescu a celei mai înalte distincţii a
Consiliului Mondial al Păcii - Medalia de Aur „Frederic Joliot-Curie ". 19 noiem
brie 1977

dintre ţările în curs de dezvoltare, a solidarităţii şi unităţii de acţiune :i
acestor state, ca o cerinţă majoră a aşezării pe noi baze a relaţiilor eco
nomice internaţionale.
Partidul nostru, secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
au fundamentat concluzia, de o deosebită importanţă, potrivit căreia par
ticiparea activă la viaţa internaţională a tuturor statelor, fără deosebire
de mărime, de potenţial economic sau militar, de orînduire politico-socială,
creşterea rolului ţărilor în curs de dezvoltare şi nealiniate, al ţărilor mici
şi mijlocii, al O.N.U. şi altor organisme internaţionale constituie o con
diţie hotărîtoare pentru soluţionarea reală a problemelor majore care
confruntă omenirea, în interesul fiecărei naţiuni, al păcii şi colaborării
internaţionale.
Rezolvarea marilor probleme contemporane necesită, mai mult ca
oricînd, creşterea rolului popoarelor în viaţa internaţională, exprimarea
activă a opiniei publice mondiale, eforturile convergente, unitatea, cola
borarea şi solidaritatea tuturor forţelor revoluţionare, progresiste şi anti
imperialiste, a maselor largi populare, a popoarelor şi naţiunilor de pre
tutindeni. In concepţia partidului nostru, , a secretarului său generai,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, mutaţiile produse în lume, exigenţele epocii
actuale impun ca însuşi conceptul de solidaritate internaţională să fie
restructurat, înnoit şi îmbogăţit în ce priveşte natura şi conţinutul său,
sfera de cuprindere, principiile relaţiilor ce se stabilesc între diferitele
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partide, organizaţii şi mişcări social-politice, ţelurile colaborării şi for
mele ei concrete de manifestare.
In spiritul acestei concepţii înnoitoare, revoluţionare, Partidul
Comunist Român acţionează în mod ferm pentru întărirea colaborării şi
solidarităţii cu partidele comuniste şi muncitoreşti, cu partidele socia
liste şi social-democrate, pentru dezvoltarea relaţiilor de unitate şi con
lucrare cu forţele democratice şi progresiste de pretutindeni, cu mişcă
rile de eliberare naţională, antiimperialiste, cu partidele progresiste aflate
la conducerea noilor state independente, cu alte partide democratice, cu
toate popoarele lumii, cu toţi cei ce se pronunţă pentru destindere, dez
armare şi pace.
Prin poziţiile principiale, realiste, adoptate în toate marile pro
bleme ale lumii contemporane, prin activitatea neobosită, statornică în
favoarea păcii, dezarmării şi colaborării între popoare, prin prezenţa
activă, permanentă în marele front al luptei pentru făurirea unei lumi
mai drepte şi mai bune, România, preşedintele Nicolae Ceauşescu şi-au
cucerit un binemeritat prestigiu pe arena mondială, în rîndul tuturor naţiu
nilor lumii. O dovedesc cu claritate ecoul puternic al iniţiativelor, propu
nerilor şi acţiunilor statului român, ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu
pentru soluţionarea, într-un mod nou, a problemelor contemporane,
larga audienţă a politicii de independenţă, pace şi colaborare pro
movată de partidul ş1 statul nostru, interesul crescînd faţă de experienţa
României în edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea sa generală, social
economică, înalta consideraţie şi preţuire de care se bucură astăzi în
lume, în rîndurile opiniei publice mondiale, personalitatea proeminentă
şi prodigioasa activitate ale conducătorului partidului şi statului român.
Analiza fenomenelor vieţii internaţionale şi formularea direcţiilor
de acţiune ale României socialiste pentru menţinerea păcii şi preîntîmpi
narea războiului în epoca actuală îşi găseşte cea mai deplină expresie în
concepţia revoluţionară a Partidului Comunist Român, în gîndirea social
politică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu.
Prin întreaga activitate desfăşurată pe plan extern de partidul şi
statul nostru, sub directa conducere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, au
fost promovate iniţiative politice originale, s-au adus contribuţii de seamă
la soluţionarea, în interesul popoarelor, a problemelor cardinale care
preocupă omenirea. In acest sens se înscriu programul românesc de reali
zare a dezarmării, de înfăptuire a unui sistem trainic de securitate şi coo
perare în Europa, ae adoptare a unor măsuri de dezangajare militară şi
dezarmare - fără de care nu se poate vorbi de o adevărată securitate în
Europa şi în lume -, de dezvoltarea neîngrădită a colaborării economice,
tehnico-ştiinţifice, culturale între toate statele semnatare ale Actului final
de la Helsinki, de soluţionare a problemelor umanitare în conformitate
cu prevederile acestuia.
Politica externă de pace şi colaborare a României socialiste se înscrie,
prin argumentarea pe care i-o conferă descifrarea responsabilă a ten
dinţelor de ansamblu ale dinamicii societăţii contemporane, în coordo
natele şi exigenţele procesului transformator revoluţionar mondial, al
necesităţii înnoirii pe temelii calitativ superioare a relaţiilor internaţio553
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nale, sub impulsul celei mai profunde şi ample revoluţii ştiinţifice şi teh
nice din istoria omenirii. Ancorată prin toate fibrele în învăţămintele
propriului trecut, racordată neîntrerupt la realităţile mondiale şi la dina
mica factorilor vieţii internaţionale, marcată de încrederea în capacitatea
popoarelor, a tuturor forţelor cărora le este scumpă viaţa, civilizaţia şi
prosperitatea, de a bara prin eforturi unite calea războiului, a înarmărilor
nucleare, de a face să învingă raţiunea, pacea şi cooperarea în lume, acti
vitatea externă a României realizează o neobosită deschidere spre viitor,
spre forme de solidaritate cît mai ample şi mai eficiente cu toate statele
şi forţele politice din lume în străduinţa de a da păcii un suport trainic, o
perspectivă stabilă, durabilă.
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SUMMARY

The three-volume monograph România în anii celui de-al doilea război mondial
(Romania in World War I I) presents the historian and the common reader alike
the evolution of the Romanian State over 1919-1947, of its military establishment,
the struggle of the Romanian people for safeguarding national independence and
sovereignty, for preserving the territorial integrity of Romania under the dramatic
complex circumstances of 1939-1945. Brought out under the aegis of the Ramanian
Commission of Military History and the Centre for Studies and Research on
Military History and Theory, this work is the resuit of the joint efforts and
collaboration of a number of military and civilian experts under the competent
coordination of Lieutenant-General Ilie Ceauşescu, PhD.
The analysis and interpretation of various historical and bibliographical
sources in Romania and abroad are grounded on the objective scientific truth, on
the theoretical guidelines and theses set forth in the documents of the Romanian
Communist Party, in the work of President Nicolae Ceauşescu regarding the
fundamental traits of the historical evolution of the Romanian people, of its
unbroken struggle for a free life and social progress, regarding the internati6nal
developments on the eve of and during World War II, and the latter's consequences
in terms of national and world history.

Volume I deals with the complex issues of the interwar years (1919-1939)
and of World War II (until July 1944), the stress being laid on the way the
achievement of the unitary national State bore upon the economic, politica!, social
and cultural development of Romania, upon the strengthening of her defence
capability. Also analysed are the foreign policy of Romania, its goals and results.
Equally dwelt upon are the politica! and military actions of the Third Reich and
of the other fascist revisionist states, the aggressive imperialist acts perpetrated
by the latter until the outbreak of the great conflagration. Wide room has been
devoted to the development of World War II and Romania's situation over the
period March 1939-July 1944.
The completion of the national State unity of the Romanian people in 1918
brought about congenial conditions for economic development, and within this
framework a distinct place was held by industry. The number of the industrial
enterprises grew with every passing year, as equally growing were the invested
capital, the industrial output, etc. Whether in 1919 there were 2,848 enterprises
(2.8 billion Iei invested capital with a 1 1 .7 billion worth industrial output), by 1938
their number had grown to 3,767, while the invested capital had grown 25 times
and the industrial output six. The growth registered by the industry positively told on
its share in the national income, which increased from 19.6 per cent in 1913 to 30.3
per cent in 1938.
Agriculture \Vas decisively influenced by the implementation of the agrarian
reform, Between 1921 and 1928, 1 .393.353 peasant heads of family, irrespective of
their ethnic origin, were allotted more than six million hectares of arable land.
Through the expropriated area and the number of those who were allotted land the
agrarian reform implemented in Romania ranked with the most comprehensive
suchlike reforms passed after World War I the world over.
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Other sectors of economy, too - transports, commerce, finances - would
be spurred by the making of the unitary national State, knowing sensible progress
when compared to the prewar years.
After 1918 the socio-politica! background in Romania underwent considerable
changes as far as the structure of and the relations among social classes were
concerned. with some of them becoming stronger in point of share and role, and
others having to leave the frontstage. Capitalist development strengthened the
economic power of the bourgeoisie, leading to an increase of its role in the society
as a whole, the political leadership included, which would lend prevailingly
bourgeois features to the politica! regime.
An essential change in the Romanian politica! life was brought about by
the powerful assertion of the working class, which stood out as the most advanced
social force. The historic congress of 1921, where the change of the Socialist
Party into the Romanian Communist Party was decided upon, represented a
brilliant politica!, ideologica! and organizational victory of the working class.
Working out its politica! platform on tt:.e basis of the conclusions derived from
the materialist-dialectica! and historical analysis of the realities in Romania,
grounding its activity on the progressive traditions of the Romanian working
movement, and showing a militant revolutionary spirit, the Communist Party
evinced the qualities required to organize and lead the working class and its
natural allies in the struggle for tfie revolutionary transformation of the society,
for the defence of national independence and sovereignty.
Over 1919-1939 the Romanian State carried on an active foreign policy.
The fundamental aims, laid down in the programmes of all governing parties,
were defence of independance, of national sovereignty and territorial integrity, thc
ensurance of a climate of international security, as well as the establishment of
equal relations among states, in-espective of their size or economic power. Romania's
foreign poiicy invariably pursued the defence of peace, the setting up of a climate
of understanding and collaboration among peoples, the defence of the status quo
against the actions of the fascist and revisionist states. The Romanian unitary
national State militated, to the same effect, for the achievement of a system . ol
bi- and multilateral alliances.
The majOl' objective pursued by the national military establishment after the
achievement of the Great Union continued to be the defence of national
independence and sovereignty, of territorial integrity. In accordance with the
missions entrusted to the national military establishment, the Romanian doctrine,
organization, equipment and troop training had an utterly defensive character as
all measures taken were aimed at building up the response capability in the event
of an aggression perpetrated by the fascist and revisionist states.
Deeply attached to the policy of peace and international security, Romania
consistently declared for and acted in defence of the states that had become
victims of or were being threatened by the policy of force and dictate promoted
by Nazi Germany, fascist Italy and militaristic Japan. The appeasement policy
pursued by Great Britain and France, the play of interests of other great powers,
the confusion and lack of unity evinced by the international worker movement
left their print on the evolution of the international situation, actually allowing
Germany, Italy and Japan to pave the way for the struggle, through armed means.
for a redivision of the spheres of influence and domination. The occupation of
Austria in March 1938, along with the amputation and dismemberment of
Czechoslovakia (September 1938, March 1939) directly influenced the situation of
Romania. which over the same period was in her turn put to concentric pressures
by Nazi Germany, Horthyst Hungary and monarchic-fascist Bulgaria.
Despite the worsening cf the international situation, the Romanian State
firmly followed the traditional lines of its foreign policy, upholding the organization
of resistance by all antifascist and antirevisionist states with a view to checking
aggression. The Romanian people, the State officialdom opposed the aggression
perpetrated by Japan and Italy against China and Ethiopia, respectively, much
as they protested the penetration of Wehrmacht forces into the demilitarized zone
of Rhineland, into Austria and Czechoslovakia, and the Nazi-fascist interference in
the civil war in Spain. Moreover, the Romanian government militated - particularly
through the Little Entente and the Balkan Entente - for the setting up of a
"front" of the small and medium-sized states against the fascist, revisionist powers.
The foreign policy steps taken by Romania were added energetic protests inside
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the country against the Berlin-Rome-Tokyo Axis' getting the upperhand in the
internatio11al life ; under the circumstances, the string of popular demonstrations
organized in various towns of Romania - which culminated with the great patriotic
demonstration staged on May Day 1939 in Bucharest - vigorously showed the
firm antifascist, antirevisionist and antiwar attitude of the Romanian nation. The
military steps taken by the Romanian State in the summer of 1939 aimed at
consolidating the defence of the western border, the Romanian governmental fora
planning the i ntegration of the country into the Anglo-French-Soviet alliance
that was expected to result from the tripartite negotiations.
The failure of the negotiations held in Moscow, the conclusion of the
Soviet-German non-aggression treaty on August 23, 1939 and the outbreak of
World War II with the attack launched against Poland by the Third Reich on
September 1, 1939 were events that decisively limited the chances of the Romanian
State to withstand the pressures of the fascist and revisionist states. The assistance
extended to the Polish authorities and military who had taken refuge in Romania,
the orientation towards the coalition opposing the Axis, the attempt to create a
"bloc of neutrals" meant to oppose Nazi Germany were as many proofs of the
Romanian people's attachment to the struggle of the nations for freedom, for the
assertion of their own political, economic, etc. options. After the surrender of
France on June 22, 1940, Romania, completely isolated internationally, had to
undergo massive amputations from her national territory in the summer of the
same year, amputations that stood at 33.8 per cent of her surface and 33.3 per ceat
of her population. Following the Soviet ultimatum of June 26, 1940, Romania was
compelled to cede the territory lying between the Pruth and the Dniester and a
part of northern Moldavia (the north of Bukovina), while on August 30, 1940 Hitler's
Ge:-many and Mussolini's Italy imposed on Romania, through a loathsome diktat,
the loss of a part of more than 43,000 sq km from Transilvania's surface and its
annexation by Horthyst Hungary. Through a treaty signed in Craiova on September
7, 1940 Romania yielded the southern part of Dobrudja (the Quadrilateral) to
Bulgaria.
Left alone in front of the aggressive revisionist states, her territory maimed,
Romania had to bear the direct pressure of the Nazi Reich, which materialized in
the setting up of the Iron-Guardist regime led by Antonescu in September 1940
and the penetration of German troops in October the same year. The painful events
occurred in the summer of 1940 and the setting up of Nazi domination spelt a
tragic turning point in the history of Romania which, on June 22, 1941, was pushed
into the war unleashed by the Third Reich against the Soviet Union. The
territorial and political status imposed on Romania through force and dictate by
the fascist and revisionist states in the summer and autumn of 1940 trlggered off
a wide-scope antifascist resistance movement, led by the Romanian Communist
Party, whose major goals were removal of foreign domination, winning back
national independence and sovereignty and restoration of the country's territorial
i ntegrity, the overthrowing of Antonescu's regime and the setting up of a democratic
regime. The struggle of the Romanian people against fascist domination organically
fitted into the resistance movement and the struggle for national liberation carried
on by the European peoples. Upholding this true " front" opened against the Axis,
t.housands of Romanians joined the resistance movements in France, Belgium,
Holland, Yugoslavia, Czechoslovakia, the USSR, or volunteered for Allied units
particularly in France and Belgium (1939-1940). Organizations of the " Romanian
resistance abroad" were active in Great Britain, the USA, Canada, France, etc.
Romanian newspapers were issued, and leaflets and other publications were
printed to have the public opinion informed. Suchlike initiatives added to the
intense struggle for national liberation carried on inside the country under the
direct leadership of the Romanian Communist Party.
The outlook of the Romanian communists on the ways and means of action to
be adopted with a view to attaining the goals that were concentrating the options of
the entire people were clearly expressed in the programme-platform of September 6,
1941, entitled Lupta poporului român pentru libertate şi independenţă naţională
(The Struggle of the Romanian People for National Freedom and Independence) . The
document mapped out the directions of political and organizational action to be
followed for raising the entire people to struggle against the Wehrmacht, for ceasing
any military operations carried on beyond the national territory, and for the liberation
of the country from fascist occupation. The Romanian Communist Party called all
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democratic and antifascist politica! parties and groupings to take joint action
within a broad front of national liberation. The goals of the liberation struggle,
mapped out with historic clear-sightedness by the Communist Party, were : the
overthrowing of Antonescu's regime and the setting up of a regime of democratic
rights and freedoms, Romania's leaving the war waged by Nazi Germany and her
joining the coalition of the United Nations, restoration of national independence and
sovereignty, of the homeland's territorial integrity.
Ignoring the wide anti-Hitler current that was characterizing the Romanian
public opinion, Ion Antonescu decided that Romanian large units be subordinated
to the Wehrmacht and committed to military operations at the southern wing of
the German-Soviet front. All politica! forces în Romania unanimously raised against
waging war beyond the national frontiers. As a reverberation of that generally
national frame of mind, the Romanian General Staff and other higher commands
implemented a set of measures pursuing two major objectives : a) a limitation
of the effectives ear-marked for the front, thereby the preservation of the national
military potential ; b) to create the material conditions and to work out the campaign
plans for the liberation of the north-western part of Romania from the occupation
of Horthyst Hungary. Telling for each of these directions were :
a) The dynamics of the effectives inside the country and on the front at
various dates as resulting from the table below :
June �1,
1941

November
l, 1941

On the front

325,685

66,597

In Romania

360,563

657,775

November
19, 1942

98,738

228,072 .
351 ,296

August
20, 1944

November
20, 1943

482,053

I

I

383,162

••

745,340

b) In 1941-1943 the General Staff and other command structures worked out
severa! operational documents, chiefly the "T" and "U" hypotheses, regardind the

liberation of the north-western part of Romania's territory that had been annexed
by Horthyst Hungary under the fascist Vienna Diktat of August 30, 1940.
The subordination of the Romanian large units to the German commands,
along with the inhuman treatment applied by the latter to the Romanian military
during a war whose objectives were alien to the Romanian people contributed to
an ever growing anti-Hitler frame of mind of the Romanian privates and officers.
The actions on the eastern front to which Romanian large units were
committed, the disastrous effects of war upon the economic and social life of the
country, the nature of relations between Antonescu's regime and Nazi Germany
have been dealt with in separate chapters of the first volume of the monograph
Romania in World War II within the wider context of the military developments
in 1941-1944. Equally analysed are the evolution of interallied relations, the
setting up of the United Nations coalition, the resistance movement in the overrun
countries.
Under the extremely serious circumstances brought about by the participation
of some Romanian large units, alongside Hitlerite troops, in military operations
against the USSR, by the deployment of powerful German effectives în the national
territory, by the toughening of the repressive steps taken by Antonescu's regime,
the Romanian Communist Party and the other patriotic forces - social-democratic,
national-peasant, national-liberal - acted for ensuring the political-military pre
requisites needed by the triggering off of the liberation struggle, resorting to this
end to a wide range of means and forms.
Led by the communists, the national resistance movement pennanently ex
panded. The considerable growth of the anti-Hitler and antidictatorial frame of
mind as well as the intensification i n multiple ways of the resistance movement
showed the determination of the Romanian people to launch the decisive battle
without delay. As a result of the communists' perseverent action, the components

and prerequisites of a broad coalition of patriotic antifascist forces were created as
• In the area of the Don bend and the Kalmuck steppe.
•• In the area Jying between the Carpathians and the Dniester.
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an expression of the struggle front of the whole Romanian nation. The setting up of
the Unitecl Workers' Front in April 1944, made up of the Communist Party and the
Social Democratic Party, laid the adamant groundwork of that multilateral poliical
alliance. That was the basis on which the National Democratic Bloc (consisting of
thC' Romaman Communist Party, the Social Democratic Party, the National Peasant
Party and the National Liberal Party) was set up on June 20, 1944 as an expression
of the national consensus, ensuring the coordination of the efforts of all the com
ponents of the Romanian antifascist resistance movement in accordance with the
platform of action previously suggested by the communists.
In the summer of 1944 the liberation struggle of the Romanian people entered
a decisive stage. The internai circumstances, that had a determining nature, had
reached their climax, while the externai ones had also become congenial : Antonescu's
government was isolated, the politica! and military preparations for the decisive
action, initiated by the Romanian Communist Party in cooperation with the other
anti-Hitler forces, had been generally completed. Therefore, conditions were ripened
for triggering off the antifascist and anti-imperialist revolution of social and national
liberation.
By rallying politica! forces representing all social classes and categories, the
army and the Roya! Palace quarters included, in the comprehensive coalition that
launched the liberating revolution, the Romanian Communist Party offered an
original unique example in the revolutionary theory and practice of the international
worker movement. The achievement of the national consensus as to the ways and
means to employ for the attainment of the Romanian people's fundamental aims
annihilated the germs of a civil confrontation between the various components
of the resistance movement (as it happened in other countries) .
Volume II of the monograph deals with the comprehensive politica! and
military issues raised by the antifascist and anti-imperialist revolution of social
and national liberation of August 1944, an epoch-making moment in the Romanian
people's glorious history, minutely prepared by the Romanian Communist Party
in close collaboration with the other democratic, patriotic and antifascist forces
inside the country. A brilliant assertion of the Romanian nation's determination
to be free and master in its own country, the 1944 Revolution represents the natural
continuation of the Romanian people's long struggle for social and national eman
cipation, for ensuring the homeland's freedom and independence. That historic act,
with deep-going internai and externai consequences, had its roots deeply cast
in the national past, standing out as the crowning of the heroic struggle carried
on by the Romanian people for independence and unity for centuries on end.
The Romanian Communist Party worked out the strategy and tactics of the
struggle for the liberation of the country, playing the decisive role in the preparation,
triggering off and development of the 1944 Revolution. The realistic policy promoted
by the Romanian Communist Party for rescuing the homeland through the raising
in arms of the entire people provided an original solution to a complex situation
on the basis of the Romanian historical experience. It was for the first time în the
history of the international worker movement that a communist party succeded in
coalescing all national politica! forces on a joint fighting platform.
Carried on under the leadership of the Communist Party, the antifascist
resistance movement of the Romanian people acquired considerable scope in the
summer of 1944, when a truly revolutionary situation, decisive for the subsequent
course of events, cropped up at home. Moreover, favourable conditions had been
created at the international levei as a result of the victories won over Nazi Germany
by the armies of the Soviet Union, the United States of America, Great Britain
and of other states in the anti-Hitler coaliilon, and also as a result of the intensi
fication of the national liberation movements. The Romanian revolution of August
1944 was the work of the Romanian people itself, it was prepared and triggered of.f
without any previous understanding. with states in the anti-Hitler coalition, at a
time chosen by the Romanian decision-makers, when the defeat of Hitler's Germany
had not become clear yet.
On August 23, 1944 the forces rallied in the National Democratic Bloc ahead
V: it� the Romanian Communist Party, triggered off the antifascist and antl -impe
riahst revolution of social and national liberation. The government of national
union, set up that very day, also included, for the first time in Romania's politica!
history, the Romanian Communist Party, which had renounced underground activity
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and immediately passed to the implementation of the items in its fighting pro
gramme : Romania's leaving the war waged alongside the Axis and her joining the
anti-Hitler coalition, conclusion of an armistice with the United Nations, anni
hilation of the German troops in the national territory, liberation of Romania's
north-western part snatched away through the fascist Vienna Diktat of August 30,
1940, the setting up of a democratic regime. An act of full legitimate national sove
reignty, the triggering off of the antifascist and anti-imperialist revolution of social
and national liberation on August 23, 1944 equally marked Romania's entering
the war waged against Hitler's Germany. The events that occurred in Romania
were the expression of the Romanian people's firm will to safeguard national
independence and sovereignty, to remove any foreign domination, to build its
future according to its own will and to participate in the efforts made by the
peoples to defeat fascism.
On August 23, 1944, in the evening, under extremely difficult circumstances,
the entire people, the Romanian army as a whole, triggered off, upon the call of
the Romanian Communist Party, military operations against the Hitlerite troops.
Between August 23 and 3 1, 1944 the Romanian military and popular forces freed
through their exclusive efforts some 150,000 sq km, actually the entire territory
under the jurisdiction of the Romanian government on August 23, 1 944, sustaining
minimal casualties (8,586 military), but in exchange inflicting losses upon the enemy
that stood at 61 ,000 military (killed and prisoners), that is the equivalent of six
Wehrmacht infantry divisions or 30 per cent of the average monthly casualties
suatained by Hitler's Germany on the eastern front in the summer of 1944. The daily
19,000 sq km of freed territory make the military operations of the Romanian
army in August 1944 rank with the mast comprehensive efficient actions carried
on by the states in the anti-Hitler coalition against the Nazi Reich in 1944-194j,
The Romanian Revolution had significant consequences at the interna! level,
ushering iil a new era .in the glorious history of the homeland, in which, acting
under new, legal conditions,. the . Romanian Communist Party fully asserted as the
major governing politica! force. The historic act achieved on August 23, 1944 put
·an end to foreign Imperialist domination for ever, opened the path to true inde
pendence, creating conditions for the people to be able to build up its future in
accordance with its owri will, without any interference from outside.
The preparation, development and victory of the antifascist and anti-impe
rialist revolution of social · and national liberation triggered off on August 23, 1944
powerfully showed that nothing can check the evolution of a people determined to
fight for its inalienable rights, in defence of national independence and sovereignty,
of the integrity of its ancestors'habitat. The victory of the revolution also confirmed
the unquestionable truth that a revolution can only be successful through the joint
efforts of the entire nation, that it decisively depends on the leadership of thc
whole people by the Communist Party. The actions carried on by the Romanian
.m ilitary and popular forces against the Hitlerite troops in August 1944 demonstrated
once again the viability of the Romanian traditional military doctrine of raising
the whole people to the struggle for the defence and liberation of the homeland,
a truth repeatedly emphasized by President Nicolae Ceauşescu, who said that the
war in defence of national independence and sovereignty, of the territorial integrity
of the homeland cannot be but a people's war. Moreover, the successful revolution
of August 1944 created congenial conditions for the liberation of Romania's north
western part at the time under Horthyst-Hitlerite occupation.
An epoch-making event in Romanian history, the revolution of August 23,
1944 represents a brilliant assertion of the Romanian people's right to free, inde
pendent and sovereign existence, showing the resalute rejection by the Romanian
nation of any foreign domination, its firm determination to defend the homeland's
independence and sovereignty, its territorial integrity at any cost. The antifascist
and anti-imperialist revolution of social and national liberation of August 1944 opened
the path for revolutionary democratic changes in Romania, marking the beginning of
a new era in which the Romanian people would firmly decide upon its destiny,
living in freedom and independence.
A true turning point in the development of military operations during World
War II. especially at the southern wing of the Soviet-German front, the Romanian
revolution of August 1944 made an important contribution from the strategic mili
tary point of view to the grand victory won in May 1945. As a result of it, the
Wehrmacht defensive system at the southern wing of the eastern front definitively
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collapsed, and so did the entire Hitlerite disposition in the Balkan Peninsula. Through
the triggering off of the Romanian Revolution, the "Focşani Gate" was opened to the
Soviet armies, a fact allowing them to pass " on the move" beyond the strongly
fortified Focşani-Nămoloasa-Brăila alignment. By creating a cover disposition along
the frontier and the temporary demarcation line in Transylvania established through
the fascist Vienna Diktat (August 30, 1944) , the Romanian forces practically opened
a new front of more than 1,400 km situated within 300-900 km from the alignment
that had been attained by the Soviet forces on August 23, 1944. The possibility was
thus created for the Soviet units to pour in through the passes in the Southern
Carpathians and to concentrate in the strategic " "bridgehead" firmly maintained by
the Romanian forces. In this· way, the strategic direction of the Danube Valley
towards Budapest and Vienna was opened to the forces in the anti-Hitler coalition
thanks to a who!ly Romanian effort.
Highly important in the development of the war waged against Hitler's Ger
many and Horthyst Hungary were the changes occurred in the balance of forces
between the two sides following Romania's adding her entire human, military
and material p,otential to . the United Nations ; beginning with the night of August
23/24. 1944 over one million Romanian military passed on the side of the anti-Hitler
coalition, oil and cereai deliveries ceased, which entailed a true political seism in
the Reich's system of alliances. Through its strategic, economic and politica! bearings,
the succe!'.sful Romanian revolution of August 1944 shortened World War II by
.
·some 200
· ·.
· edays.
Th remarkable conş€quences of the successful antifascist and anti-impe
rialist . Romanian r ev.ol ution .of social and national liberation, its extraordinary
impact upon tl:}e developments and issue · of the second world. conflagration aroused
a strong international response from the very outset, with a great many newspapers
and broadcasting stations, pr.ess agencies, military or politica! personalities pointing
to its decisi ve imp.ort;:i.nc e fo�; :the course of Uie military confrontations.
Volume ni ' of this rrib n.ograph shows Romania's commitment, wit h al! her
"
forces to the. anti-Hi tler· · wa'r over September · 1, 1944 - May 12, 1945, the evolution
of the' interna! polltical life· characterized by deep-going revolutionary transforma
tions wrought in ' the Roiriani� m society until the proclamation of the Republic on
December 30, · 1947, ·as we il . aş . the political-diplomatic developments in the international . arena prior to the topClusion of the Peace Treaty.
.
A ·distinct. chapt�r h.as: been devoted to the detailed presentation of the military
operations . carried . · on by the Romanian army in cooperation with Soviet large
units for the liberat.ion" . of Romania's north-western part fr:om Horthyst-Hitlerite
occupation over September 1 - October 25, 1944. Within this context an analysis is
roade of the grim c9ţnb;:i.ts . foµght in the earlier half of Septep"lber 1944 against the
Hitlerite troopS' · tliat . ha:d launched an offensive in the Transylvanian Tableland,
as well as of those deliverecf between September 11 and 17, 1944 in the Banat and
Crişana, wh ere the . ehemy . iJursued to take hold of the crests of the Romanian
Carpathians (the· southerri . anii western parts). By baffling the Hitlerite-Horthyst
offensive, the Romanian :l atge units ensured the continuation of the offensive
actions for · the liberation of "the entire national territory as well as the unhampered
build-up of the Soviet large units north of the Southern Carpathians and west of
the western ones.
After the liquidatiof1 of the Hitlerite-Horthyst salients in the Romanian
dispositior., the Romanian and Soviet military, acting in cooperation, smashed
throU:gh grim combats the resistance put up by the German Sixth and Eighth
Armies and the Hungarian Second and Third Armies on the Mureş, Arieş, Someş and
Criş rivers, in the Mezeş arid Făget Mountains, succeeding in crossing Romania's
north-western frontier on October 25, 1944. after they had liberated the towns of
Satu Mare and Carei. The liberation of the last furrow of Romanian land from
Horthyst-Hitlerite occupatioh aroused strong national commotion. Romania's western
frontier \Vas restored the way it had been decided by the sovereign Romanian
people in the historic year 1918, and thereby the fascist Vienna Diktat of August 30,
1940 was annulled through the heroic struggle of the Romanian and Soviet soldiers.
The just character of the national war of liberation acted as a stimulus upon
the military during the combats. The freed population met the Romanian army with
boundless Iove everywhere, lending it support and showing in this way, too, its
ardent wish to live united in a free, independent Romania.
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On September 12, 1944 the Armistice Convention between the Romanian go
vernment and the governments of the Soviet Union, the United States of America and
Great Britain was signed în Moscow, regulating Romania's relations with the United
Nations until peace was concluded and stipulating her military, politica! and eco
nomic obligations towards the three Great Powers in the anti-Hitler coalition. The
convention acknowledged Romania's entering into the anti-Hitler war beginning
August 24, 1944, at 4,00 a.m., " with a view to restoring her independence and so
vereignty", stipulating, on the other hand, her obligations towards the Allies, among
which the payment of 300,000,000 dollars to the USSR as war damages under the
form of commodities over a period of six years. Romania's pledge to commit at
least 12 divisions to the anti H i t ler war was permanently topped, as she had always
17 to 38 divisions on the front. By the Armistice Convention the three Allied go
vernments declared the fascist Vienna Diktat of August 30, 1940 as nul and void,
stipulating the "restoration of Transyvania (or the greatest part of it) to Romania
provided that this should be confirmed by the Peace Treaty". The control of the
execution of the armistice clauses was entrusted to the Allied Control Commission
headquartered in Bucharest, whose instructions regarding the carrying into effect
of the stipulations in the Armistice Convention were binding for the Romanian
-

authorities.

The people's masses confidently followed the Rbmanian Communist Party
along the path opened by the August 1944 Revolution, combi ning the acbons aiming
at democratic socio-economic and politica! changes with the efforts for backing
the anti-Hitler war until the defeat of Nazi Germany. Thus, after the liberation of
the country's north-western part from Horthyst-Hitlerlte occupation, the Romanian
army, in close cooperation with the Soviet army, showing stubborness and self
sacrifice, continued to fight for the llberation of Hungary, Czechoslovakia and
Austria ; the combats delivered for crushing the enemy in the territory of these
three countries are dealt with in separate chapters of the monograph.
An analysis of the contribution made by the Romanian large units to the
Jiberation of Hungary shows that between September 24, 1944 and January 15,
1 945 the Romanian army, whose combat strength stood at over 210,000, took part
in seven operations and 81 major battles, assault-crossed four major rivers (the
Tlsza, the Bodrog, the Hernad and the Ipoly) , and conquered three mountain mass ifs
(Hegyălja, Bilkk, Matra) . The Romanian troops freed through grim fighting 1,237 lo
calities and populated places, among which 1 4 towns. The casualties inflicted upon
the enemy raised to over 30,700 men, of which 21,000 prisoners and over 9,700 military
killed în combat. The number of the Romanian military who lald down their
lives for the liberation of the Hungarian people stood at 42,700, that is more than
20 per cent of the manpower committed to battle.
Over the period December 18, 1944 - May 12, 1945 the Romanian large units
continued the fightlng, this time in the territory of Czechoslovakia. The military
actions carried on by the Romanian army - which commltted over 248,000 mllitary
to battle - i n that country lasted almost five months, and took place under extremely
bad weather conditions and difficult hard terrain. The Romanian army penetrated
some 400 km into the enemy d isposition through grim fighting, assault-crossed four
big rivers (the Hron, the Nitra, the Văh and the Morava), crossed ten mountain
massifs, freed 1,722 localities, 31 towns included, inflicting important material and
human losses upon the enemy, the latter raising to 22,800 men (killed and prisoners) .
This success was obtained at the cost of a high toll as the Romanian large units and
units sustained casualties raising to over 66,000 military - killed, wounded and
missing.
The road of fighting and victories covered by the Romanian army on the
anti-Hitler front continued in the territory of Austria, where some 2,000 Romanian

military belonging to the 2nd Tank Regiment contribu ted to the liberation of the
north-eastern part of that country. They defeated the enemy during the grim
combats delivered at Hohenruppersdorf, Mistelbach, Zisterdorf, Poysdorf. Moreover,
specialized units of the Romanian army - railway, road and bridge units - effi
ciently worked on reparing the communication system in eastern Austria.
During the 263 days of Romania's participation in the anti-Hitler war she
brought strategic gains to the United Nations that were significant for the overall
development of World War I I . From the Black Sea to the Bohemian quadrilateral,
t hat îs almost 1,700 km the Romanian army crossed through bitter fighting 20
,
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mountain massifs, assault-crossed or crossed 12 rivers, and freed 8,717 localities
in the territories of Romania, Hungary, Czechoslovakia and Austria, among which
138 towns. Between August 23, 1944 and May 12, 1945 the casualties inflicted upon
the enemy stood at 117,798 prisoners and 18,731 killed found in the field. During
the operations Romania committed to battle almost 540,000 combatants - with
an average strength of 175,000 men in permanant contact with the enemy - and
sustained casualties that raised to 170,000 men. Pointing out Romania's contribution
to the efforts made by the United Nations coalition, politica! and military perso
nalities in the Allied countries placed Romania the fourth among the states parti
cipating in the defeat of Nazi Germany.
Throughout the development of the anti-Hitler war Romania also had to cover
the expenditures and ensure the commodity deliveries needed by the Allied troops
as stipulat�d in the Armistice Convention concluded on September 12, 1944. Adding
t-0 the huge military effort made by the whole country during the anti-Hitler war,
this contribution raised to the fabulous suro of 1,200,000,000 dollars (at the 1938
exchange rate) , which means four times Romania's budget for the 1937-1938
fiscal year.
Romania's participation in the defeat of the most dangerous enemy of mankind
- fascism - had a wide international echo. There were many State bodies, high
officials, political and military personalities in various countries of the world who
expressed favourable opinions about the role played by Romania, by the Romanian
army in the defeat of Hitler's Germany, the great services Romania had rendered
to the Allied cause.
The huge military and economic effort roade by Romania in the anti-Hitler
war exclusively relied on the resources of the Romanian nation. The working class .
the peasantry, the intelligentsia self-denyingly answered the call of the Romanian
Communist Party "Everything for the front, everything for victory !". The pro
visioning of the army, its equipping with combat technology, armament and
munitions were ensured exclusively from internai resources.
To back the anti-Hitler war, the entire Romanian people willingly accepted
privations for a long time ; it made great sacrifices and also economic efforts that
exceeded twice, for instance, the national income achieved by Romania in 1945.
Volume III of the monograph Romania in World War II emphasizes the fact
that the rigorous fulfilment of the obligations laid down in the Armistice Convention.
the waging of the anti-Hitler war with all forces until the complete defeat of
Hitler's Germany polarized the will and endeavours of the entire Romanian people,
its hopes for a better future, thereby demonstrating Romania's sincere attachment
to the cause of the Allies, of the United Nations, to the cause of freedom and inde
pendence of all peoples.
By victoriously concluding its fighting road, the Romanian armies that had
taken part in the anti-Hitler war returned to Romania in July 1945, their banners
covered with glory, being met with undepictable enthusiasm by the entire people.
In 1945-1947, integrated in the wide-scope process of revolutionary transformation
undergone by the Romanian society, the national military establishment evolved
along the coordinates imprinted on the country's politica! life by the Romanian
Communist Party.
The many-sided revolutionary transformations wrought in the Romanian
society in the stage subsequent to the setting up of the democratic worker-peasant
government on March 6, 1945 are dealt with under a separate chapter. Among the
historic events occurred during the earlier postwar years a special place is held .
by the National Conference of the Romanian Communist Party of October 1945, the
parliamentary elections held in November 1946, the setting up of the first parliament
in which the democratic forces enjoyed the needed perponderance for the imple
mentation, in 1947, of important measures with a democratic character, the procla
mation of the Republic on December 30, 1947
a moment ushering in a new
stage in Romania's life, that of socialist revolution and construction.
A distinct chapter has been devoted to the preliminaries and working out
of the Peace Treaty, an action practica!ly triggered off in September-October 1945
which ended at the Peace Conference held in Paris over July-October 1946. Despite
the evidence of the considerable military and material efforts roade by Romania
for the defeat of Nazi Germany, despite the fact that during the Conference there
were severa! representatives of the Allied states who had spoken in favour of
Romania's contribution to the anti-Hitler war, she was not granted the status of
cobelligerence. However, the Peace Conference acknowledged a notorious fact,
-
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namely that Romania had taken "an active part in the war against Germany" ; it
decided the annulment of the imperialist Vienna Diktat of August 30, 1940, and
expressed the pledge of the Allied and Associated Powers to back the request of
the Romanian State to become a member to the United Nations Organization.
The historical retrospect of the great political struggles and revolutionary
processes that took place in the Romanian society after August 23, 1944 eloquently
shows that the socialist revolution, the ascent to power of the working class and its
ally, the peasantry, the building up of a new social system have been the work of
the Romanian people, the resuit of the inexorable action of the laws of social
development, of the objective socio-economic conditions in Romania, the resuit of
the policy promoted by the Romanian Communist Party, which had rallied all
revolutionary, progressive forces inside the country.
The last chapter of Volume III, actually of the whole monograph, analyses
the historical lessons of World War II in the light of present-day international
relations, with special reference to the outlook and activity of Romania, of President
Nicolae Ceauşescu regardi ng the maintenance of peace and the prevention of another
world conflagration. Characteristic of Romania's international posture are her firm
unflinching ranking with the factors of peace, stability and social progress, her
consistent activity for understanding and international cooperation, for the building
up of a new system of political and economic relations among states, for detente
and peace throughout the world.
Socialist Romania, a fully independent country from both the political and
the economic points of view, participates with all her might in the settlement of all
problems, in the ensurance of new relations based on the principles of equality
among all nations, for the making of a fairer and better world, devoid of arms and
wars, of a world in which each people, each nation should live in dignity, freedom
and indepcndence.
Translation
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:

Rodica Scafeş

RESUME

La monographie România în anii celui de-al doilea război mondial (La Rou
ma!l ie pendant la Seconde Guerre mondiale), en trois volumes, presente aux his
t�nens, comme au grand public, l'evolution de l'Etat roumain entre 1919 et 1947,
amsi que celle de son organisme militaire, la lutte du peuple roumain pour sau
vegarder l'independance et la souverainete nationales, l'integrite territoriale du pays,
dans les cor.ditions tellement complexes, voire dramatiques, qui caracterisent l'inter
valle 1939-1945. Paru sous l'egide de la Commission Roumaine d'Histoire Militaire
et du Centre d'Etudes et de Recherches d'Histoire et Theorie militaires, l'ouvrage
est le fruit des efforts concertes et de la collaboration d'un grand nombre de
specialistes, militaires et civils, qui ont beneficie de la coordination competente
du lieutenant-general Ilie Ceauşescu, docteur en histoire.
La demarche analytique et l'interpretation des diverses sources historiques
et bibliographiques, du pays et de l'etranger, reposent sur les verites scientifiques
objectives, sur les orientations et les theses theoriques contenues dans les documents
du Parti Communiste Roumain, dans l'ceuvre du president de la Roumanie socia
liste, le camarade Nicolae Ceauşescu, portant sur Ies traits caracteristiques essentiels
de l'evolution historique du peuple roumain, de sa lutte ininterrompue pour une vie
libre et pour le progres social, sur l'evolution de la situation internationale a la
veille et au cours de la Seconde Guerre mondiale, sur les consequences du conflit
au plan de l'histoire nationale et universelle.

Le premier volume aborde les vastes problemes de l'entre-deux-guerres

( 1 919-1939) et de la Seconde Guerre mondiale (jusqu'en juillet 1944), mettant en

lumiere Ies consequences de la constitution de l'Etat national unitaire sur le
developpement economique, politique, social et culturel, sur la consolidation de la
capacite de defense de la Roumanie. On y analyse la politique exterieure promue par
la Roumanie, ses objectifs et ses resultats, ainsi que les actions politiques et
militaires deployees par le troisieme Reich et Ies autres Etats fascistes et revision
nistes, les actes agressifs, imperialistes que ces :Etats avaient commis avant le
declenchement de la grande conflagration. L'espace le plus ample est reserve, dans
ce volume, au deroulement de la Seconde Guerre mondiale et a la situation de la
Roumanie entre mars 1939 et juillet 1944.
La realisation de !'unite nationale et politique complete du peuple roumain,
en 1918, crea des conditions favorables pour le developpement economique. Dans ce
cadre, une place a part est revenue a !'industrie. Le nombre des entreprises indus
tl'ielles augmenta d'une annee a l'autre, a l'instar du capital investi et du montant
de la production. En 1919, par exemple, il y avait 2 848 entreprises (2,8 milliards
de lei de capital investi et 1 1 ,7 milliards de lei de montant de la production) ; en
1938, leur nombre etait de 3 767, le capital investi avait augmente quelque 25 fois et le
montant de la production - 6 fois et plus. Le bond enregistre par !'industrie eut
des effets positifs sur son taux de participation a la realisation du revenu national,
qui avait ete porte de 19,6% en 1913 a 30,8% en 1938.
Le developpement de l'agriculture fut influence d'une maniere decisive par
le reforme agraire. Entre 1921 et 1928, 1 393 353 paysans chefs de familie, sans dis
tinction d'origine ethnique, se virent distribuer plus de 6 millions d'hectares de
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terrain arable. La superficie des terrains expropnes et le nombre de ceux qui en
devinrent Ies proprietaires font de la reforme agraire de Roumanie l'une des plus
amples et des plus democratiques qui aient ete Iegiferees au plan international
apres la Seconde Guerre mondiale.
Les autres secteurs de !'economie - transports, communications, finances furent egalement impulses par la constitution de l'Etat national unitaire et con
nurent un progres considerable.
Apres 1918, des mutations majeures sont a signaler dans le tableau de l a
v i e sociale-politique e n Roumanie, pour c e qui est de l a structure des classes sociales
et de leur3 rapports ; ii s'agit notamment de la croissance du role des unes et du
passage des autres sur le second plan. Le developpement capitaliste consolida la
force economique de la bourgeoisie et fit augmenter son role dans l'ensemble de la
societe, y compris sur le plan de la direction politique, imprimant au regime poli
tique des traits bourgeois preponderants.
Une mutation essentielle sur la scene de la vie politique roumaine fut
representee par l'affirmation vigoureuse de la classe ouvriere, en tant que force
sociale la plus avancee. Le congres histor!que de mai 1921, qui decida de transformer
le Parti Socialiste en Parti Communiste Roumain, marqua une brillante victoire
politique, ideologique et organisationnelle de la classe ouvriere. Elaborant sa ligne
politique a partir des conclusions issues de l'analyse materialiste-dialectique et his
torique des realites de Roumanie, faisant reposer son activite sur Ies traditions
progressistes de notre mouvement ouvrier, incarnant l'esprit revolutionnaire mili
tant, le Parti Communiste reunit toutes Ies qualites necessaires pour organiser et
conduire la classe ouvriere et ses allies naturels dans la lutte pour la transformat ion
revolutionnaire de la societe, pour la defense de l'independance et de la souverainete
nationales.
L':E:tat roumain mena, dans l'intervalle 1919-1939, une politique exterieure
active, dont Ies objectifs essentiels, figurant au programme de tous Ies partis au
pouvoir, etaient la defense de l'independance, de la souv erai nete nationale et de
l'integrite territoriale, l'instauration d'un cli mat de securite internationale, l'etablis
sement de relations d'egalite entre Ies Etats, sans distinction de dimensions et de
potentiel economique. La politique exterieure de la Roumanie a toujours vise l a
preservation de l a paix, l'instauration d'un climat d'entente e t d e collaboration entre
Ies peuples, la defense du statu-quo devant Ies actions des Etats fascistes et revi
sionnistes. A ce meme effet, l'Etat national unitaire roumain milita en faveur d e
l'orgamsation d'un systeme d'alliances b i - e t multilaterales.
L'objectif fondamental de !'organ is me militaire national apres la realisation
de la Grande Union demeurait la defense de l'independance, de la souverainete na
tionale et de I'integrite territoriale. Aux termes des missions assign ees au systeme
militaire national, la doctrine roumaine, l'organisation, l'equipement, la formation
et l'instruction des troupes eurent un caractere entierement defensif, et toutes Ies
mesures adoptees visaient l'edification des moyens de resistance devant une agres
sion declenchee par Ies Etats fascistes et revisionnistes.

Profondement attachee a la politique de paix et de securite internationale, la
Roumanie se declara et milita coEstamment en faveur de l'appui aux 11:tats menaces
par d'Allemagne nazie, I'Italie fasciste et le Japon militariste ou bien aux Etats
devenus Ies victimes de la politique de force et de diktat. La politique conciliatrice
menee par la Grande-Bretagne et la France, le jeu d'interets d'autres grandes puis
sances, Ies confusions et le manque d'unite qui caracterisaient le mouvement ouvrier
intemational marquerent de leur empreinte l'evolution de la situation dans le
monde, permettant a l'Allemagne, a l'I tal i e et au Japon de faire des preparatifs
en vue du combat arme pour la redistribution des spheres d'influence et de domi
nation. L'occupation de l'Autriche, en mars 1938, la mutilation et le demembrement
de la Tchecoslovaquie (septembre 1938, mars 1939) ne iurent pas sans consequences
pour la Roumanie, qui subit pendant la meme etape Ies pressions concentriques de
l'Allemagne nazie, de la Hongrie horthyste et de la Bulgarie monarco-fasciste.

En depit de l'aggravation de la situation internationale, l'Etat roumain suivit
fermement Ies directions traditionnelles de sa politique exterieure, se pronom;ant
en faveur d'une resistance organisee de tous Ies Etats antifascistes et antirevision
nistes, destinee a stopper l'agression. Le peuple roumain et Ies autorites adopterent
une attitude ferme devant Ies agressions declenchees par le Japon et l'Italie contre
la Chine et l'Ethiopie, tout comme ils protesterent devant la penetration des forces
de la Wehrmacht dans la zone demilitarisee du Rhin, en Autriche et en Tcheco-
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slovaquie et devant l'intervention nazie-fasciste dans la guerre civile en Espagne.
Le gouvernement roumain travailla - surtout par le biais de la Petite Entente et
de l'Entente Balkanique
a la constitution d'un «front» des petits et moyens Etats
contre Ies puissances fascistes et revisionnistes. Les actions de politique etrangere
de la Roumanie furent correlees aux protestations energiques, a l'interieur du pays,
devant l'ascension de !'Axe Berlin-Rome-Tokyo dans la vie internationale ; dans
ce contexte, la suite de manifestations populaires organisees dans plusieurs v.illes
de Roumanie, qui culminerent avec la grande manifestation patriotique du ier Mai
i939 a Bucarest, illustrerent clairement l'attitude de la nation roumaine, qui se
declarait nettement contre le fascisme, le revis1onnisme et la guerre. En ete i939,
toutes Ies mesures militaires adoptees par l'Etat roumain visaient la consolidation
de la defense a sa frontiere a l'ouest ; Ies milieux gouvernants roumains preconisaient
l'adhesion du pays a l'alliance anglo-franco-sovietique qui devait etre constituee a
l'issue des negociations tripartites.
L'echec des pourparlers de Moscou, la signature du pacte de non-agression
sovieto-allemand le 23 aout i939 et le declenchement de la Seconde Guerre mon
diale le ier septembre i939, lorsque le troisieme Reich attaqua la Pologne, furent
des evenements dont !'impact fut decisif pour l'Etat roumain, car ils limitaient
ses possibilites de resister aux pressions des Etats fascistes et revisionnistes. L'aide
pretee aux autorites et aux militaires polonais refugies en Roumanie, l'orientation
vers la coalition ennemie de l'Axe, la tentative de former un «bloc des neutres„,
oppose a l'Allemagne nazie sont tout autant de preuve de l'attachement du peuple
roumain il la lutte des nations pour la liberte, pour l'affirmation de le1.1rs propres
options politiques, economiques, etc. Apres la capitulation de la France, le 22 juin
i940, la Roumanie, completement isolee au plan international, se vit imposer, a
l'ete de la meme annee, de graves mutilations du territoire national, qui repre
sentaient 3:>,8% de la superficie et 33,30/o de la population. A la suite de !'ultimatum
du gouvernement sovietique du 26 juin 1940, la Roumanie fut contrainte a ceder le
territoire compris entre le Prout et le Dniestr et une partie du nord de la Moldavie
Oa Bucovine du nord) ; le 30 aout i940, l'Allemagne d'Hitler et l'Italie de Mussolini
arrachaient, par un odieux diktat, un territoire couvrant plus de 43 OOO km2 â
la Transylvanie, pour l'annexer a la Hongrie de Horthy. Le 7 septembre i940, aux
termes du traite signe a Craiova, la Roumanie cedait a la Bulgarie la Dobroudja
du sud (le Quadrilatere).
Seule devant Ies Etats agresseurs, revisionnistes, la Roumanie, dont le territoire
avait ete sauvagement mutile, eut a supporter les pressions directes du Reich nazi,
materialisees dans l'instauration du regime legionnaire-antonescien en septembre
i940 et la penetration das troupes allemandes dans le pays, en octobre la meme
annee. Les evenements douloureux de l'ete i940 et l'instauration de la domination
de l'Allemagne nazie imprimerent un cours tragique a l'histoire de la Roumanie
qui, le 22 juin i94i, fut poussee dans la guerre declenchee par le troisieme Reich
contre l'Union Sovietique. Le statut territorial et po!itique qu'avaient impose a la
Roumanie, par la force et le diktat, Ies Etats fascistes et revisionnistes a l'ete et a
l'automne de i940 declencha un ample mouvement de resistance antifasciste, sous
la conduite du Parti Communiste Roumain, visant a ecarter la domination etrangere,
a recouvrer l'independance et la souverainete nationales et a refaire l'integrite
territoriale du pays, a renverser le regime antonescien et a instaurer un regime de
mocratique. La lutte du peuple roumain contre la domination fasciste s'integra
organiquement au mouvement de resistance et de liberation nationale des peuples
d'Europe. Soutenant cet authentique „front„ ouvert contre l'Axe, des milliers de
Roumains lutterent dans Ies mouvements de resistance en France, en Belgique, aux
Pays-Bas, en Yougoslavie, en Tchecoslovaquie, en URSS ou bien, comme volontaires,
dans des unites des forces alliees, et notamment en France et en Belgique (1939-1940).
Des organisations de la «resistance roumaine a l'exterieur„ agirent en Grande
Bretagne, aux USA, au Canada, en France, etc. Des journaux roumains, des mani
festes et des publications furent edites, pour tenir l'opinion publique au courant
des evenements. Ces demarches vinrent s'ajouter a la lutte intense de liberation
nationale menee dans le pays sous la direction effective du Parti Communiste
Roumain.
La conception des communistes roumains concernant Ies voies et Ies moyens
d'action a utiliser pour accomplir Ies objectifs qui refletaient Ies options du peuple
tout entier fut clairement exprimee dans la Plate-forme-programme du 6 septem
bre i94i, intitulee Lupta poporului român pentru libertate şi independenţă naţională
-
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(La lut.te du peuple roumain pour la liberte et l'independance nationales) . Ce docu
ment etablissait Ies directions de l'action politique et organisationnelle pour soulever
le peuple entier a la lutte contre la Wehrmacht, pour l'arret des operations militaires
en dehors du territoire national, pour la liberation du pays de l'occupation fasciste.
Pour accomplir ces desiderata majeurs, le Parti Communiste Roumain appela tous
Ies partis et groupements politiques democratiques et antifascistes a rassembler leurs
forces en un vaste front de la liberation nationale. Les objectifs de cette lutte de
liberation, presentes par le Parti Communiste avec la clairvoyance qui lui etait
propre, etaient : renverser le gouvernement d'Antonescu et instituer un regime de
droits et libertes democratiques, faire sortir le pays de la guerre menee par l'Alle
magne nazie contre l'URSS et lui faire rejoindre la coalition des Nations Unies, re
couvrP.r l'independance et la souverainete nationales, refaire l'integrite territoriale
de la patrie.
Sans tenir compte du large courant d'opinion antihitlerien qui se developpait
au sein de l'opinion publique roumaine, Ion Antonescu decida de faire subordonner
a la Wehrmacht de grandes unites roumaines et de Ies faire engager dans des
operations militaires au flanc sud du front germano-sovietique. Les forces politiques
de Roum:mie furent unanimes a pro.tester contre la guerre menee au-dela des
frontieres nationales. Se faisant l'echo de cet etat d'esprit qui avait gagne toute la
nation, le Grand Etat-Major et d'autres commandaments superieurs mirent en
application un ensemble de mesures visant deux grands objectifs : a) limiter Ies
effectifs qui devaient etre envoyes sur le front et conserver ainsi le potentiel mili
taire nat.ional
; b) creer Ies conditions materielles necessaires et elaborer Ies plans
.
de camp agne pour passer a la liberation du nord-ouest de la Roumanie, occupe
par la Hongrie horthyste. Voila quelques elements definitoires ces objectifs :
a) la dynamique des effectifs se trouvant dans le pays et sur le front â
diverses dates, telle qu'elle est illustree par le tableau ci-dessous :
21 j uin
1941

325 685

Sur le front
En

360 563

Roumanie

I

19

1cr

novembre
1942

novembre

66 597
657 775

I

20

novembre
1943

228 072*

98 738

351 396

482 053

20 aoO.t
1944

383 162„
745 340

b) En:tre 1941 et 1943, le Grand Etat-Major et d'autres structures de com
mandement elaborerent plusieurs documents operationnels, dont notamment Ies
hypotheses «T» et „u qui portaient sur la � iberatioi: du nord-ouest du territoire. de
_
la Roumanie, que la Hongrie horthyste ava1t annexe aux termes du d1ktat
fasciste
de Vienne, le 30 aout 1940.
La subordination des grandes unites roumaines aux commandements alle
mands, le traitement inhumain applique par ces derniers aux militaires roumains,
sur la toile de fond de la participation a une guerre dont Ies objectifs etaient etran
gers a noLre peuple contribuerent a amplifier l'hostilite des soldats et des officiers
roumains vis-a-vis de l'armee allemande.
Dans le cadre ample du deroulement des affrontements militaires pendant
Ies annees 1941-1944, des chapitres a part de ce volume de la monographie La
Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale presente Ies actions auxquelles
avaient participe de grandes unites rournaines sur le front a l'est, Ies effets de
sastreux de la guerre sur la vie economique et sociale du pays, la nature des rela
tions entre le regime d'Antonescu et l'Allemagne nazie, la constitution de la coalition
des Nations Unies, le mouvernent de resistance dans Ies pays occupes.
Dans la situation extrernement grave creee par la participation de grandes
unites de l'armee roumaine a des operations militaires dirigees contre l'URSS, aux
cotes des troupes hitleriennes par la dislocation de grands effectifs allemands sur le
territoire national par le du �cissernent des mesures repressives du regime d' Anto
nescu le Parti C�mrnuniste Rournain et Ies autres forces patriotiques - sociaux
demo�rates, nationaux-paysans, nationaux-liberaux - agirent, en se servant d'une
...

•

• •

Effectifs s e trouvant a u coude du Don et dans la steppc de Kalmoukie.
Effectlfs se trouvant sur le terrltoire compris entre les carpates et Ie Dniestr.
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large gamme de moyens, afin de preparer Ies conditions politiques et militaires
necessaires pour declencher la lutte de liberation.
Sous la conduite des communistes, le mouvement national de resistance gagna
en ampleur. L'hosti!ite croissante vis-a-vis de l'Allemagne nazie et de la dictature
d'Antonescu et le developpement du mouvement de resistance sur des plans mul
tiples refletaient la determination du peuple roumain de declencher sans plus tarder
la bataille decisive. L'action perseverante des communistes conduisit a la creation
des elements et des premisses d'une large coalition de forces patriotiques, antifas
cistes. en tant qu·expression du front de lutte de toute la nation roumaine. La
constitution du Front Unique Ouvrier, en avril 1944, qui reunissait le Parti Com
muniste et le Parti Social-Democrate represente la base inebranlable de cette al
liance politique multilaternle. C'est sur cette base que fut constitue, le 20 juin 194-1,
le Bloc National-Democratique (le Parti Communiste Roumain, le Parti Social-De
mocrate, le Parti National-Payson et le Parti National-Liberal) - expression de J'ac
cord national -, qui assurait la coordination des efforts de tous Ies elements de
la resista11ce antifasciste roumaine sur la plate-forme d'action qu'avaient proposee
les communistes.
A l'ete de 1944, la lutte de liberation du peuple roumain etait entree dans
une phase decisive. Au plan interieur, toules Ies conditions etaient reunies :
le gouvernement Antonescu etait isole, Ies preparatifs politiques et militaires en
vue de l'action revolutionnaire, coordonnes par le Parti Communiste Roumain, qui
y avait collabore avec Ies autres forces antihitleriennes etaient, dans leurs grandes
lignes, accomplis ; la situation internationale etait egalement devenue favorable.
C'etait le moment de declencher la revolution de liberation sociale et nationale,
antifasciste et anti-imperialiste.
En al tirant Ies forces politiques qui representaient toutes Ies classes et Ies
categories sociales, l'armee et Ies milieux du palais royal vers !'ample coalition qui
a declenche la revolution liberatrice, le Parti Communiste Roumain realisa un
modele original, unique dans la theorie et la pratique revolutionnaires du mouve
rnent ouvrier international. La realisation de l'accord national quant au choix des
modalites et des moyens qui devaient permettre d'accomplir Ies objectifs ma.ieurs
du peuple roumain etouffa les germes d'un conflit civil entre les divers elements
de la resistance (comme il est arrive dans d'autres pays) .
Le deuxieme volume de la monographie traite Ies aspects politiques et mili
taires de la revolution de liberation sociale et nationale, antifasciste et anti-im
perialiste d'aout 1944, episode memorable dans la glorieuse histoire du peuple
roumain. Briliante affirmation de la determination du peuple roumain d'etre libre
et maître dans son pays, la revolution d'aout 1944
preparee dans ses moindres
details par le Parti Communiste Roumain, en etroite collaboration avec Ies autres
forces democratiques, patriotiques et antifascistes du pays - est une suite toute
naturelle de la longue lutte du peuple roumain pour l'emancipation sociale et
nationale, pour la liberte et l'independance de la patrie. Cet acte historique, qui
eut des coasequences majeures aux plans interieur et exterieur. plonge ses racines
dans le passe national et vient couronner la lutte heroique menee par le peuple
roumain, dEs siecles durant, pour l'independance et !'unite.
Le role decisif dans la preparation, le declenchement et le deroulement de la
revolution roumaine d'aout 1944 fut j oue par le Parti Communiste Roumain. qui
elabora la strategie et la tactique du combat qui devait aboutir a la liberation du
pays. La politique realiste promue par le Parti Communiste Roumain en vue de
sauver la patrie en soulevant le peuple tout entier a la lutte constitue un modele
original de -regler une situation complexe, l'experience historique roumaine aidant.
C'est pour la premiere fois dans l'histoire du mouvement ouvrier international qu'un
parti communiste ait realise une alliance de toutes Ies forces politiques nationales
sur une plate-forme de lutte commune.
Place sous la conduite du Parti Communiste, le mouvement de resistance anti
fasciste du peuple roumain gagna en ampleur a !'He de 1944, lorsqu'une veritable
situation revolutionnaire, decisive pour le cours ulterieur des evenements, se dessina
sur le plan interieur. Par ailleurs, au plan exterieur, Ies victoires que Ies armees de
l'Union Sovietique, des f:tats-Unis d'Amerique, de la Grande-Bretagne et d'autres
Etats de la coalition antihitlerienne avaient remportees sur l'Allemagne nazie, l'in
tensification des mouvements de liberation nationale dans d'autres pays creerent
des conditicns favorables a l'aboutissement de cette situation. La revolution rou-

569
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

maine d'aout 1944 fut l'c:euvre du peuple roumain meme ; il n'y eut pas d'entente
prealable avec quelque Etat de la coalition antihitlerienne concernant sa preparation
et son deroulement, et le moment fut choisi par les facteurs politiques de decision
du pays, alors que la defaite de l'Allemagne hitlerienne ne se dessinait pas encore.
Le 23 Aout 1944, les forces coalisees dans le Bloc National-Democratique, le
Parti Communiste Roumain en tete, declencherent la revolution de liberation sociale
et nationale, antifasciste et anti-imperialiste. Le gouvernement d'union nationale, qui
fut constitue le jour meme et dont faisait partie, pour la premiere fois dans l'his
toire politique du pays, le Parti Communiste Roumain, sorti de la clandestinite, pro
ceda aussitot a la traduction en actes du programme de lutte etabli : faire sortir la
Roumanie de la guerre menee aux cotes de l'Axe et lui faire rejoindre la coalition
antihitlerienne, conclure l'armistice avec des Nations Unies, annihiler les troupes
allemandes qui se trouvaient sur le territoire national, liberer le nord-ouest du pays,
arrache aux termes du diktat fasciste de Vienne, le 30 aout 1940, instaurer un re
gime democratique. Acte de souverainete nationale legitime et absolue, le declen
chement de la revolution de liberation sociale et nationale, antifasciste et anti
imperialiste du 23 Aout 1944 marqua en meme temps l'engagement de la Roumanie
dans la guerre contre l'Allemagne hitlerienne. Les evenements de Roumanie furent
une expression de la volonte ferme du peupie roumain de sauvegarder l'indepen
dance et la souverainete nationales de son Etat, d'exclure toute domination etran
gere, de se forger en toute liberte l'avenir, de participer aux efforts des peuples
visant la defaite du fascisme.
Le peuple roumain, l'annee roumaine dans sa totalite declencherent a l'appel
du Parti Communiste Roumain, au soir du 23 aout 1944, dans une situation extre
mement difficile, lei; actions militaires contre les troupes hitleriennes. Grâce a l'effort
exclusif des forces militaires et populaires roumaines, entre le 23 et le 31 aout 1944
fut libere, avec des pertes minimales (8 586 hommes) un territoire couvrant quelque
150 OOO km1, pratiquement toute la superficie qui etait, le 23 aout 1944, sous la
juridiction du gouvernement roumain ; Ies pertes subies par l'ennemi se monterent
a plus de 6 1 OOO hommes (morts et prisonniers), ce qui equivaut aux effectifs de
six divisions d'infanterie de la Wehrmacht ou a 30% des pertes mensuelles moyennes
subies par l'Allemagne hitlerienne a l'ete 1944 sur le front a !'est. Les 19 OOO km2
liberes journellement placent Ies operations militaires de l'armee roumaine en
aout 1944 parmi Ies actions Ies plus amples et Ies plus efficaces contre le Reich
nazi, depioyees en 1944-1945 par Ies Etats de la coalition antihitlerienne.
La revolution roumaine eut des consequences considerables au plan interieur :
elle inaugura une ere nouvelle dans l'histoire glorieuse de la patrie, et le Parti
Communiste Roumain, agissant dans des conditions nouvelles, de legalite, s'affirma
pleinement comme la principale force politique au pouvoir. L'acte historique du
23 Aout 1944 mit un terme a la domination imperialiste etrangere, ouvrant la voi e
vers l'independance authentique e t creant Ies conditions necessaires a c e que le
peuple puisse forger son avenir tel qu'il le souhaitait, a l'abri de toute immixtion
de l'exter1eur.
La preparation, le deroulement et le victoire de la revolution roumaine de
liberation sociale et nationale, antifasciste et anti-imperialiste declenchee le 23 Aout
1944 montrerent que rien ne peut arreter l'evolution d'un peuple decide a lutter pour
ses droits imprescriptibles, pour la defense de l'independance, de la souverainetc
nationale et de l'integrite du territoire dont ii heritait de ses aieux. La victoire de
la revolution vint aussi confirmer la verite incontestable que seules Ies forces unies
de toute une nation peuvent conduire a la victo1re, que le succes d'une revolution
depend dans une mesure decisive de la direction du peuple par son parti communiste.
Les actions des forces militaires et populaires roumaines contre Ies troupes hitle
riennes, en aout 1944, prouverent encore une fois la vitalite de la doctrine militaire
roumaine traditionnelle, qui preconisait le soulevement du peuple tout entier a la
lutte pour la defense et la liberation de la patrie, la verite souvent affirmee par le
president Nicolae Ceauşescu, a savoir qu'une guerre de defense de l'independance, de
la souverainete nationale et de l'integrite territoriale d'un pays ne peut etre qu'une
guerre populaire. La victoire de la revolution d'aout 1944 crea aussi des conditions
favorables pour le passage immectiat a la liberation, au moyen de la lutte armee,
du nord-ouest de la Roumanie, qui se trouvait sous l'occupation horthyste
hitlerienne.
Evenement majeur dans l'histoire nationale, la revolution du 23 Aollt 1944
compte pour une briliante affirmation du droit du peuple roumain a une exis-
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tence libre, independante et souveraine, illustrant le rejet categorique, par la nation
roumaine, de toute domination etrangere, sa determination ferme de defendre. au
prix de n'importe quel sacrifice, l'independance et la souverainete de la patrie. son
integrite territoriale. La revolution de liberation sociale et nationale, antifasciste et
anti-imperialiste d'aout 1944 ouvrit la voie aux transformations revolutionnaires,
democratiques en Roumanie, marquant le debut d'une ere nouvelle qui devait per
mettre au peuple roumain de prendre fermement son sort entre ses mains et d0evo
luer sur les coordonnees d'une vie libre et independante.
Veritable tournant dans l'evolution des operations militaires de la Seconde
Guerre mondiale, surtout au flanc sud du front sovieto-allemand, la revolution
roumaine d'aout 1944 compta pour une contribution majeure, d'ordre strategique
militaire, a la brillante victoire remportee le 9 mai 1945. Elle entraîna la chute
definitive de la defensive de la Wehrmacht au flanc sud du front de !'est tout
comme la chute de tout le dispositif hitlerien dans la Peninsule Balkanique. G râce
au declenchement de la revolution roumaine, «la Porte de Focşani„ fut ouverte de
vant Ies armees sovietiques, ce qui leur permit de depasser «en marche» le puissant
alignement fortifie Focşani-Nămoloasa-Brăila. En realisant le dispositif de couver
ture sur la frontiere et sur la ligne temporaire de demarcation en Transylvanie,
etablie par le diktat fasciste de Vienne (30 aout 1940), les forces roumaines constitue
rent pratiquement un nouveau front, long de 1 400 km et plus, situe a une distance
de 300 a 900 km de l'alignement qu'avaient atteint Ies forces sovietiques, le
23 aout 1944. Les grandes unites sovietiques purent ainsi affluer par les defiles des
Carpates Meridionales et se concentrer au nord et a l'est de cette chaîne de mon
tagnes dans la «tete de pont„ strategique fermement maintenue par Ies forces
roumaines. La direction strategique de la vallee du Danube, vers Budapest et
Vienne, etait de la sorte, grâce a l'effort des Roumains, ouverte a11x forces de la
coalition antihitlerienne.
Les changements survenus dans le rapport des forces entre les deux camps,
dus a l'engagement de la Roumanie en guerre, avec tout son potentiel humain,
militaire et economique, aux c6tes des Nations Unies, furent extremement importants
pour le cours ulterieur de la guerre contre l'Allemagne hitlerienne et la Hongric
horthyste ; a partir de la nuit du 23/24 aout 1944, plus d'un million de soldats
roumains se trouverent a la disposition de la coalition antihitlerienne, Ies ravitail
lements en petrole et en cereales cesserent et un veritable seisme politique fut
provoque dans le systeme d'alliances du Reich. Par ses consequences strategiques,
economiques et politiques, la revolution roumaine victorieuse d'aout 1944 ecourta la
Seconde Guerre mondiale d� quelque 200 jours.
Les effets notables du declenchement et de la victoire de la revolution rou
maine de liberation sociale et nationale, antifasciste et anti-imperialiste, son impact
e xtraordinaire sur les deroulements et le denouement de la seconde conflagration
mondiale eurent, des le debut, un vif echo international ; un grand nombre de
journaux E.t de postes de radio, d'agences de presse, de personnalites militaires et
politiques en soulignerent l'importance decisive dans l'evolution des affrontements
militaires.
Le tTOisieme volume de la monographie p resente la participation de la Rou
manie, avec toutes ses forces, a la guerre antihitlerienne, entre le ier septembrc
1944 et le 12 mai 1945, l'evolution de la vie politique interieure, caracteris�e par de
profondes mutations revolutionnaircs operees dans la societe roumaine jusqu'a la
proclamation de la Republique, le 30 decembre 1947, ainsi que les evenements poli
tiques et diplomatiques internationaux qui ont precede la signature du Traite de paix.
Un chapitre a part est reserve aux actions militaires menees par l'armee
roumaine, en cooperation avec de grandes unites sovietiques, entre le i er septem
bre et le 25 octobre 1944, pour liberer de l'occupation horthyste-hitlerienne le nord
ouest de la Roumanie. On analyse dans ce contexte Ies âpres confrontations, debut
septembre 1944, avec Ies troupes hitleriennes qui avaient lance l'offensive au centre
du Plateau de Transylvanie, ainsi que Ies batailles livrees entre le 11 et le 17 sep
tembre, au Banat, et dans la region de Crişana, le but de l'ennemi etant d'occuper
le couronnement des Carpates roumaines (le sud et l'ouest). L'arret de l'offensive
hitlerienne-horthyste par Ies grandes unites roumaines et la poursuite des actions
offensives visant a liberer tout le territoire national favoriserent la concentration
libre des grandes unites sovietiques au nord des Carpates Meridionales et a l'ouest
des Carpates Occidentales.
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Apres avoir liquide Ies penetrations des troupes hitleriennes-horthystes dans
le dispositif roumain, Ies militaires roumains et sovietiques parvinrent a briser, au
bout de durs combats, la resistance des 6e et 0e armees allemandes, des 2e et 3e
armees hongroises sur Ies rivieres du Mureş, de l'Arieş, du Someş et des trois
Criş, dans Ies monts de Mezeş et de Făget, franchissant, le 25 octobre 1944, la fron
tiere de la Roumanie au nord-ouest, apres avoir vaincu l'ennemi dans la zone des
villes de Satu Mare et de Carei. La liberation du dernier lopin de terre rou
ma\ne de l'occupation horthyste-hitlerienne eveilla un vif echo au sein de l'opinion
publique nationale, car la frontiere naturelle a l'ouest de la Roumanie fut retablie,
comme le peuple roumain souverain l'avait decide en cette annee historique 1918 ;
la lutte heroique des soldats roumains et sovietiques annulait ainsi la diktat fasciste
de Vienne du 30 aout 1940.
Le caractere juste de la guerre nationale de liberation donna beaucoup de
courage aux combattants, qui accomplirent de vrais actes d'heroisme. La population
des territoires liberes accueillit partout l'armee roumaine avec beaucoup de gra
titude et l'aida par tous ses moyens, ce qui etait une autre preuve de son desir
ardent de vivre en unite, dans la Roumanie libre et independante.
Le 12 septembre 1944 fut signee, a Moscou, la Convention d'armistice entre le
gouvernemEnt roumain et Ies gouvernements de l'Union Sovietique, des Etats-Unis
d'Amerique et de la Grande-Bretagne. Cette Convention etait appelee a reglemen
ter, j usqu'a la conclusion de la paix, Ies rapports de la Roumanie avec Ies Nations
Unies et a etablir ses obligations d'ordre militaire, politique et economique envers
Ies trois grandes puissances de la coalition antihitlerienne. La Convention recon
naissait l'entree de la Roumanie dans la guerre antihitlerienne a partir du 24 aout
1944, a 4 heures, «dans le dessein de restaurer l'independance et la souverainete
de la Roumanie>+ et stipulait, d'autre part, Ies obligations de notre pays envers Ies
Allies, dont le paiement de 300 OOO OOO dollars de dedommagements a l'URSS, en mar
chandises, pendant six annees. L'engagement de la Roumanie de participer a la
guerre antihitlerienne avec un minimum de 12 divisions avait ete toujours honore
et mieux encore, depasse, car notre pays avait utilise effectivement dans Ies
combats entre 17 et 38 divisions. Aux termes de la meme Convention d'armistice,
Ies trois gouvernements allies declaraient nul et non avenu le di ktat fasciste de
Vien n e du 30 aout 1940, «la Transylvanie (ou la plus grande partie de celle-ci)
devant' etre restituee a la Roumanie, sous condition de la confirmation par le Traite
de paix>+. Le controle de l'application des clauses d'armistice fut confie a la Com
mission Alliee de Controle, dont le siege etait a Bucarest et dont les instructions
concernant l'app!ication des dispositions de la Convention d'armistice etaient obli
gatoires pour les autorites roumaines.
S'engageant fermement dans la voie ouverte par la revolution d'aout 1944,
les masses populaires suivirent fidelement le Parti Communiste Roumain, faisant aller
de pair les actions visant a accomplir des changements sociaux-economiques et
politiques-democratiques et Ies efforts destines a soutenir la guerre antihitlerienne,
jusqu'a l'aneantissement de l'Allemagne nazie. Par consequent, apres avoir libere
le nord-ouest du pays de l'occupation horthyste-hitlerienne, l'armee roumaine pour
suivit les combats - en cooperant de pres avec l'armee sovietique -, avec la te
nacite et l'esprit de sacrifice qui lui etaient propres, pour liberer la Hongrie, la
Tchecoslovaquie et l'Autriche ; les actions militaires deployees pour annihiler
l'ennemi sur le territoire de ces pays sont presentees dans des chapitres distincts.
L'analyse de la contribution des grandes unites roumaines a la liberation d e
la Hongrie montre que l'armee roumaine, comptant plus d e 210 OOO hommes, avait
participe, entre le 24 septembre 1944 et le 15 janvier 1945, a 7 operations et 81 com
bats importants, force quatre grands cours d'eau (Tisza, Bodrog, Hernad et Ipoly),
traverse en luttant trois massifs montagneux (Hegyâlja, Bi.ikk, Matra). Au bout de
combats acharnes, Ies troupes roumaines libererent 1 237 localites et peuplements.
dont 14 villes. Les pertes causees a l'ennemi se monterent a plus de 30 700 hommes,
dont 21 OOO prisonniers et plus de 9 700 morts au cours des combats. Plus de
42 700 soldats roumains, soit 200/o et plus des effectifs engages, donnerent leur tribut
de sang pour la liberation du peuple hongrois.
Entre le 18 decembre 1944 et le 12 mai 1945, les grandes unites roumaines
lutterent contre la Wehrmacht sur le territoire de la Tchecoslovaquie. Les actions
militaires de l'armee roumaine dans ce pays durerent plus de 5 mois ; plus d e
2 4 8 OOO hommes y furent engages. q u i durent combattre dans des conditions tres
difficiles, car ils eurent a affronter un rude hiver et a lutter la plupart du temps
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dans Ies montagnes. Les armees roumaines penetrerent en combattant dans le
dispositif ennemi sur quelque 400 km, forcerent quatre grands cours d'eau (Hron, Ni
tra, Vah et Morava) , traverserent 10 massifs montagneux, libererent 1 722 localites,
dont 31 villes et provoquerent a l'ennemi des degâts materiels et des pertes hu
maines considerables : 22 800 hommes (morts et prisonniers). Ces succes furent
payes tres cher, car Ies unites et les grandes unites roumaines y perdirent a leur
tour plus de 66 OOO -hommes - morts, blesses et disparus.
Le chemin de luttes et de victoires de l'armee roumaine sur le front anti
hitlerien continua sur le territoire de l'Autriche, ou quelque 2 OOO militaires rou
mains du 2e Regiment de chars de combat aiderent a la liberation du nord-est de
ce pays. Ils vainquirent l'ennemi, au bout d'âapres combats, a HohenruppersdorI,
Mistelbach, Zisterdorf, Poysdorf. Des formations sperialisees de l'armee roumaine
- unites de chemins de .f er„ -routes et ponts - travaillerent a la refection du systeme
de commur:ications dans l'est de l'Autriche.
Pendant les 263 jours de sa participation a la guerre antihitlerienne, la Rou
manie apporta a la coalition des Nations Unies des benefices strategiques d'une
tres grande importance pou" le. cours de la deuxieme conflagration mondiale du siecle.
Entre la mer Noire et _ le quadrilatere de Boheme {plus de 1 700 km), l'armee rou
maine traversa, en luttant, 20 massifs montagneux, forc;a ou franchit 12 cours d'eau,
libera 8 717 localites dont 138 villes, sur Ies territoires de la Roumanie, de la
Hongrie, de la TchecoJ>lovaquie et de l'Autriche. Les pertes causees a l'ennemi entre
le 23 aout 1944 et le 12 mai 1945 se sont montees a 117 798 prisonniers et 18 731 morts
trouves sur le champ de bataille. Les effectifs engages par la Roumanie dans les
combats se montent a quelque 540 OOO hommes, dont 175 OOO en moyenne se trouvaiem
en permanence en contact dlrect avec l'ennemi, et elle perdit 170 OOO hommes. Fai
sant valoir la contribution de la Roumanie aux efforts de la coalition des Nations
Unies, des personnalites politiques et militaires des pays allies ont apprecie que la
Roumanie se place quatrieme parmi les Etats participants a la defaite de l'Alle
magne hitlerienne.
TouL au long de la guerre antihitlerienne, la Roumanie couvrit Ies frais - en
especes et en marchandises - necessaires pour soutenir les troupes alliees. fixes
dans la Convention d'armistice signee le 12 septembre 1944. Ajoutee a l'immense
effort militaire que le pays entier fournit pour soutenir la guerre antihitleriennc,
cette contribution se monte a l'immense somme de 1 120 OOO OOO dollars (au cours de
1938), soit quatre fois le budget de la
Roumanie pendant l'exercice financier
1937/1938.
La participation de . la Roumanie a la defaite de l'ennemi le plus redoutable
de l'humanite - le fascisme - eut un ample echo international. Un grand nombre
de gouvernements, de personnes officielles, de personnalites politiques et militaires
de divers pays exprimerent des opinions favorables sur le role de notre pays, de
l'armee roumaine dans la victoire remportee sur l'Allemagne hitlerienne, sur Ies
grands services rendus a la cause des Allies.
L'ample efforts militaire et economique de la Roumanie pendant la guerre
antihitlerienne fut soutenu exclusivement par Ies ressources de la nation roumaine.
La . classe <.iuvriere, la paysannerie, Ies intellectuels avaient repondu avec enthou
siasme a l'appel du Parti Communiste Roumain : «Tout po.u r le front, tout pour
la victoire !». Le ravita\llement de l'armee en vivres, son equipement de technique
de combat, d'armement . et de munitions se firent exclusivement des ressources
interieures.
Pour soutenir la guerre antihitlerienne, le peuple roumain tout entier consen
tit a de longues privations, ·a de grands sacrifices ; par exemple, l'effort economique
Cut deux fois le revenu national de la Roumanie en 1 945.
Le troisieme volume de la monographie La Roumanie pendant la Seconde
Guerre mondiale montre' que l'execution rigoureuse des obligations contenues dans
la Convention d'armistice, l'engagement de toutes Ies forces dans la guerre anti
fasciste, jusqu'a la defaite complete de l'Allemagne hitlerienne avaient polarise la
volonte et Ies efforts de tout le peuple roumain, tous ses espoirs et toutes ses
aspirations, demontrant ainsi l'attachement sincere de la Roumanie a la cause des
Allies, des Nations Unies, a la cause de la liberte et de l'independance de tous
Ies peuples.
Au bout de leur glorieux chemin de lutte, Ies armees roumaines participantes
a la guerre antihitlerienne rentrerent au pays en juillet 1945, couvertes de gloire ;
€lles furent partout accueillies avec une joie sans bornes par la population. Integre
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dans le vaste processus de transformation revolutionnaire de la societe roumain�.
!'organisme militaire roumain evolua, entre 1945 et 1947, sur Ies coordonnees im
primees a la vie politique du pays par le Parti Communiste Roumain.
Un chapitre a part du troisieme volume de la monographie est consacre
aux multiples transformations revolutionnaires survenues dans la societe roumaine
apres l'instauration du gouvernement democratique, ouvrier-paysan, le 6 mars 1945.
i i convient de noter, parmi les evenements historiques des premieres annees de
rapres-guerre, la Conference Nationale du Parti Communiste Roumain, en octobre
1945, Ies elections parlementaires en novembre 1946, la constitution du premier par
lement ou Ies forces democratiques avaient la preponderence necessaire a l'adoption,
en 1947, d'importantes mesures a �aractere democratique, la proclamation de la
Republique le 30 decembre 1947 - moment qui marque le debut d'une nouvelle
etape dans la vie de la Roumanie, celle de la revolution et de la construction so
cialistes.
Un chapitre distinct est reserve dans ce volume a !'etape de la preparation et
de l'elaboration du Traite de paix, action qui avait commence pratiquement en
septembre-octobre 1945 et qui s'etait achevee a la Conference de paix de Paris, en
juillet-octobre 1946. En depit des efforts evidents - militaires et materiels - que la
Roumanie avait faits en vue de la defaite de l'Allemagne nazie, en depit des hautes
appreciations que plusieurs representants des F:tats allies avaient faites de ces ef
forts, la Roumanie n'obtint pas le statut de cobelligerant. La Conference de paix
reconnut pourtant que la Roumanie «avait participe activement a la guerre contre
l'Allemagne„ ; elle decida d'annuler le diktat imperialiste de Vienne du 30 aoCtt 1940 ;
elle fit etat de l'engagement des Puissances Alliees et Associees de soutenir la
demande de l'Etat roumain de devenir membre de l'Organisation des Nations Unies.
Une retrospective historique des grandes luttes politiques et des amp!es
processus revolutionnaires qui eurent lieu dans la societe roumaine apres le
23 Aout 1944 montre clairement que la rt>volution socialiste, la conquete du pouvoir
par la elasse ouvriere, alliee a la paysannerie et l'amorce de l'edification de la
nouvelle societe sont l'reuvre du peuple roumain, le resultat de l'action inexorable
des lois du developpement social, des conditions sociales-economiques objectives de
notre pays, le fruit de la politique du Parti Corrimuniste Roumain, qui sut ras
sembler autour de lui toutes Ies forces revolutionnaires, progressistes de Roumanie.
Le dernier chapitre du troisieme volume, qui est aussi le dernier de la mono
graphie, analyse les lec;ons historiques offertes par la Seconde Guerre mondiale
sous la perspective des relations internationales contemporaines, la conception et
ractivite de la Roumanie, du president Nicolae Ceauşescu, en faveur de la pre
servation de la paix et de la prevention d'une conflagration mondiale. Ce qui
definit la position de principe de la Roumanie socialiste vis-a-vis des problemes ma
jeurs de la vie internationale, sa conduite dans le monde contemporain est son role de
facteur de paix, de stabilite et de progres social, son action constante en faveur
de l'entente et de la cooperation internationales, de l'instauration d'un nouveau sys
teme de relations politiques et economiques entre F:tats, de la detente et de la
paix dans le monde entier.
La Roumanie socialiste, pays entieremenl independant sous rapport econo
mique et politique, mettant fermement en reuvre la politique du Parti Communiste
Roumain dans le domaine de la vie internationale, participe avec toutes ses forces
au reglement des problemes majeurs du monde contemporain, a l'instauration de
relations nouvelles, basees sur Ies principes de I'egalite, entre toutes les nations,
a l'edification d'un monde 1}1eilleur et plus juste, un monde libre d'armes
et de guerres, un monde ou chaque peuple, chaque nation puisse mener une vie
digne, libre, independante.
Traduction
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ZUSAMMENFASSUNG

Die dreibăndige Monographie România în anii celui de-al doilea Tăzboi mon
dial (Rumănien in den Jahren des Zweiten Weltkriegs) stellt den Historikern wie

auch einem breiten Leserkreis die Entwicklung des rumănischen Staates in den Jah
ren 1919-1947, seiner militărischen Korperschaft vor, den Kampf des rumănischen
Volkes fiir die Rettung der nationalen Unabhăngigkeit und Souverănităt, fiir die terri
toriale Integrităt des Landes unter den dramatischen und komplexen Bedingungen
der Zeitspanne 1939-1945. Unter der Ăgide der Rumănischen Kommission fiir Mi
litărgeschichte und des Studien- und Forschungszentrums fiir Militărgeschichte und
-theorie erschienen, ist die Arbeit ein Ergebnis der vereinten Bemiihungen und der
Zusammenarbeit zahlreicher Milităr- und ziviler Fachleute unter der sachverstăn
dingen Koordination des Generalleutnants Dr. Ilie Ceauşescu.
Die analytische Vorgangsweise und die genaue Auslegung verschiedener histo
rischer und bibliographischer Quellen - aus dem In- und Ausland - griinden auf
den objektiven wissenschaftlichen Wahrheiten, auf den Richtlinien und Thesen in
den Dokumenten der Rumănischen Kommunistischen Partei, im Werk des Prăsi
denten Rumăniens, Genosse Nicolae Ceauşescu, iiber die wesentlichen Merkmale
der historischen Entwicklung des rumănischen Volkes, seines ununterbrochenen
Kampfes fiir ein !reies Leben und sozialen Fortschritt, betreffend die Entwicklungen
der internationalen Lage am Vorabend und wăhrend des Verlaufs des Zweiten
Weltkriegs und dessen Auswirkungen auf die nationale und Weltgeschichte.
Der erste Band behandelt den umfassenden Fragenkries der Zwischenkriegs
zeit (1919-1939) und jenen des Zweiten Weltkriegs (bis zum Juli 1944 ) . Er ve
ranschaulicht die Auswirkungen der Schaffung des einheitlichen Natlonalstaates
auf die okonomische, politische, soziale und kulturelle Entwicklung, auf die Fes
tigung der Wehrfăhigkeit Rumăniens. Eingehend gepriift werden die von Rumănien
gefiihrte Aussenpolitik, ihre Zielsetzungen und Ergebnisse; unterstrichen werden
desgleichen die vom III. Reich und den anderen faschistischen und revisionistischen
Staaten entfalteten politischen and militărischen Aktionen, die von diesen unter
nommenen imperialistischen Aggressionsakte bis zur Aus!Osung des grossen Welt
brands. Ein besonderer Platz wird im Band dem Verlauf des Zweiten Weltkriegs
und der Lage Rumăniens in der Zeitspanne Mărz 1939-Juli 1944 eingerăumt.
Die Vollendung der national-staatlichen Einheit des rumănischen Volkes im
Jahre 1918 schuf giinstige Bedingungen fiir die okonomische Entwicklung. ln diesem
Rahmen nahm die Industrie einen besonderen Platz ein. Die Anzahl der Indus
triebetriebe wuchs Jahr fiir Jahr an und gleichzeitig wurde auch das Investkapital,
der Produktionswert usw. erhoht. Wenn es 1919 2848 Betriebe gab (2,8 Milliarden
Lei Investkapital und 1 1 ,7 Milliarden Lei Produktionswert), so erhohte sich deren
Anzahl 1938 auf 3 767, das Investkapital wuchs auf das annăhernd 25 fache an und
der Produktionswert wurde 6mal erhoht. Der in der Industrie verzeichnete Sprung
wirkte sich positiv auf den Stand ihrer Teilnahmen an der Realisierung des National
ei nkommens, wobei deren Antei! von 19,6 Prozent im Jahre 1913 auf 30,8 Prozent
1938 anwuchs.
Die Entwicklung der Landwirtschaft war in entscheidendem Masse von der
Durchfiihrung der Bodenreform beeinflusst worden. In der Zeitspanne 1921-1928
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erhielten 1 393 353 Bauern, die Familienoberhaupt waren, ohne Unterschied der
ethnischen Herkunft, mehr als 6 Millionen ha landwirtschaftlichen Boden. Durch
die enteignete Flăche, durch die Zahl derer, die Boden erhielten, war die Boden
reform in Rumănien eine der umfassendsten und demokratischsten diesartiger Re
formen nach dem Ersten Weltkrieg auf Weltebene.
Auch die i.ibrigen Wirtschaftssektoren - das Verkehrswesen, der Randei, das
Finanzwesen - wurden durch die Schaffung des einheitlichen Nationalstaates stark
angeregt und verzeichneten, im Vergleich zur Vorkriegszeit, einen bemerkenswer
ten Fortschritt.
Im sozial-politischen Leben Rumăniens fanden nach dem Jahr 1918 bedeutende
Verlagerungen betreffend die Gestaltung der sozialen Klassen und die Verhălt11isse
zwischen ihnen statt. Diese fanden ihren konkreten Niederschlag in der Erhohung
des Anteils der einen und des Verlustes an Bedeutung durch andere. Die kapita
listische Entwicklung festigte die Wirtschaftskraft der Bourgeoisie und brachte ihre
Rolle in der Gesellschaft im allgemeinen, einschliesslich auf der Ebene der politi
schen Fi.ihrung, stărker zur Geltung, was dem politischen Regime einen vorherr
schend bi.irgerlichen Charakter aufprăgte.
Eine wesentliche Verlagerung im rumănischen politischen Leben bestand in
der starken Behauptung der Arbeiterklasse, die sich als fortgeschrittenste soziale
Kraft abhob. Der historische Parteitag vom Mai 1921, auf dem der Beschluss gefasst
wurde, dass sich die Sozialistische Partei in die Rumănische Kommunistische Partei
um\\'andelt, war ein hervorragender politischer, ideologischer und organisatorischer
Sieg der Arbeiterklasse. Indem sie ihre politische Linie aufgrund der Schlussfol
gerungen ausarbeitete, die sich aus der materialist-dialektischen und historischen
Pri.ifung der Gegebenheiten in Rumănien ergaben, indem sie ihre Tătigkeit auf die
fortgeschrittenen Traditionen unserer Arbeiterbewegung gri.indete und den kămpf
erischen revolutionăren Geist verkorperte, vereinte die kommunistische Partei all
jene Eigenschaften, die sich fiir die Organisierung und Anleitung der Arbeiterklasse
und ihrer natilrlichen Verbi.indeten im Kampf fiir die revolutionăre Umwandlung
der Gesellschaft, fiir die Verteidigung der nationalen Unabhăngigkeit und Souve
rănităt als notwendig erwiessen.
Der rumănische Staat fiihrte in der Zeitspanne 1919-1939 eine aktive Aussen
politik. Die in den Programmen aller Parteien und Regierungen verankerten Ziel
setzungen waren ausgerichtet auf die Verteidigung der Unabhăngigkeit, der natio
nalen Souverănităt und territorialen Integrităt, auf die Schaffung eines Klimas der
internationalen Sicherheit zwischen den Staaten, ungeachtet ihrer Grosse und ihres
okonomischen Potentials. Die Aussenpolitik Rumăniens· verfolgte unverănderlich die
Verteidigung des Friedens, die Schaffung eines Klimas der Verstăndigung und der
Zusammenarbeit zwischen den Volkern, die Verteidigung des Status quo gegen die
Aktionen der faschistischen und revisionistischen Staaten. In- demselben Sinne setzte
sich der rumănische Staat auch fiir die Organisierung eines bi- und multilateralen
Bi.indnissystems ein.
Das grundlegende Ziel der nationalen Militărkor(>erschaft nach der Verwirk
lichung der Grossen Vereinigung bestand weiterhin în der Verteidigung der Unab
hăngigkeit, der nationalen Souverănităt und territorialen Iritegrităt. Entsprechend
der anvertrauten Mission hatten das nationale Militărsystem, 'die rumănische Dok
trin, die Organisation, Ausriistung. Vorbereitung und Ausbildung der Truppen einen
vollauf defensiven Charakter. wobei alle unternommenen Massnahmen ausschliess
lich auf die Schaffung eines Systems von Mitteln ausgerichtet waren. um sich einer
Aggression seitens der faschistischen und revisionistischen Staaten erfolgrech wider
setzen zu konnen.
Der Politik des Friedens und der internationalen $icherheit zutiefst ergeben,
sprach sich Rumănien aus und wirkte konsequent fiir die Unterstiitzung der Staaten,
die von der von Nazideutschland, vom faschistischen Italien und dem militaristi
schen Japan gefărderten Politik der Gewalt und des .· Diktats bedroht oder de1·en
Opfer geworden waren. Die von Grossbritannien und Frankreich praktizierte Konzi
liationspolitik. das Interessnspiel anderer Grossmăchte, die Konfusionen und die
Uneinheitlichkeit in der internationalen Arbeiterbewegung prăgten die Entwicklung
der Lage in der Weit nnd ermoglichten es Deutschland. ltalien und Japan, die Be
dingungen fiir den Ubergang zur Phase des Kampfes mit militărischen Mitteln
fiir die Neuaufteilung der Welt in Einfluss und Herrschaftszonen vorzubereiten. Die
Besetzung Osterreich.s im Mărz 1938 und sodann die Zerstilcl)e\ung der Tschechoslo-
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wakei (September 1938, Mărz 1939) wirkten sich unmittelbar auch auf die Lage
Rumăniens aus, das seinerseits in derselben Zeitspanne einer konzentrischen Druck
ausi.ibung durch Nazideutschland, Horthy-Ungarn und durch das kaiserlich-faschi
stische Bulgarien ausgesetzt war.
Trotz der Verschlechterung der internationalen Lage, folgte der rumănische
Staat entschieden den traditionellen Richtlinien der Aussenpolitik und sprach sich
dabei fi.ir die Organisierung eines Widerstandes aller antifaschistischen und antire
visionistischen Staaten aus, um der Aggression Einhalt zu gebieten. Das rumănische
Volk, die Staatsmănner nahmen Stellung gegen die von Japan und Italien gegen
China und Athyopien entfesselten Aggressionen, gegen das Eindringen der Wehr
machttruppen in die entmilitarisierte Rheinzone, in Osterreich und die Tschechoslo
wakei so wie sie auch gegen die Nazifaschistische Intervention im spanischen Bi.ir
gerkrieg protestierten. Gleichzeitig wirkte die rumănische Regierung - vor allem
durch die Kleine Entente und die Balkanentente - in Richtung auf die Bildung
einer „Front" der kleinen und mittleren Staaten gegen die faschistischen und revi
sionistischen Măchte. Die aussenpolitischen Aktionen Rumăniens waren eng verbun
den mit energischen Protesten im Inneren des Landes gegen den wachsenden Ein
fluss der Axe Berlin-Rom-Tokio im internationalen Leben ; in diesem Zusammen
hang veranschaulichte die ganze Reihe von Volkskundgebunden in verschiedenen
Stădten Rumăniens - die in der grossen patriotischen Demonstration vom 1. Mai
1939 in Bukarest gipfelten - mit besonderem Nachdruck die entschiedene, anti
faschistische, antirevisionistische und gegen den Krieg gerichtete Einstellung der
rumănischen Nation. Alle im Sommer des Jahres 1939 vom rumănischen Staat er
griffenen militărischen Massnahmen zielten auf die Festigung der Verteidigung an
der Westgrenze ab. Die rumănischen Regierungsforen verfolgten dabei die Integra
tion des Landes in das englisch-franzosisch-sowjetische Bi.indnis, das infolge der
Dreierverhandlungen zustande kommen sollte.
Der Misserfolg der Moskauer Verhandlungen, die Unterzeichnung des sowje
tisch-deutschen Nichtangriffspakts am 23 August 1939 und der Ausbruch des Zwei
ten Weltkriegs durch den Angriff auf Polen, am 1. September 1939, - all das waren
Ereignisse mit wesentlichen Auswirkungen auf die Einschrănkung der Moglichkeiten
des rumănischen Staates, der Druckausiibung durch die faschistischen und revisio
nistischen Staaten standzuhalten. Die Untersti.itzung der nach Rumănien gef!i.ichte
ten polnischen Obrigkeiten und Militărs, die Orientierung auf das der Axe entge
gengesetzte Biindnis, die Versuche der Schaffung eines nazideutschen gegnerischen
,.Blocks der Neutralen " - das sind ebenso viele Beweise der Zustimmung des ru
mănischen Volkes zum Kampf der Nationen fi.ir Freiheit, fi.ir die Durchsetzung der
eigenen politischen, okonomischen und anderer Optionen. Nach der Kapitulation
Frankreichs am 22. Juni 1940, wurden Rumănien, das international vollig isoliert
dastand, im Sommer desselben Jahres massive Abtrennungen vom Landesterrito
rium aufgezwungen, die 33,8 Prozent der Landesoberflăche darstellten und 33,3
Prozent der Bevolkerung enthielten. Infolge des Ultimatums der Sowjetregierung
vom 26. Juni 1940 wurde Rumănien gezwungen, das Territorium zwischen dem Prut
v.nd dem Dnjester und einen Teii der Nordlichen Moldau (den Norden der Buko
wina) abzutreten und am 30. August 1940 rissen Hitler-Deutschland und das Italien
Mussolinis durch ein verhasstes Diktat einen Teii von 43 OOO km2 aus dem Leib
Transsilvaniens und annektierten ihn an Horthy-Ungarn. Am 7. September 1940 trat
Rumănien durch den in Craiova unterzeicnneten Vertrag den si.idlichen Teii der Do
brutscha an Bulgarien ab.
Vor den aggressiven, revisionistischen Staaten allein dastehend, mit zer
sti.ickeltem Territorium, war Rumănien der direkten Druckausiibung durch Nazi
deutschland ausgesetzt, die ihren konkreten Niederschlag in der Einsetzung der Ie
gionaren und Antonescuregierung im September 1940 und im Einmarsch der deut
schen Truppen in Rumănien im Oktober desselben Jahres fand. Die diisteren Er
eignisse im Sommer und Herbst 1940 sowie die Machtiibernahme Nazideutschlands
bedingten einen tragischen Kurs in der Geschichte Rumăniens, das am 22. Juni 1941
in den vom III. Reich gegen die Sowjetunion entfesselten Krieg gezerrt wurde. Das
Rumănien von den faschistischen und revisionistischen Staaten im Sommer und
Herbst 1940 durch Gewalt und Diktat aufgezwungene territoriale und politische
Statut fi.ihrte zur Auslosung, unter der Fi.ihrung der Rumănischen Kommunistischen
Partei, einer umfassenden antifaschistischen Widerstandsbewegung, deren Ziele in
der Beseitigung der Fremdherrschaft, der Wiedererringung der nationalen Unab-
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hăngigkeit und Souverănităt des Landes, den Umsturz der Antonescu-Regierung und
die Einsetzung einer demokratischen Regierung bestand. Der Kampf des rumăni
schen Volkes gegen die faschistische Herrschaft gliederte sich organisch in den na
tionale Widerstands- und Befreiungskampf der Volker Europas ein. Tausende von
Rumănen unterstiltzten diese authentische, gegen die Axe eroffnete Front und
kămpften in den Reihen der Widerstandsbewegung, in Frankreich, Belgien, Holland,
Jugoslawien, in der Tschechoslowakei und der UdSSR oder als Freiwillige in Ein
heiten der Alliierten Krăfte, vor allem in Frankreich und Belgien (1939-1940). Or
ganisationen der „rumănischen Widerstandsbewegung ausserhalb des Landes " wirk
ten in Grossbritannien, in den USA, in Kanada, Frankreich u.a. Es wurden rumănische
Zeitungen herausgebracht und Manifeste sowie Veroffentlichungen zur breiten In
formation gedruckt. Diese Initiativen kamen zum intensiven nationalen Befreiungs
kampf im Inland hinzu, der unter der direkten Filhrung der Rumănischen Kommu
nistischen Partei entfaltet wurde.
Die Auffassung der rumănischen Kommunisten ilber die Aktionswege und mittel zur Verwirklichung der Zielsetzungen, die die Optionen des ganzen Volkes
vereinten, kam klar in der Programm-Plattform vom 6. September 1941 zum Aus
druck, deren Titel Lupta poporului Tomân pentTu libeTtate şi independenţă naţio
nală (Der Kampf des rumănischen Volkes filr Freiheit und nationale Unab
hăngigkeit) lautete. In diesem Dokument wurden die politischen und organisato
rischen Aktionsrichtungen filr die Aufbietung des ganzen Volkes zum Kampf gegen
die Wehrmacht, filr die Einstellung der Militărhandlungen ausserhalb des Landes
territoriums und die Befreiung des Landes von der faschistischen Herrschaft fest
gelegt. Im Hinblick auf die Verwirklinchung aller dieser hohen Vorhaben rief die
Rumănische Kommunistische Partei alle Parteien und demokratischen und anti
fascisthen politischen Gruppierungen auf, vereint innerhalb einer breiten Front
der nationalen Befreiung zu wirken. Die mit historischem Klarblick von der kom
munistischen Partei vorgezeichneten Zielsetzungen diese Betreiungskampfes waren :
der Sturz der Antonescu-Regierung und die Einsetzung einer Regierung der de
mokratischen Rechte und Freiheiten, der Austritt des Landes aus dem von Nazi
deutschland gegen die UdSSR gefilhrten Krieg und sein Beitritt zur Koalition der
Vereinten Nationen, die Wiedererringung der nationalen Unabhăngigkeit und Sou
verănităt und die Wiederherstellung der territorialen Integrităt des Vaterlandes.
Ohne die breite antihitleristische Stimmung in Betracht zu ziehen, der die
rumănische Offentlichkeit kennzeichnete, beschloss 'lon Antonescu, rumănische
Grosseinheiten der Wehrmacht unterzuordnen und in Militărhandlungen an der
sildlichen Flanke der deutsch-sowjetischen Front zu engagieren. Alle politischen
Krăfte Rumăniens erhoben sich einmiltig gegen eine Kriegsfilhrung jenseits der
Landersgrenzen. Als Sprachrohr dieser allgemeinen nationalen Stimmung brachten
der Generalstab und andere grossen Kommandemente ein Massnahmengefilge zur
Anwendung, das auf zwei grosse Ziele ausgerichtet war : a) die Begrenzung der
Bestănde, die an die Front geschickt werden sollten und, auf diesem Wege, die
Erhaltung des nationalen Kampfpotentials, und b) die Schaffung der materiellen
Bedingungen und die Ausarbeitung der Feldzugplăne im Hinblick auf den 'Ober
gang zur Befreiung des nordwestlichen Teils Rumăniens von der Besetzung Horthy
Ungarns. Bezeichnend filr eine jede dieser Richtungen sind :
a) Die Dynamik der Bestănde, die sich zu verschiedenen Zeitpunkten im In
land und an der Front befanden, wie sie sich aus folgender Tabelle ergibt :
2. Juni
1941

1. No
vember
1941

19. No
vember
1942

20. No
vember
1943

20. August
1944

An der Front

325 685

66 597

228 072*

98 738

383 162„

In Rumănien

360 563

657 775

351 296

482 053

745 340

b) In den Jahren 1941-1943 stellten der Generalstab und andere Komman
dementstrukturen mehrere operative Dokumente auf, vor allem die Hypothesen „T"
und „ U " betreffend die Befreiung des nordwestlichen Teils des Territoriums Ru• Bestlinde, die slch I m Donau-Winkel und ln der Kalmuklschen Steppe befanden.
• • Diese Bestănde befanden sich im Raum zwischen den Karpaten und dem Dnester.
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măniens, das durch das faschistische Wiener Diktat vom 30. August 1940 von Horthy
Ungarn besetzt worden war.
Die Unterordnung der rumănischen Grosseinheiten den deutschen Komman
dos die unmenschliche Behandlung des rumănischen Militărs durch diese, und das
all �s auf dem Hintergrund der Beteiligung an einem Krieg, dessen Ziele unserem
Volk vollkommen fremd waren, waren dazu angetan, die antihitleristische Stim
mung der Soldaten und Offiziere noch mehr zu steigern.
Innerhalb des breiten Rahmens des Ablaufs der Militărkonfrontationen in
den Jahren 1941-1944 gehen einige gesonderte Kapitel dieses Bandes der Mono
graphie Rumănien in den Jahren des Zweiten Weltkriegs auf die Aktionen ein, an
denen Grosseinheiten der rumănischen Armee an der Ostfront teilnahmen, auf die
katastrophalen :Auswirkungen, die der Krieg auf das i:ikonomische und soziale
Leben des Landes hatte, auf den Charakter der Beziehungen zwischen der Anto
nescu Regierung und Nazideutschland. Hervorgehoben werden desgleichen die
Entwicklung der interalliierten Beziehungen und die Bildung der Koalition der
Vereinten Nationen, die Widerstandsbewegung in den unterjochten Lănder.
Unter Bedingungen ăusserster Schwierigkeit, die auf die Teilnahme einiger
Grosseinheiten der rumănischen Armee an der Seite der Hitlertruppen an
dem Krieg gegen die UdSSR, auf die Versetzung starker deutscher Militărbestănde
auf unserem Landesterritorium und auf die Verschărfung der Repressivmassnahmen
der Antonescu-Regierung zuri.ickzufiihren waren, wirkten die Rumănische Kom
munistische Partei und die anderen patriotischen Krăfte - Sozialdemokratien, Na
t ional-Zaranisten, National-Liberale - unter Verwendung verschiedener Mittel und
Formen, fi.ir die Vorbereitung der fi.ir die Ausli:isung des Befreiungskampfes not
wendigen politisch-militărischen Bedingungen.
Unter der Fi.ihrung der Kommunisten gewann die nationale Widerstandsbe
wegung unentwegt an Ausmass. Die besondere Erhi:ihung des antifaschistischen, anti
diktatorialen Stimmung und die Ausweitung der Widerstandsbewegung auf viel
fachen Ebenen stellten die Entschlossenheit des rumănischen Volkes unter Beweis
unverzi.iglich die entscheidende Schlacht zu -entfesseln. Infolge der beharrliche n'
Bemi.ihungen der Kommunisten wurden die Bestandteile und die Voraussetzungen
einer breitcn Koalition der patriotischen, antifaschistischen Krăfte geschaffen, ein
Ausdruck der Kampffront der ganzen rumănischen Nation. Die Schaffung, im
April 1944, der Arbeitereinheitsfront, bestehend aus der Kommunistischen Partei
und der Sozialdemokratischen Partei, schuf die unerschi.itterliche Grundlage dieses
vielseitigen politischen Bi.indisses. Auf dieser Grundlage wurde am 20. Juni 1944
der National-Demokratische Block gegri.indet (die Rumănische Kommunistische
Partei, die Sozialdemokratische Partei, die National-Zaranistische und die National
Liberala Partei) - ein Ausdruck der Verwirklichung des nationalen Konsenses,
der die Koordinierung der Bemi.ihungen aller Bestandteile des rumănischen anti
faschistischen Widerstands auf der von den Kommunisten bereits vorgeschlagenen
Aktionsplattform sicherte.
Im Sommer des Jahres 1944 war der Befreiungskampt des rumănischen
Volkes in eine entscheidende Etappe getreten. Die internen Gegebenheiten die
bestimmend waren, hatten ihren Hi:ihepunkt erreicht, und zugleich waren auch die
auswărtigen Realităten gi.instig : die Antonescu-Regierung war isoliert, die politisch
militărischen Vorbereitungen fi.ir die Ausli:isung der von der Rumănischen Kommu
nistischen Partei in Zusammenarbeit mit den anderen antihitleristischen Krăften
angeregten entscheidenden Aktion waren in ihrer Gesamtheit abgeschlossen. Damit
bestanden alle erforderlichen Bedingungen, um zur Ausli:isung der antifaschistischen
und antiimperialistischen Revolution der sozialen und nationalen Befreiung i.iber
zugehen.
Durch die Heranziehung der politischen Krăfte, die sămtliche sozialen Klassen
und Kategorien vertraten, der Armee und den Kreisen des Palastes zur umfas
senden Koalition, die die befreiende Revolution ausli:iste, realisierte die Rumăniche
Kommunistische Partei ein originăres Modell, das einzig dasteht in der revolutio
năren Theorie und Praxi s der internationalen Arbeiterbewegung. Die Verwirklichung
des nationalen Konsenses i.iber die Modalităten und Mittel, durch die die grundle
genden Vorhaben des rumănischen Volkes konkreten Niederschlag finden sollten,
schaltete von vornherein jedwelchen Keim einess zivilen Konflikts zwischen den
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verschiedenen Bestandteilen des Widerstands aus (wie das in anderen Lăndern der
Fall war).
Der zweite Band der Mcnographie behandelt die umfassende politische und
militărische Problematik der antifaschistischen und antiimperialistischen Revolution
der sozialen und nationalen Befreiung vom August 1944, ein epochemachendes
Ereignis in der ruhmreichen Geschichte des rumănischen Volkes, das genauestens
von der Rumănischen Kommunistischen Partei in enger Zusammenarbeit mit den
anderen demokratischen, patriotischen und antifaschistischen Krăften vorbereitet
worden war. Als eine glănzende Bekrăftigung der Entschlossenheit der rumănischen
Nation, frei und Herr im eigenen Land zu sein, stellt die Revolution vom August
eine natilrliche Fortsetzung des langjăhrigen Kampfes filr soziale und nationale
Emanzipation, filr die Gewăhrleistung der Freiheit und Unabhăngigkeit des Vater
landes dar. Dieser historische Akt mit tielgreifenden Auswirkungen auf interner
und internationaler Ebene ist tief verwurzelt in der nationalen Vergangenheit und
stellt eine Kronung des Jahrhundert um Jahrhundert vom rumănischen Volk filr
Unabhăngigkeit und Einheit gefilhrten heldenhaften Kampfes dar.
Die entscheidende Rolle bei der Vorbereitung, AuslOsung sowie beim erfol
greichen Verlauf der rumănischen Revolution vom August 1944 hatte die Rumă
nische Kommunistische Partei inne, die die Strategie und Taktik des Kampfes filr
die Befreiung des Landes festgelegt hafte. Die von der Rumănischen Kommunistischen
Partei befolgte realistische Politik filr die Bettung des Vaterlandes durch die Kampf
erhebung des ganzen Volkes stellt ein originăres Modell der Losung einer komplexen
Situation aufgrund der rumănischen historischen Erfanhrung dar. Zum ersten Mal
in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung ist es einer kommunistischen
Partei gelungen, ein Bilndnis aller nationalen politischen Krăfte auf einer gemein
samen Kampfplattform herzustellen.
Die unter der Filhrung der Rumănischen Kommunistischen Partei entfaltete
antifaschistische Widerstandsbewegung des rumănischen Volkes erfuhr einen beson
deren Aufschwung im Sommer des Jahres 1944, als sich auf inlăndischer Ebene
eine wahrhaftige revolutionăre Situation abzeichnete, die entscheidend war filr
den Verlauf der Ereignisse. Gieichzeitig schufen, auf internationaler Ebene, die von
den Heeren der Sowjetunion, den Vereinigten Staaten von Amerika, Grossbritanniens
und anderer Staaten der antihitleristischen Koalition ilber Nazideutschland errun
genen Siege, die Gestaltung der nationalen Befreiungsbewegungen in anderen
Lăndern gilnstige Bedingungen. Die rumănische Revolution vom August 1944 war
das Werk des rumănischen Volkes selbst, die dafilr getroffenen Vorbereitungen und
ihre Auslosung wurden ohne irgendwelchen vorausgehenden Absprachen mit den
Staaten der Antihitlerkoalition vorgenommen, zu einem von den politischen besch1 ussfassenden Faktoren des Landes festgelegten Zeitpunkt, als die Niederlage Nazi
deutschlands noch nicht klar vorauszusehen war.
Am 23. August 1944 lOsten die im Rahmen des National-Demokratischen Blocks
verbilndeten Krăfte, mit der Rumănischen Kommunistischen Partei an der Spitze,
die antifaschistische und antiimperialistische Revolution der sozialen und natio
nalen Befreiung aus. Die an demselben Tag gebi!dete Regierung der nationalen
Einheit, der zum ersten Mal in der Geschichte des Landes auch die Rumănische
Kommunistische Partei angehorte, die aus der Illegalităt getreten war, schritt sofort
zur Verwirklichung des festgelegten Kampfprogramms : der Austritt Rumăniens aus
dem an der Seite der Axe gefilhrten Krieg und sein Beitritt zur Antihitlerkoalition,
der Abschluss des Waffenstillstands mit 'den Vereinten Nationen, die Vernichtung
der deutschen Truppen, die sich auf rumănischem Landesterritorium befanden, die
Befreiung des durch das faschistische Wiener Diktat vom 30. August 1940 entrissenen
nordwestlichen Teii des Landes, die Einsetzung einer demokratischen Regierung.
0
Als ein Akt vollkommener und gesetzmăssiger nationaler Souverănităt markierte
der Beginn der antifaschistischen und antiimperialistischen Revolution der sozialen
und nationalen Befreiung zugleich auch den Eintritt Rumăniens in den gegen Hitler
deutschland gefilhrten Krieg. Die in Rumănien strattgefundenen Ereignisse waren
ein Austruck des festen Willens des rumănischen Volkes, die nationale Unabhăn
gigkeit und Souverănităt des eignen Staates zu retten, jedwelcher Fremdherrshaft
ein Ende zu setzen, selbst seine Zukunft zu gestalten und an dem Aufwand der
VOlker filr die Niederringung des Faschismus teilzunehmen.
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Das ganze Volk, die rumănische Armee in ihrer Gesamthe.it leisteten dem
Ruf der Partei Folge und lbsten am Abend des 23. August 1944, unter ăusserst
schwierigen Bedingungen, die Militărhandlungen gegen die Hitlertruppen aus. Durch
den Kraftaufwand einzig und allein der rumănischen Streitkrăfte und des rumă
nischen Volges wurden, zwischen dem 23. und dem 3 1 . August, mit minimalen
Verlusten (8 586 Militărangehorige) , rund 150 OOO km 2, praktisch das gesamte am
23. August 1944 unter der Oberhoheit der rumănischen Regierung stehende Terri
torium befreit. Dem Feind wurden Verluste zugefi.igt, die sich auf mehr als 61 OOO
Militărangehărige (Tote und Gefangene) beziffern, was den Bestănden von 6 Infan
teriedivisionen der Wehrmacht oder 30 Prozent der durchschnittlichen monatlichen
Verluste Hitlerdeutschlands im Sommer des Jahres 1944 an der Ostfront gleichkommt.
Durch die pro Tag befreiten 19 OOO km2 zăhlen die Militărhandlungen der rumănischen
Armee vom August 1944 zu den umfassendsten und wirksamsten Aktionen, die in
den Jahren 1944-1945 von den Staaten der Antihitlerkoalition unterkommen wurden.
Die rumănische Revolution hatte besondere Auswirkungen auf interner Ebene,
sie hat eine neue Etappe in der ruhmreichen Geschichte des Vaterlandes erchlossen,
in der die Rumănische Kommunistische Partei unter den neuen Bedingungen, jenen
der Legalităt, sich plenar als wesentliche politische Regierungskraft behauptete. Der
historische Akt vom 23. August 1944 setzte der imperialistischen Fremdherrschaft
fi.ir immer ein Ende, er erschloss den Weg fi.ir eine wahre Unabhăngigkeit und
schuf die Bedingungen dafi.ir, dass das rumănische Volk seine Zukunft nach eigenem
Gutdiinken, ohne jede Einmischung von aussen gestaltet.
Die Vorbereitung, der Verlauf und der Sieg der rumănischen antifaschistischen
and antiimperialistischen Revolution der sozialen und nationalen Befreiung, die
am 23. August zum Ausbruch kam, bewiesen nachdriicklich d ie Tatsache, dass nichts
die Entwicklung eines Volkes aufhalten kann, das entschlossen ist, fi.ir seine un
verăusserlichen Rechte, fi.ir die Verteidigung der Unabhăngigkeit, der nationalen
Souverănităt und fi.ir die Integrităt seines Urvăterbodens zu kămpfen. Der Sieg
der Revolution hat gleichzeiting auch die unbestreitbare Wahrheit veranschaulicht,
dass nur die vereinten Krăfte der ganzen Nation den Sieg zu erringen vermogen,
dass der Ergolg einer Revolution in entscheidendem Masse von der Anfi.ihrung des
Volkes durch seine kommunistische Partei abhăngt. Die Aktionen der rumănischen
Milităr- und Volkskrăfte gegen die Hitlertruppen im August 1944 stellten ein er
neutes Mal die Lebensfăhigkeit der traditionellen rumănischen Militărdoktrin be
treffend die Erhebung des ganzen Volkes zum Kampf filr die Verteidigung und
Befreiung des Vaterlandes, die von Prăsident Nicolae Ceauşescu oftmals unter
strichene Wahrheit unter Beweis, dass ein fi.ir die Verteidigung der Unabhăngigkeit,
der nationalen Souverănităt und der territorialen Integrităt gefi.ihrter Krieg nur ein
Volkskrieg sein kann. Desgleichen schuf der Sieg der Revolution vom August 1 944
gunstige Bedingungen fi.ir den sofortigen tibergang zur Befreiung, mit der Waffe
in der Hand, des nordwestlichen Teils Rumăniens, der sich unter hitleristisch-hor
thystischer Besatzung befand.
Als ein epochemachendes Ereignis der nationalen Geschichte bedeutete die
Revolution vom 23. August 1944 eine hervorragende Behauptung des Rechts des
Volkes auf freie, unabhăngige und souverăne Existenz, sie bedeutete die entschlos
sene Zuriickweisung jedwelcher Fremdherrschaft durch die rumănische Nation, ihren
festen Entschluss, unter Erbringung jedwelchen Opfers die Unabhăngigkeit und
Souverănităt des Vaterlandes, ihre territoriale Integrităt zu verteidigen. Die anti
faschistische und antiimperialistische Revolution der sozialen und nationalen Be
freiung hat den Weg der revolutionăren, demokratischen Umwandlungen in Romă
nien erschlossen und den Beginn einer neuen Ăra markiert, in der das rumănische
Volk sein Geschick entschienden in die eigenen Hănde genommen hat und sich
auf den Koordinaten eines freien und unabhăngigen Lebens entwickelt.
Als ein wahrhaftiger Wendepunkt in der Entwicklung der Militărhandlungen
des Zweiten Weltkriegs, v9r aliem an der sildlichen Flanke der sowjetisch-deutschen
Front, stellte die rumănische Revolution vom August 1944 einen bedeutenden Beitrag
strategisch-militărischer Natur zur Erringung des grossartigen Siegs vom Mai 1945
dar. Ihr ist es zu verdanken, dass die Defensive der Wehrmacht an der sildlichen
Flanke der Ostfront endgilltig scheiterte ; ebenso wie die gesamte hitleristische
Anordnung auf der Balkanhalbinsel. Durch den Beginn der rumănischen Revolution
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wurde „das Tor von Fonşani " filr die Sowjetarmeen gei:iffnet, was diesen ermi:i
glichte, die stark befestige. Linie Focşani--Nămoloasa-Brăila in Bewegung zu
ilberrollen. Durch die Schaffung der Abschirmungsstellung an der Grenze und an
der durch das faschistische Wiener Diktat (30. August 1940) festgelegten zweit
weiligen Demarkationslinie in Transsilvanien, mit einer Gesamtlănge von 1 400 km,
bildeten die rumănischen Krăfte praktisch eine neue Front in einer Entfernung
von 300-900 km von der Linie, die die Sowjetkrăfte am 23. August 1944 erreicht
hatten. Somit wurde der Durchmarsch der sowjetschen Grosseinheiten durch die
Păsse der Sildkarpaten und deren Konzentration ni:irdlich und westlich dieser Ge
birgsketten in dem von den rumănischen Krăften standhaft gehaltenen strategischen
„Bri.ickenkopt" mi:iglich. Auf diser Weise war dann die strategische Linie des Do
nauta1s in Richtung Budapest und Wien, infolge der besonderen Bemilhungen des
rumănischen Militărs, filr die Krăfte der Antihitlerkoalition gei:iffnet.
Ausserst wichting filr den Verlauf des Krieges gegen Hitlerdeutschland und
Horthy-Ungarn waren die Verlagerungen im Krăfteverhăltnis der beiden Seiten,
die auf den 'Obergang Rumăniens mit seinem ganzen menschlichen, militărischen
und wirtschafltichen Potential auf die Seite der Vereinten Nationen zurilckzu
filhren sind ; mehr als eine Million rumănischer Soldaten standen beginnend mit
der Nacht vom 23/24. August 1944 der Antihitlerkoalition zur Verfilgung ; die Ver
sorgung mit Erdi:il und Getreide wurde eingestellt ; es kam zu einer wahren poli
tischen Erschiltterung im Bilndnissystem des III. Reichs. Durch ihre strategischen,
i:ikonomischen und politischen Auswirkungen verki.irzte die siegreiche rumănische
Revolution vom August 1944 den Zweiten Weltkrieg um ungefăhr 200 Tage.
Die bedeutenden Folgen der Ausli:isung und des Siegs der rumănischen anti
faschistischen und antiimperialistischen Revolution der sozialen und nationalen Be
freiung, ihre ausserordentlichen Auswirkungen auf den Verlauf und den Ausgang
des zweiten Weltbrands fanden von vornherein einen breiten internationalen Wi
derhall. zahlreiche Zeitungen und Rundfunksendungen, Presseagenturen und mi
litărische oder politische Persi:inlichkeiten unterstrichen ihre entscheidende Be
deutung filr den weiteren Verlauf der Militărkonfrontationen.

Der dritte Band der Monographie befasst sich mit der weiteren Teilnahme
Rumăniens, mit allen seinen Krăften, am Antihitlerkrieg in der Zeitspanne 1. Sep
tember 1944-12. Mai 1945, mit der Evolution des intemen politischen Lebens, die
gekennzeichnet war duch die Verwirklichung von tiefgreifenden revolutionăren
Umwandlungen in der rumănischen Gesellschaft, und zwar bis zur Ausrufung der
Republik am 30. Dezember 1947, sowie mit den politisch-diplomatischen Entwick
lungen auf auswiirtiger Ebene, die den Abschluss des Friedensvertrags ermi:iglichten.
Ein besonderes Kapitel behandelt eingehend die von der rumănischen Armee
in Zusammenarbeit mit sowjetischen Grossenheiten in der Zeitspanne 1. Septem
ber-25. Oktober 1944 entfalteten Militărhandlungen filr die Befreiung des nord
westli chen Teils Rumăniens von der horthystisch-hitleristischen Besatzung. In die
sem Rahmen werden die heftigen Konfrontationen in der ersten Hălfte des Monats
September mit den hitleristischen Truppen prăsentiert, die die Offensive im Zen
trum der Transsilvanischen Hochebene entfesselten, sowie jene zwischen dem 1 1 .
und 1 7 . September 1944, i m Banat u n d i n der Crişana, wăhrend derer der Gegner
das Ziel im Auge hatte, die Hi:ihen der rumănischen Karpaten zu besetzen (den
sildlichen und westlichen Teil). Die Aufhaltung der hitleristisch-horthystischen
Offensive durch die rumănischen Grosseinheiten gewăhrleistete die Fortsetzung der
Offensivaktionen zur Befreiung des ganzen Landesterritoriums und die ungehinderte
Konzentrierung der sowjetischen Grosseinheiten ni:irdlich der Si.idkarpaten und
westlich der Westkarpaten.
Nach der Unterbindung der Vorsti:isse der Hitler-Horthy-Truppen in die ru
mănischen Stellungen brachen die rumănischen und sowjetischen Armeen, indem
sie eng zusammenwirkten, in schweren Kămpfen . den Widerstand der 6. und 8. deut
schen Armeen, der 2. und 3. ungarischen Armee an den Flilssen, Arieş, Someş und
Criş, im Mezeş- und Făget-Gebirge, und i.iberschritten, am 25. Oktober 1944, die
Nordwestgrenze Rumăniens, nachdem sie den Feind in der Zone Satu Mare und
Carei bezwungen hatten. Die Befreiung der letzten Handbreit rumănischen Bodens
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von der Hitler-Horthy-Besatzung loste einen starken nationalen Widerhall aus. Sie
filhrte zur Wiederfestlegung der natiirlichen westlichen Grenze Rumăniens, so wie
es das souverăne rumănische Volk im historischen Jahr 1918 beschlossen hatte, und
annulierte somit, durch den heldenhaften Kampf der rumănischen und der Sowjetsoldaten, das faschistische Wiener Diktat vom 30. August 1940.
Der gerechte Charakter des nationalen Befreiungskrieges hat die rumănischen
Soldaten im Kampf stets beseelt. 'Oberall hat die befreite Bevolkerung die rumă
nische Armee mit grenzenloser Liebe begriisst, sie hat sie materiell unte�stli ţ zt
und hat damit auch auf diesem Weg ihren gliihenden Willen bekundet, geemt i m
freien und imabhăngigen Rumănien zu leben.
Am 12. September 1944 wurde in Moskau die Waffenstillstandskonvention
zwischen der rumănischen Regierung und den Regierungen der Sowjetunion, der Ve
reinigten Staaten von Amerika und Grossbritanniens unterzeichnet, durch die bis
zum Abschluss des Friedensvertrages die Beziehungen Rumăniens zu den Vereinten
Nationen geregelt wurden. Ebenfalls durch diese Konvention wurden auch die Ver
pflichtungen Rumăniens militărischer, politischer und wirtschaftlicher Natur ge
geniiber den drei Grossmăchten der Antihitlerkoalition festgelegt. Die Konvention
anerkannte den Eintritt Rumăniens in den antihitleristischen Krieg mit Beginn des
24. August 1944, 4 Uhr, „mit dem Zwek, die Unabhiingigkeit und Souveriinitiit Ru
măniens wieder herzustellen ". Andererseits wurden auch die Verbindlichkeiten
unseres Landes gegeniiber den Alliierten verankert, darunter eine Kriegsentschădi
gung im Wert von 300 OOO OOO Dollar an die UdSSR, zahlbar in Form von Waren în
einer Zeitspanne von sechs Jahren. Die Verpflichtung Rumiiniens, sich weiterhin mit
mindestens 12 Divisionen am Antihitlerkrieg zu beteiligen, wurde stăndig iiber
boten, unser Land setzte zwischen 17 und 38 Divisionen unmittelbar ein. Ebenfalls
durch die Konvention erkliirten die drei alliierten Regierungen das faschistische
Wiener Wiktat vom 30. August 1940ilr null und nichtig ; demnach sollte „Transsilva
nien (oder wenigstens ihr grosster Teil) zu Rumanien zurilckgefilhrt werden, unter
der Bedingung, dass der Friedensvertrag diesen Punkt bekriiftigt ". Die Kontrolle
der Durchfilhrung der Waffenstillstandsklauseln wurde der Alliierten Kontroll
kommission mit dem Sitzt in Bukarest anvertraut, deren Weisungen betreffend die
Bestimmungen der Waffenstillstandskonvention filr die rumiinischen Behorden ver
pflichtend waren.
Die Volksmassen beschritten mit Begeisterung den von der Revolution im
August 1944 erschlossenen Weg, sie folgten vertrauensvoll der Rumănischen Kom
munistischen Partei, indem sie die Aktionen filr demokratische, sozial-okonomische
und politische Umwandlungen mit den Bemiihungen um die Unterstiltzung des
antihitleristischen Krieges, bis zur Zerschmetterung Nazideutschlands verflochten.
Folglich setzte die rumiinische Armee, nach der Befreiung des nordwestlichen Teils
des Landes von der hitleristisch-horthystischen Besatzung, in engem Zusammen
wirken mit der Sowjetarmee, mit derselben Tapferkeit und Opferbereitschaft, die
Kiimpfe filr die Befreiung Ungarns, der Tschechoslowakei und Osterreichs fort. Die
auf dem Territorium dieser Lănder entfalteten Militiirhandlungen werden in geson
derten Kapiteln behandelt.
Die Analyse des Beitrags der rumiinischen Grosseinheiten zur Befreiung trn
garns veranschaulicht die Tatsache, dass die rumiinische Arrnee, deren Stărke
210 OOO Millionen Mann ausmachte, in der Zeitspanne 24. September 1944-15 . Ja
nuar 1945, an 7 Kampfoperationen und 81 wichtigen Kiimpfen teilgenommen hat. vier
grosse Wasserliiufe forcierte, (Theiss, Bodrog, Hernad, Ipoly) , iiber drei Gebi rgs
massive (Hegyălja, Biikk, Matra) hiniibersetzte, indem sie schwere Kămpfe aus
fechten musste. Ebenfalls Wurden durch schwere Kiimpfe 1237 Ortschaften und bevol
kerte Orte befreit, darunter 14 Stiidte. Die dem Feind zugefilgten Bestandesverluste
beziffern sich auf mehr als 30 700 Militărangehorige, darunter 21 OOO Gefangene und
9 700 auf dem Schlachtfeld Gefallene. Mehr als 42 700 rumănischer Soldaten mussten
ihr Leben fiir die Befreiung des ungarischen Volkes hingeben.
In der Zeitspanne zwischen dem 18. Dezember 1944 und dem 12. Mai 1945
setzten die rumiinischen Grosseinheiten ihren antihitleristischen Kampf auf dem
Territorium der Tschechoslowakei fort. In den von der rumiinischen Armee entfal
teten Militiirhanlungen kamen mehr als 248 OOO Militiirs zum Einsatz und diese Ak_
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tionen dal.lerten annăhernd filnf Monate unter ăusserst schwierigen Bedingungen.
Die rumănischen Heere stiessen durch schwere Kămpfe rund 400 km in die feind
lichen Stellungen vor, sie forcierten vier grosse Wasserlăufe (Hron, Nitra, Vah und
Morava) , tiberquerten zehn Gebirgsspitzen, befreiten 1722 Ortschaften - darunter
31 Stădte - und filgten dem Feind bedeutende materielle und menscheliche Ver
luste zu, die sîch auf 22 800 Militărs (Tote und Gefangene) beziffern. Diese Erfolge
kamen der rumănischen Armee teuer zu stehen, dîe Reihen der rumănischen Ein
heiten und Grosseinheiten wurden um mehr als 66 OOO Mann - Tote, Verletzte, Ver
schollene - dezimiert.
Der Weg des Kampfes und des Sieges der rumănischen Armee an der Anti
hitlerfront filhrte auch auf dem Territorium Osterreichs weiter, wo 2000 rumă
nische Militărangehtirîge des 2. Regiments Panzerwagen ihren Beitrag zur Befreiung
des nordtistlichen Teils des Landes leisteten. Sie bezwangen den Feind in den er
bitterten Schlachten von Hohenruppersdorf, Nistelbach, Zisterdorf, Pogsdorf. Zug
leich leisteten spezialisierte Formationen der rumănischen Armee - Einheiten von
Eisenbahn-, Wege und- Brtickenbau - einen effektiven Beitrag zur Wiederherstell
ung des Verbindungssystems im Osten Osterreichs.
In den 263 Tagen seiner Kriegsteilnahme an der Antihitlerfront brachte Ru
mănien der Koalition der Vereinten Nationen einen bedeutenden strategischen Ge
wînn ein. Vom Schwarzen Meer und bis Bohmen, auf einer Strecke von annăhernd
1700 km, tiberquerte die rumănische Armee, indem sie schwere Kămpfe ausfocht,
20 Gebirgsmassive, sie forcierte 12 Wasserlăufe, befreite 8717 Ortschaften auf den
Territorien Rumăniens, Ungarns, der Tschechoslowakei und Osterreichs, darunter
138 Stădte. Dîe dem Feind zugefilgten Verluste - in der Zeitspanne 23. August
1944 - 12. Mai 1945 - beliefen sich auf 117 798 Gefangene und 18 731 Tote. In den
Kampfhandlungen Rumăniens gelangten fast 540 OOO Militărangehtirige zum Ein
satz - darunter, în stăndigem Kontakt mit dem Feind ein durchschnittlicher Bestand
von 175 OOO Kămpfern - Dabei erlitt Rumănien Verluste von annăhernd 175 OOO
Mann. Politische und militărische Personlichkeiten der alliierten Lănder unter
strichen den rumănischen Beitrag zu den Bemtihungen der Koalition der Vereinten
Nationen und schătzten, dass Rumănien den 4. Platz unter den Staaten einnimmt,
die zur Bezwingung Nazideutschlands beitrugen.
Wăhrend des ganzen Verlaufs des Antihitlerkrîegs deckte Rumănien auch die
finanziellen sowie die Ausgaben in natura zur Untersttitzung der alliierten Truppen,
so wîe dîese in der am 12. September 1944 abgeschlossenen Waffenstillstandkonven
tion festgelegt waren. Indem er zum rîesigen militărischen Aufwand des ganzen
Landes filr dîe Untersttitzung des Antihitlerkrieges hinzukommt, erreichte dieser
Beitrag die riesige Summe von 1 120 OOO OOO Dollar (în der Wăhrung des Jahres
1938) , das ist das Vierfache des Budgets Rumăniens nach dem Stand des Finanzjahres 1937-1938 berechnet.
1
Die Teilnahme Rumănîens an der Niederringung des gefăhrlichsten Feindes der
Menschheit - des Faschismus - ltiste einen breiten internationalen Widerhall aus.
Die Foren zahlreicher Staaten, zahlreiche politische und militărische Perstinlichkei
ten aus verschiedenen Lăndern der Welt sprachen lobende Meinungen tiber die
Rolle unseres Landes, der rumănischen Armee bei der Erringung des Sieges tiber
Hitlerdeutschland, tiber die grossen, der Sache der Alliierten erwiesenen Dienste aus.
Der umfassende militărische und tikonomische Beitrag Rumăniens zum Anti
hi tlerkrieg wurde ausschliesslich aus den eigenen Ressourcen der rumănischen
Nation untersttitzt. Die Arbeiterklasse, die Bauernschaft, die Intellektuellen beant
wo!"teten voller Ergebenheit den Aufruf der Rumănischen Kommunistischen Partei :
„Ales filr die Front, alles filr den Sieg ! " Die Versorgung der Armee mit Nah
rungsgtitern, die Ausstattung mit Kampftechnik, Rtistungen und Munition wurde
ausschliesslich aus internen Ressourcen verwirklicht.
Um den antihitleristischen Kampf untersttitzen zu ktinnen, hat das rumănische
Volk vollkommen bewusst langfristige Entbehrungen auf sich genommen, es hat
grosse Opfer erbracht.
Der tikonomische Aufwand, zum Beispiel, belief sich auf das Doppelte des
Nationaleinkommens Rumăniens im Jahre 1945.
Der dritte Band der Monographie R11.mănien in den Jahren des Zweiten
Weltkriegs veranschaulicht auch die Tatsache, dass die genaue Durchfilhrung der
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in der Waffenstillstandskonvention enthaltenen Verbindlichkeiten, die Teilnahme
mit allen Krăften am antifaschistischen Kampf bis zum endgilltigen Sieg liber
Hitlerdeutschland, ein Ergebnis des Willens und der Bemi.ihungen des ganzen Volkes.
seiner Zukunftshoffnungen war, und die volle Zustimmung Rumăniens zur Sache
der Alliierten, der Vereinten Nationen, zur Sache der Freiheit und Unabhăngigkeit
aller Volker unter Beweis stellte.
Nach Beendigung des siegreichen Kampfweges kehrten die rumănischen
soldaten, die am Antihitlerkrieg teilgenommen hatten, im Juli 1945 von Ruhm bedeckt
in die Heimat zuri.ick und wurden vom ganzen Volk mit Begeisterung empfangen.
Vollauf in den Prozess der revolutionăren Umwandlungen der rumănischen
Gesellschaft einbezogen, entwickelte sich die nationale militărische Korperschaft
in den Jahren 1945-1947 auf den Koordinaten, die die Rumănische Kommunistische
Partei dem politischen Leben aufprăgte.
Ebenfalls in einem besonderen Kapitel des dritten Bandes der Monographie
werden auch die vielfachen revolutionăren Umwandlungen hervorgehoben, die in
der rumănischen Gesellschaft in der Etappe stattfanden, die auf die Einsetzung der
demokratischen Arbeiter- und Bauern-Regierung vom. 6 Mărz 1945 folgten. Unter
den historischen Ereignissen aus den ersten Nachkriegsjahren nahmen die Landes
konferenz der Rumănischen Kommunistischen Partei vom Oktober 1945, die Par
lamentswahlen vom November 1946, die Bildung des ersten Parlaments einen
bedeutenden Platz ein, in dem die demokratischen Krăfte die fi.ir die Billigung, im
Jahre 1947, einiger wichtiger Massnahmen demokratischen Charakters erforderliche
Mehrheit innehatten. Von besonderer Bedeutung war auch die Ausrufung der Re
publik am 30. Dezember 1947
ein Moment, das den 'Obergang zu einer hoheren
Etappe im Leben Rumăniens markiert - jene der sozialistischen Revolution und
des sozialistischen Aufbaus.
Ein besonderes Kapitel ist in diesem Band der Zeitspanne der Vorbereitung
und Ausarbeitung des Friedensvertrages vorbehalten, eine praktisch im September
Oktober 1945 eingeleitete Aktion, die auf der Friedenskonferenz in Paris im
Juli - Oktober 1946 endgi.iltige Gestalt annahm. Trotz der einleuchtenden Realităt
des besonderen militărischen und materiellen Aufwands Rumăniens fi.ir die Bez
wingung Nazideutschlands, obwohl auf der Friedenskonferenz mehrere Vertreter
der alliierten Staaten den Beitrag Rumăniens im Antihitlerkrieg besonders hoch
einschătzten, wurde Rumănien das Statut eines mitstreitenden Landes nicht zuer
kannt. Die Friedenskonferenz erkannte jedoch die allgemein bekannte Tatsache an,
und zwar dass Rumănien „aktiv am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hat" ;
sie beschloss die Annulierung des imperialistischen Wiener Diktats vom 30. Au
gust 1940 ; sie bekundete das Engagement der Alliierten und Vereinigten Krăfte,
das Ansuchen des rumănischen Staates, Mitglied der Organisation der Vereinten
Nationen zu werden, zu untersti.itzen.
Ein historischer Ri.ickblick auf die grossen politischen Kămpfe und der revo
lutionăren Prozesse, die in der rumănischen Gesellschaft nach dem 23. August 1944
stattgefunden haben, veranschaulicht die Tatsache, dass die sozialistische Revo
lution, die Erringung der Macht durch die Arbeiterklasse im Bi.indnis mit der
Bauernschaft, und der 'Obergang zum Aufbau der neuen sozialistischen Gesellschaft
das Werk des rumănischen Volkes sind, ein Ergebnis der unabwendbaren Wirkund
der Gesetze der sozialen Entwicklung, der objektiven sozial-okonomischen Bedin
gungen unseres Landes, das Ergebnis der Politik der Rumănischen Kommunistischen
Partei, dic alle revolutionăren, fortschrittlichen Krăfte Rumăniens um sich
vereint hat.
Das letzte Kapitel des dritten Bandes, das eigentlich die Monographie ab
schliesst, untersucht die historischen Lehren des Zweiten Weltkriegs in der Perspek
tive der zeitgenossischen internationalen Beziehungen, die Auffassung und Tătigkeit
Rumăniens, des Prăsidenten Nicolae Ceauşescu, liber die Erhaltung des Friedens
und die Verhi.itung eines neuen Weltbrands. Was die prinzipielle internationale
Position und die Haltung des sozialistischen Rumănien în der zeitgenossischen
Welt kennzeichnet, das ist seine entschiedene Einordnung unter den Faktoren des
Friedens, der Stabilităt und des sozialen Fortschritts, sein konstantes Wirken fi.ir
die Verwirklichung des Einvemehmens und der Kooperation în der Welt, fi.ir die
Schaffung eines neuen Systems von politischen und okonomischen Beziehungen
-
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zwischen den Staaten, eines klimas der Entspannung und des Friedens in der
ganzen Welt.
Das sozialistische Rumănien, ein vollkommen unabhăngiges Land sowohl
vom okonomischen als auch vom politischen Standpunkt, verwirklicht unbeirrt
die Politik der Rumănischen Kommunistischen Partei im Bereich des internatio
nalen Lebens und beteiligt sich mit all seinen Krăften an der LOsung sămtlicher
Fragen, an der Gewăhrleistung von neuen Beziehuilgen aufgrund der Prinzipien der
Gleichheit zwischen allon Nationen, im Hinblick auf die Schaffung einer besseren
und gereci1teren Welt, ohne Waffen und ohne Kriege, einer Welt, in der jedes
Volk, jede Nation ein wilrdiges, freies und unabhăngiges Leben filhren kann.
Obersetzung
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MblllIJieHHhlX npennplllITll il: , a Tanw. e KanHTaJIOPJIOIBeJl ll /I . CTOHMOCTb nponaBoncTBa li T . ;a: .
EcJIH B 1 9 1 9 ro11y Cib!JJO 2848 npennpHJITnfi (2 ,8 M HJIJinapna JJetl Ham1TaJion.nome11ntt 11
1 1 , 7 MHJJJ:map;:i,oB .nett CTOH M OC'Ib npo11aFo;a:cTEa) , B 1 938 rony HX 'lllCJIO yBCJIH'lll.:JOCb ;a: o
3767 e;a:llHllll, HaUHTaJIOl'J!Olt'.eHll/I UO'ITll B 2 5 paa, a CTOH MOCTb nponanoncTBa 6o;iec 'leM
n 6 paa. TaHofi cKa'IOK npoMblIIJJieHH O CTH noJJ011i 11TeJJb H O ci-:aaaJJcJI ua ce y;a:eJibH OM necc
H all110HaJibHOM noxcne cTpaHLI - c 1 9 , 6 npo1.1 . B 1 9 1 3 rony no 30 , 8 npol\. e 1 938 rony .

B

H a paBBHTite ce.nbcForo xoaRficwa prma JOillH M
o6paaoM noFJJllP.JJa arpap11an
petJ>opMa . Memny 1 9 21 n 1 9 28 ro;a:aMH 1 393 3 5 3 KpecTb/IHll H a-rnarbl ceMeficrna noJJy'IHjJJt
D COOCTBeH HOCTb CBh!llie 6 MllJJJ!ItOJIOR reKTapon naXOTH O il aeMJill . Ilo 8HcnponpnnpoBaHHOil
IIJiom:a;a:u 11 'lllCJJY HpecTb/IH , noJJy'IHBllIHX aeMJJIO, npoeeneHHaH n PyMLIHllH arpapHan
petJ>opMa Ci:i.1Jia onHa na caMblX IIIHpoHnx n neMoHpaTH'lecHn x , yaaHoHeHHblX nocJie nepnoa
MHpOBOil BOfiHbl B MC>flAYHapOAHOM UJJaHe .
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H

OCTa.ilbHble OTpaCJil'I Hapo.n;ttoro xoaJiil:CTlla - TpattcnopT, TOprOD.iIII, lfJHHaHCbl noJiy'IH.iIH HMny.rr b c B peay.rrbTaTe coa.n;a1111F1 en11ttoro 11a1.1Ho11a.Jib11oro r ocy.n;apcTDa , no6H
:rnch atta'IHTeJibHhlX ycnexoe B cpae11e11 H H c .n;onoeHHhlM no.rrome1r neM.
Iloc.rr e 1918 ro.n;a 1'13MeH l'I JiaCb TaKme KapT1111a COl.IHaJibHO-UOJll'ITl'l'leCKOtt ffil'l3Hl'I D
PyMbllll'll'I, npOH30111.ill'I a11a•mTeJib1Ible C.O:Bl'lrl'I B no:10mem· r n H OTHOllieHl'llIX Mem11;y COllHam.
H hlMH K.ilaccaMl'I - y.n;eJibH bl il: Bec l'I pO.ilb Oi:{lll'IX D03pOCJIH, a npyrnx IIOH H31'1.iIHCb . fi ann
Ta,HCTH'leCKoe pa3Bl'ITl'le yKpemrno 3KOHOMH'leCKYIO MOlllb Ciypmya3111'1 H HODhlCH.iIO ee
po.,i. B o6�eCTB e , D TOM 'IHCJie B m:iaHe HOJll'ITl'l'leCKOrO pyl\OBO)J;CTBa, '!TO npH.n;aao UOJlll
T iflieCllOMY pe>KHMY npe1rnymecTne1r n o Ci ypi!iyaaHh!e q epThl .
C ylll � �TBeHH bl)! n o n:na'<OM pyMblttc:-wil: no:111T1P1ecKott H<H3Hll IIDH.iIOCb �10lll11 o e
ywep:-1->;:i;ettne paooqero 1macca, Dbll(eJI11n111erocR B ca:11y10 n3pe.n;0By10 C01llla:ir,1-1y10 cn.rr y .
llcTOp11'lecK11il: Mattc1rn il: c'hea;i; 1 9 2 1 ro.n;a, u a KoTopoM fÎ bl.rr o npHHJITO pcme1rne o npeo
o pa3osa111111 Co1.1na.TIHCTll'leC'>OH napTHll D PyMblHCKYIO HOMMYHl'ICTH'leCl\YIO napTHIO , JIBl'IJICJI
6 .,ecTJilllett noJI11T11'1ec1<0il:, 11.n;eoJiorn'!ecKott H op ra11113a1.1aouuoiî r106e.n;oil: patio'lero K.rr a cca.
Bb!paoaTb!Baf! CBOIO UOJillTH'leCKYIO KOH1len1.11110 Ha OCHOne Bb!Bo.n;on, BbITCKa!Olll H X l'lil aHa
::nrna B .n;yxe nn a.:-reKTH'lecKoro H ncTopH'ICCKoro MaTepnaaHaMa peaahHblX ycJion11 il: PyMbl
mrn , CTpOII CBOIO neJITeJibHOCTb Ha nepe;:i;OBbIX Tpan111.11rnx Halllero pa{)oqero .O:Dl'llf<CH H JI ,
o Ji mreTBop1rn peno.rr IOl.l llOHHhltt BOHHCTny10m111t ;:i:yx fi OMMymtcTH'lecHaJI napTHJI o6Jia.n;aJia
nceMn 11eo6xo;i;HMhlMH Ka'lecTDaM H , 'I T06bl opra11naonaTh H noarJiaBHTh li oph6y pa6oqero
H:iacca l'I ero CCTeCTBeHHblX COI03H IIHOD aa peBOJ1IOl.ll'I O H H O C npeo6paaoDaH H e oumecTDa,

B aa�ncy 1-1a1.1110HaJ1bllOlt HC3aBHCHMOCTll H cyBepCHHTeTa.

B 1 9 1 9-1939 r o.n;ax pyMbIHCHoc r ocynapcTBo npoaonn.:-ro aKT11nny10 BttemH IDIO no.:m 
THHY. Oc11o:JH b! M n aaJ];a'l aM11 , conepmaBHIHMHCJI n nporpaMMax ncex 11p11xonP.n11rnx K pyKo

n oncTBY CTpaH bl no.,HTH'leCKHX napTii il: , fÎ bl.7lll i33lllHTa 11a1111011aJ1bHOtl: HC33BHCHMOCTH l'I
cynepeHHTeTa, Tepp1nop11aJir,11o:!î llCJIOCTHOCTll cTpaubl, coanau l!e K.Tll'I MaTa Mem.n;yuaponu ott
6eaonacuocTn, a Tanme ycTa110B.rre 11ne OTH 0111e11 u iî panencTEa Memny rocynapcTBaMH, HeaaBH,
CHMO oT u x TeppHTOpua.rr b HblX paaMepon H.,11 :noHOMH'lecKoro noTeHJluaJia. BttellIHRJI noJIH
THna PyMblHUH ueyK:iottHO npec.rr enoBa.rr a aalll HTY M n p a , ycTaHOBJiett u e KJIU MaTa BaartMo

no1111Matt1111 H coTpy�11H 'ICCTBa Memny napo.n;aM u , aalllHTY cTaTyc-KBO npoTnB .n;ettcTBHtl:
!fiamncTc«ux H peBH3HOH HCTCKHX rocynapcTB . B TO me BpeMF! en11 1r ne pyMhlHCKoe Hi3llHO
naJibHoe rocy.n;apCTBO DblCTynaJIO 3a oprattmla�HIO CllCTeMbl ;J;BJCTO p O H H H X H MHOrOCTopoH1-I HX

COI030B .
Iloc.,e ocyII(}CTB.ileH flJI BeJil'IKOrO 06'be�lr ne1111JI OCHODHOtt aap;aqefi Hi3llllOHaJibHOro
soem1oro opraHU3Ma nponoJimaJia ocTaBaTbCJI aa�uTa na1.111 o n aJibH Oit ueaanrtcHMOCTH,
cyBepeHUTeTa u TeppHTOpHaJibHOtt lleJIOCTH OCTll . B COOTBeTCTBll l'I c nocTaDJICHHblMl'I nep en
na�uouaJJbHblM BoeHHblM opraH Hi3MOl\I aa.n;a'laMn, pyMblH Cl-laJI Boenn aR noKTp1r n a , cTpyKTypa,
OCH allleH H e , 110.n;rOTOBKa H o6y'!eHHe BOitCK OTJIH'laJil'ICh conepllleHHO o6opOHHblM xapaKTepOM,
nce npe.n;npHH HMaeMble Mepbl 11pec.'Ie;:i;y11 HCKJIIO'IHTeJihHO coanauHe cpe.n;cTB )J;JIR ornopa
arpeCCHll .PallIHCTCHllX li peDl'l31'IORHCTCKl'IX r ocy.n;apcTD .

r:i:yoOKO npHi!epa>eHHaJI HOJillTHKe M H p a H MemnyuaponHott Ci eaonacH OCTH PyMblHHII
Bb!CHi33b!BaJiacb li neitCT30BaJia B non.n;epH<KY r o cy.n;apCTB , Mory�HX CTaTb l'IJll'I yme CTaB
lll ll X iRepT33Mll IlO.TIHTlll{I{ CUJlbl l'I .O:HKTaTa HallHCTCKOit repMaH H H , .PamHCTCKOA: lfTaJIHH
H r.11rnHTapHCTCKoil: H n oH H U . IlpHMHpeu qecTB o BeJIHKo6p HTaH H l'I H <I>paHJl l'I U , npoTHBope-

4 HRble H HTepecbl npyrHX neJIUKHX nepmaB , OTCYTCTBl'IC JICHOCTl'I l'I C)J;HH CTBa D Mem.n;yHapon
H OM pa6o'!eM nnmueH ll ll HaJIOlHl'IJll'I cnott orne'!aTOK Ha o6cTaHOBKY B MHpe, H03BOJlllB
rep�laH H H , lfTaJIHH H HnoH 1rn coanaTb ycJIOBHJI .n;JIJI nepexo.n;a K aTany BoopymenHott Gopb
Ci bl aa nepene.rr c!fi3p n.,UJIHHJI H ycTaH ODJieHHe r o cno.n;cTDa H an npyrHMH napo.n;aMH . 3ax

BaT ABcTpHH n MapTe 1 938 rona, aaTeM aM!IYTRpoBaHHe 11 p ac'IJieueuHe 1IexoCJioBaKHH (ceH
TRCipr, 1 938 - MapT 1 939) n p ll :vl bl :l'I o i5 p n o M OTJ:llH Ti lf Cb l'I Ha IIOJIOIKeHl'IH PyMbl H H l'I , KOTO
paFI na <ITOM me 3Tane no;i;DepraJiaCb cocpeJJ;OTO'lellll OMY H i31KHMY Ha�l'ICTCKOil: repMaH H l'I ,

xopu1cTc:rn:t B n rp 11 11 H M o 11apxo-iJ>amncTcKott B o.'IrapH H .
BonpeKH o ::.:-ro m r ntt mo Me:-1tnyu apo.n;11ott 06cTa11 0BKH pyMblHCKoe
n o., »<aJio TBep;i;o n p '.lno;i;•ITb CBOiO Tpl!l; 'll.l lf O H HYIO BHelll ll lOIO UOJil'ITl'IKY'

rocy.n;apcTBo npo

p aTyJI aa opraHl'l

aa1.11110 conpOTHBJle illf lI ncex a1ulfif>aIII l'I CTCKl'IX l'I aHTHpeBH31'IOHl'ICTCKHX rocynapCTB , Mory
IIl'3r0 OCTa!IOBl'ITb arpeCCHIO. P \"Mbl!ICKHtt Hapon, r ocynapcTBCHHble .n;eJITCJil'I OCJ)J;l'IJil'I arpec
CUBilble .n;eltCT31'1JI flrIOH l'lll H lfraJil'I H npOTl'l,P n nTaJI H Clif>l'IOlll'l l'I , a TaKH<e BCTynJieH H e Cl'IJI

eepMaXTa B .0:3:1'1'1!.,HTapHaoaa1rny10 ao11y Pell:ua, B AncTpH10 H qexocJIOBaK H IO , H allHCTCKo4>aIII HCTCKy10 HHTepne111.1lf10 B H cna11cKy10 rpa'R.n;aRCKYIO B O it H y . O.n;noBpeMeHH O PYMblHcHoe
npaBHTCJibcTao 11pe�!Ip1t:H l'IMaJio aKTHBHble neA:cTBHJI, oco6eH H O B MaJiott AHTaHTe H B E aJI
HaucKoit AnTaHTe, .n; :rn coana1rnJI «!J>ponTa» Mam.1x H cpe.n;1mx rocy.n;apcTB npoTHB .pa111 HcT
cKHX H pe:iHal'loHHCTCKHX .n;ep11tan . BttemnenoJIHTH'leCKHe aK�HH PyMblHH H co'leTaJIHCb c

a;rnprH'IHblMH npoTecTaMn BHYTPH crpan1>1 nporHB eocxom.n;enHR

Oca Bepmrn
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ToKHO B Mem;:i;yHapo;:i;Hoil: a\JUJHH ; B 3TOM KOHTeKCTe BOJIHa 11apO]];HbIX T(eMOHCTpau;Hil:, npo
Be;:i;eII HbIX e paatthlX ropo;i;ax PyMbIHHH, - KYJibM HHHpoBaernaR Benmwil: naTpH OTH'leCKOit
;:i;e�10HCTpau; Helt OT 1 MaR 1939 ro;i;a, - RpKo BbIRBHJJa TBep;:i;yro aHTH!flarnHCTCKyro, a11TH
pe!llrnuoHHCTcKyro u aHTHBOeHHYJO no3Hll;HJO PYMbIHCKoro 11apo)l;a. Bce eoe11111>1e MeponpnH
TH R , npoRe;:i;eH HLie pyMbIHCKHM rocy;:i;apcTBOM JieToM 1 939 ro;:i;a, HMe.1m ceaelt u;eJJblO
y1-;penJ1eHH0 ooopottbl Ha aana]l;H Olî: rpa1111u;e. PyMbIHCKHe npanHTeJibCTBeHttble iflopyMbl
11aMepeB3.Jli!Cb BKJJJO•!HTb CTpany D aHrJio-lf>paHKO-CODeTCKHil: COI03, aaKJIIO'leH11e .KOTO
poro pac'!HTbIBam1, '!To np ouaoil:;:i;eT n p eaym.TaTe TpexcTopoHHHX neperoeopax.
<ll 11ac1w neperonopoe n MocKne, aaKJIJO'leHirn coBeTc1w-repMaHcKoro naKTa o 11e11a
na;i;emm 23 aerycTa 1 939 ro;:i;a H 11a'1a.rro BTopoil: MHponol1 noil:Hbl 11ana]J.eHHeM Ha IloJiblllY
TpeTbl!M pelî:XOM 1 CellTROpR 1939 ro;:i;a RBH.TIHCb COObITHmrn, pernaJOin;l'IM o6pa30M orpaHH'IHB
llillMll noaMoH\H OCTH PYMbIHCHoro rocy;:i;apcTBa conpoTHBJIRTbCR HaHIHMY lf>arnncTCKHX n
peBH3HOHHCTCKHX rocy;:i;apcTB . IloMOin;b, OKaaaHHaH IlOJlbCKHM DJiaCTRM H BOeHHOCJIŢ1Ha
IIJ;ll M , OTOlll e]];lllHM B PyMbIHHIO, CTpe�!.'IeHHe npHCOe]J.HH HTbCH K Koa,;:mu;u n , npOTHBOCTOR
iu;efi Ocu, nonbITKa co::i;:i;aHHR «o:roHa neil:TpaJibHbIX rocy;:i;apcTD » , npoTHB onocTaBJieHnoro
nau;HCTCKOl1 repMaHHH - BOT HOHKpeTHble ;:i;oKaaaTeJlbCTBa npueepHleHHOCTH PYMbIHCKoro
11apo;:i;a G opboe Hapo;i;oe aa ceooo;i;y, aa yTnepH1;i;enue coocTBeH Horo noJIHTH'lecKor o ,
a1-wno�m'lecKoro H ;:i;p . Bbloopa. Iloc.rre KarrnTYJIRU:HH <ll p anu; H H 22 H JO H R 1 940 ro;:i;a PyMbl
mrn oHaaaJiacb no.;in ocTbJO uaoJIHpoeann ol1 B MeH1)1;yn apo]];HOM m1ane . B 3THX oocTOH
TCJibCTBax JieTOM TOrO H\e ro;:i;a elt nanRaaJIH MaCCll:BHble yiu;e�meHHH HaU:HOHaJihHOil: Teppll
TOpllll, cocTaBHBlllHe 33,8 npou;. m10iu;a)l;H H 33,3 npou;. 11aceJieHllH. B peayJibTaTe yJibTPI
MaTyMa coeeTcKoro npannTeJibCTBa OT 26 HJOHH 1940 ro.n;a PyMbIHllH UbIJia 06frna11a yczy
m1Th TeppllTOpllro MeH1;i;y IlpyToM H .!1:HeCTpOM n 'l acTh ceaepa MoJI.ri;oBbl (cenep EyKo
BUHbl) , a 30 aerycTa 1%0 ro.ri;a rllTJiepoecKaH repManHH H lfTaJillR MyccoJIHHH nyTeM
O;:J;H03HOrO )l;HKTaTa OTOpBa:m OT TeppitTOpllll TpaHCHJibBaHHll 43 TbIC. HB . KM li anneKCllpO
naJIU ux xoprllcrc1wlt Benrp ll H . 7 cenrH6pR 1 940 ro;:i;a, no;i;nucaHHbIM n Hpaltoee ]l;oroeopoM
PyMbIHHR yczynPIJia E o;irap11u 10H111yro tJ aCTh ;:i:oopy]];1Ku (l\a.ri;p11JiaTep ) .
OcTaBlll HCh O)l;Ha nepe;i; arpeccnBHbIMH, peePiallOH HCTCKllMH rocy)l;apcrBaMll, c ypeaa1111oil: reppllTOplleil:, PyMhlHllH no)l;Beprnacb npHMOMy 11 amnMy Ha>HncrcKoro peltxa, '!TO npllBeJIO
K ycTaH OBJieHHJO D CCHTR6pe 1 940 ro)l;a pellrnMa JierllOHepon H AHTOHeCKY PI BCTynJieHHIO B
O KTR6pe Toro H\e ro)l;a HeMeU:RllX BOltCK B CTpaH y . Ile'laJihHble COObITllR, npoHCllle)l;lllll e Jie
TOM 1 940 ro)l;a I{ ycTaHOBJieHHe rocno;:i;cTBa 11au; HCTCKOl1 repMaHllll npll)l;aJill llCTOpllH PyMLI
H llH rparu'!ecKoe 11anpanJieHne - 22 HJOHR 1 941 ro)l;a OH a l'ÎbIJia eoaJie'!etta B not1:11 y , paa
BRaaHHYJO rpeTbHM peltxoM npOTHB CoeercKoro Coroaa . TeppnropllaJibHbilt n noJinTll'le
cKllfi CTaTyT, HaBR31HHbitl: PyMbIHHll CllJIOil: H )l;HKTaTOM lflalllHCTCKllMH H peBHBllOHllCT
CKllMll rocy)l;apcTBaMll JieTOM H oceHhlO 19�0 ro)l;a, llOJIOIHHJI H a'laJIO lll H pOKOMY aHTlllf>a
lll llCTCKOMY ;:i;aull<eHHJO conpoTHBJieHPIR, eoarJiaeJie11110My PyMbIHCKOl1 KOMMYH llCTll'16CKoil:
napTHelt, aa ycTpa11e1111e llHOCTpaHHOrO rOCllO)l;CTBa, ROCCTaH OBJieHHe 11au;ll OH aJihHOil: Heaa
DllCHMOCTll , cyeepeHllTeTa H TeppHTOpHaJihHOil: u;eJIOCTHOCTH crpaHLI, CBep>HeHPie peHrnMa
A11To11ecKy n ycTa11 oe:ie11He ;:i;eMoKpaTH'lecKoro pell<llMa. E opb6a pyMLIHCKoro 11apo)l;a npo
THB lflalll ucrcKoro rocno;:i;crBa u bl.11a opraHH'leCKOil: tJ aCThJO JJ:BPI>HeHPIH conpornBJieHPIH li
11 au;no11aJihHoro ocaoooll<]l;eHHff eeponeltCKllX 11apo)l;oB. Ilo)l;)l;eplRPIBaR 3TOT no)l;-ClllHHblil:
oTKpLITLilt «lf>poHT» npoTuB Ocn TbICR'lll pyMbIH Ci o poJillCh B )l;llH>HeHHRX conpoTHBJie11nH
<I>paHU:H H , E eJibrll11, Hn;:i;epJiaH)l;OB, IOrocnanllH, qexocJIOBaK ll ll , CCCP HJIH B Ka'lecTBe
;:i;o6pOBOJlbll;eB B pery:iRpHbIX tJ aCTHX COI03HbIX BOltcK , B tJ aCTHOCTH BO <ll p aHI.{HH H EeJihrPIH
( 1939-1940) . Opram rnau; Hll «pyMbIHCKoro B11ern11ero conporneJie111111 » ;:i;eltcTB0BaJI11 e
Be:illKOupuraHHll, CIII A , Ra11a;:i;e, <I>pattn;Hll li B )l;pyrnx crpa11ax . lia)l;anaJillCh pyMbIHCKue
raaeTbI, a TaK'Re Ma!uiPecTbI H nyoJIHi{all;HH )l;JIR lllHpOKoro llHiflOpMHpOBaHllff 00lll0C
TBeHHOCTH. oTH 111Inu;1taTHDHble )l;ell:crallH )l;OHOJIHHJIH aKTHBHYIO 6 opi.6y ea Ha�PIOHaJibHoe
OCBOOO'RIJ;CHHC, HOTOpaH Be.TiaCh B crpaHe nop; 11enocpe)l;CTBeHHbIM pyKOBO;:J;CTBOM PyMblHCKOlt
KOMMYHHCTH'leCKOil: napTllH .
H oKu;enu;llR PYMbIIICKHX KOMMYH PICTOB OTHOCHTeJibHO nyreil: li cpe)l;CTB )1;0il:CTBHH B
u;e;u:1x ocy11:1ecra.11eHHR aa;i;a'I , 0Tpa'Raroiu;11x 'l aRKHR ecero Hapo)l;a, i bIJia HCHO ll3JIO>He11a B
IIporpaMMHOlt n.rr arlf>opMe or 6 ceHTRopR 1 941 ro;:i;a, oaarJiaeJie1111ott Lupta poporului
român pentru Jibflrtate şi independenţă naţională (Eoph6a pyMLIKCKoro 11apo)l;a ea
ceo6o;ly H 11au;HoKaJibHYJO 11eaallHCHMOCT& . ) oTOT ;:i;oKyMeHT onpe)l;eJIRJI 11anpaeJieHnH noJIPI
TH'leCKolt H opra11anu; 110KHOlt ;:i;eHTeJihHOCTH )l;JIR MOOHJIPiaan;HH ecero Hapo)l;a Ha 6 oph6y
npOTHB BepMaxra, aa npeKpa11:1�.rne BOeHHbIX p;eltCTaHlt BHe Ha�HOHaJihHOlt TeppPITOpllH H
ocao6o'R�e11 He crpa111.1 or lflarn11crcKolt oKKynan;Hll. B �e:imx ocyII.{ecTBJieHllH arnx BblCO
KHX 11;e1n;:i;epar PyM&1Hc11a11 KOMMYHllCTH'leCKaR naprn11 npn:a1>1aaJia ece )l;eMoKpaTH'lecKne
H allTHitiaumcrcrrne napTHH H IlOJll'ITH'leCKPie rpynnHpOBKH )l;eitCTBOBaTh coo6II.{a B mPipOKOM
cflpol!Te Hall;HOIIaJibHOro OCBOOOJf<)J;eH HH . U:em1 3TOR OCBOOO)l;HTCJlhHOit 6opb6LI, HBJIOIR0H-
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n ble c RCHblM no1rn:�aHueM ucTopu'!ecRux nepcneRTHD H oMMYHHCTH'lecHott napTHetl, Gb!JIH
c.1eJJ;y10il1HM H : cnepmeHHe pemHMa AHTOHecRy H ycTaH oBJJeH He peamMa JJ;eMoRpaTH'leCHHX
npan H CBOOOJJ;, DblXOJJ; CTpaHhl Ha BOfiHhl H aQHCTCROfi repMaHHH npOTl'IB CCCP H npHCOe
JJ;;t:lleHirn PyMblHHH R HoaJJHQHH 06'beJJ;HHemu,ix HaQH fi , noccTanon.rr e 1rne HaQH0H aJJ1>H o tl
H eaaBHCl'IMOCTH, cynepeHHTeTa H TeppHTOpHaJihHOfi QeJIOCTHOCTl'I pOJJ;HHhl.
IlpeHeGpera.R CHJJhHhIM aHTH ritT.rre poncRHM HacTpoem1eM pyMhlHCROA OUil.ICCTBeH
HOCTH MoH AHTOHecRy pemuJJ nowmHHTb nepMaxTy pyMblHCRne coeJJ;HHeH H R JJ;JIJI y'laCTJIJI
n noeHnblx JJ;eAcTBHRX Ha IOlKHOM lfJJianre repMaHcHo-coneTcRoro lfipoHTa. Bce no.::m TJl'Je
CRHe Cl'IJ!hl B PyMhIH l'I l'I CJJ;l'IH OJJ;YlllH O BhICTYIIl'IJll'I npOTl'IB BeJJ;eH l'I R DOfiHhl aa npeJJ;e:i:aMH Ha
l�llOHaJlbHOfi TeppHTOpH H . PearHpyR H a :JTo rJJyooRoe 061I.1eH aQH011a.rr h11 oe HacTpoemrn py
MhlHCRHti: feHepaJJhHhlA mTa6 n JJ;pyrHe BhlCmHe noeHHhle RoMaHIJ;OBaHHR pyMhlHCRofi apM H H
CTaJIH npoDOJJ;l'ITb MeponpHRTl'IR B QeJIRX JJ;OCTl'IlfleHHR JJ;BYX Ba;HHhlX aaJJ;a'I : a) CORpaIQe
H l'I R 'll'IC.,eHH OCTH BOACR, OTnpaBJIReMblX Ha lfipoHT H coxpaHCllHR 3Tl'IM nyTeM HaQHOHaJib
HOrO BOeHHOrO IIOTeHQHaJia H o) COa]J;aH HR MaTepHaJlhHhlX YCJIOBl'Ifi H paapa60THH BOeHHLIX
n:IaHOB JJ;JIR OCDOOOlKJJ;eH HR cenepo-aana,a;H ofi tJaCTH PyMhlH H H OT OKHynaQH H XOpTHCTCROA
Benrp H H . ,lJ;JJR R am11;oro Ha 3THX 11anpanJie1r nA xapaRTep110 cJJeJJ;y10I1.1ee :
a) ,lJ;HHaMHKU 'IHCJieHH OCTH noAcK, H axo;:i:HBlllHXCR n onpe]J;e.rre HHoe npeMR BHYTPH
CTpaH!>I li 11a «JipoHTe, K OTopy10 MOlflH O npocJJe)J;HTb no CJICJJ;YIOil.lei'I TUOJIHQ e :

------------,!l;aTa

Haaoaqeoae

Ha q.pottTC

D PyMblH l'I ll

I

21 HIOHll
194 1 r.

1 H0110pll
191.1 r .

1 9 nonOpn
1942 r.

20 HOJl0Pll
1943 r.

325 685

66 597

228 0 ? 2*

98 738

360 563

657 775

351 296

482 053

2 0 aerycTa
1944 r.

383 1 62* •
?45 :ViO

G) D 1 941-1 943 roJJ;ax fettepaJJhttblfi mTa6 H JJ;pyme BblClllHe noeHHhle KoMaH;to
nattHJI p aapaooTaJIH HeCROJlbKO onepaTHBHLIX llJiaHOB JJ;JIR OCBOOOlfl]J;eUlrn ceBepo-aana;:i:H O tt
•J acTH TeppHTopim PyMLIH H H , aH11eRcHponaH110A xopTHCTCRoA BeHrpHeA ncJJe11;cTn1rn Be11cRoro «fiaIII HCTCKoro JJ;HKTaTa OT 30 anrycTa 1 940 roJJ;a.
IloJJ;'IHHCHHe pyMblHCRux coe)l;uHeHuA HeMeQRl'!M HoMaHJJ;OBaHHHM n G ec'le:io11c•m o e
OTHOIIICHHC IIOCJieJJ;HH X K PYMhIHCRHM DOCHH OCJIY>Rall.IHM , H a o6meM «fioHe y'laCTl'IJI B DOt! H e ,
I\eJIH ROTopoA OhIJIH 'IYlKJJ;bl pyMblHCROMY HapoJJ;y, cnoco6cTBOBaJIH HenpephIBHOMY pocry
anrHrHTJieponcRoro H acTpoeHHR PYMhlHCRHX coJJ]J;aT H olfiuQepon.
Ha o6IQeM «fioHe paaBHTHR BOeHHhIX )J;eACTBll,A B 1 941-1944 roJJ;aX B OT/l!'.1 b
HblX rJiaBaX 3TOro TOMa MOHOrpalfJHH PyMWHUA 8 ZOOM Bmopou .MUp080U 80UHbi pacc�1arp H
na10TCR 11;ell:CTBl'!R pyMhlHCRl'!X coe11;11HeH u A H a BOCTO'IHOM lfipoHTe, paapyIIIHTeJihtthle n oc.CieA
CTBHR BOll:Hbl )J;JIR 3ROHOMH'ICCROA H COQHaJibHOA iRH3HH CTpaHbl , xapaKTep OTllOlllCIIIll'I
MelKJJ;Y pe>RHMOM AHTOHeCRY H HaQHCTCKOA fepMaH HeA . IJoHa3aHhl TaR>RC pa3Bl'ITIIC MC1K
COI03Hb1X OTHOlllCHHfi H o6paaoBaHHC KOaJIHQHH 06eJJ;HHCHHLIX HaQ H A , JJ;BHiRCH HC conpo
Tl'IDJieHHR B OKHYIIHpOBaHHhlX CTpanax .
B Kpall:He CJIOlKHOll: o6cTaH OBRe, o6ycJJOBJJeHHoA y'laCTHeM pyMblHCRHX coeJJ;une11 11tr
DMecTe c ruTJJepoBCKHMH eoncRaMH B noeHHblX p;ell:cTDHRX npOTHD CCCP, npncyTcrnnrM
11a HaQHOHaJihHOA TeppnTOpHH 3Ha'IHTeJihHOrO KOJIU'leCTBa HCMCQKHX BOACK, ycHJiem1eM
penpeCCHBHblX Mep pe1KHMOM AHTOHecKy' PyMblHCKa.R KOMMYHHCTll:",ICCKa.R napTHR li OCTa:Ih
HblC naTpHOTl'!'leCKHC CHJihl - COQHaJI-;a;eMORpaThl, HaQUOHaJI-QapaHHCThl, HaQl'!OHaJI-JIHGe
paJihl, - HCIIOJibayR pa3H006pa3Hhle «fiopMhl H MeTO;D;bI, npHCTJllHJIH R llOJJ;rOTOBKe llOJIHTll
'leCRHX l'! BOeHHblX YCJIOBHfi, HCOOXOJJ;l'IMblX )J;JIJI Ha'laJia OCB060JJ;HTeJibHOA oopb6LI.
IlOJJ; pyRODOJJ;CTBOM KOMMYHHCTOB HaQHOHaJihHOe ;D;BHlileHHe conpOTHBJICHHJI H eynJIOH
HO ycHJIHDaJJOCb. McKJ110'IHTCJ1hHoe ycyry6JieHHe aHTHrHTJJeponcRoro, aHTH)J;HRTaTopcRoro
HaCTpOeHHR H ycnJJeHHe JJ;BH>ReHHR conpOTHBJieH HR D p aaJIH'IHhlX llJlaHax CBHJJ;eTCJibCTBO
naJIH o rOTOBHOCTH PYMbIHCKOro H ap oJJ;a H eaaMe)J;JIHTeJibHO llO)l;HRTbCR H a pemaJOll(Hfi oott.
E Jiaro;a;apR HaCTOA'IHBLIM p;eAcTBHRM HOMMYHHCTOB !ÎhlJIH coaJJ;aHHbl KOMllOHeHTLI n npep;
nocblJJRH lll H pOKOA ROaJIHQHH naTpHOTH'leCRHX, aHTnlfiaIIIHCTCKHX CHJI, Dhlpa>Ra!Oll(Cit cy
IQeCTBOBaHHC llll'!poKoro «fipOHTa oopb6bl Bceit PYMbIHCKOA HaQH H . Coa)l;aHH e D anpeJie
1 944 roJJ;a EJJ;HHoro p a(fo'lero lflpoHTa, 06'be1J;HHHBmero HoMMYHHCTH'leCKYIO H CoQHaJI
;a;eMoKpaTH'ICCRYJO napTHll, e aJIOlKHJIO npO'IHblA lfiyH;a;aMCHT 3TOMY MHOroCTOpOHHeMy llOJIH
TH'leCKOMY coJOay. Ha aToA OCHOBe 20 HIOHR 1 944 ro11;a GbIJI o6paaoBaH HaQHOHa.:IbH O-JJ;C•
••

BoilcKa, naxo;o;HDDIHec11 B H3JIY'IHHe :r:toHa H B HaJJM 1>1IU1Dx CTeDRx.
BoilcRa, aaxo�eomec11 Mem;o;y HapnaTaMll 11 ,!l;ae6TpoM.
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MOKpaTllqeCK ll it 5JIOK (PyMhIHCKall KOMMYH ll CTll'leCKall rrapTllll , Co11llaJI-1J;eM0KpaTl1'1eCKa11
rrapTllll,
Ha11lloHaJI-11apaHllCTCKa11 rrapTllll li H a11lloHaJI-JIH6epa.11bH a11 rrapTllll) - oTpa

maanmit i'J;OCTlliReHlle Hal.lllOHaJibHoro KOHCeHcyca, - KOTOphlit o6ecrre'lllJI corJiacoBaHlrn
ycllJillit acex KoMrroHeHTOB pyMhIHCKoro aHTmflanmcTcKoro corrpoTllBJieHllll Ha o6rn;eit
IIJiaTlflopMe ll;€itCTBll it , npell;JIOif\€HHOit paHee KOMMYHllCTaM H .
JleToM 1 944 rona ocao6onllTeJibHa11 Gopb6a pyMhIHCKoro Hapoll;a ncTynllJia B pema10rn;111t aTarr . BHyTpemr n e , orrpe)l;eJI1110rn;lle, ycJIOBllll nocTllrJill npeneJibHoro HaKaJia, a BHem1rne CTaJill 6Jiarorrpll11THb!Mll . IlpaBHTeilbCTBO AHTOHecKy Ub!JIO ll30JillpoBaH o , noJIHTll
'i eCKlle li aoeHHble rrpllrOTOBJieHllll )];Jiii H a'laJia pema10rn;llx lt;eitcTBll it , npoaeneHHble no
HHHI.1HaTHBe PyMhIHCHOit KOMMYHHCTll'leCKOit napTllH BMecTe c OCTaJibHblMll aHTJlrHTJiepoB
CKHMll CHJiaMll , (i blJill B OCHOBHOM aaHOH 0'1€H bl . TaKllM o6paaoM 5b!Jlll C03i'J;aHhl Bce Heo6xo
;:i:nMble ycJIOBllll )l;Jlfl H a'laJia aHTH<IJaUJllCTCK O it " aHTllll MnepHaJillCTl1'!eCHOit peBOJllOI.11111
co1111aJibHOrO H Ha11110HaJibHOro OCE060iK)l;€H H fl .
IlpHBJl€'1€H ll€M IIOJlllTH'leCKllX CHJI , rrpencTaBJilllOII.lllX B C e co1111aJibHble HJiaccbl li
C:IOll o6rn;ecTBa, apM H ll li i'J;BOPI.IODblX KpyroB B UJllpOKYIO KOaJilllllllO, p a3Bfl33EUJYIO ocno
G o)l;HTe.TibHYIO peaoa1011n 10 , PyMhIHCKaH KOMMJHllCTll'lecKa11 napTllH coanaJia opllrHH aJibHYJO
MO)l;€,"I b , YHHKaJibHJIO n peBOJllOI.lllOHHOit TeoplHI li npaKTllKe M€1K)l;yH apO)l;HOrO pa6oqero
)];BH/KeHHll. Ocyrn;ecTBJieHHe H3l.IHOHaJibHOrO KOHCeHcyca B OTHOUJ€HllH M€TO)l;OB H cpe)l;CTB
;:i:ocTllmeHllll lflyH)l;aMeHTaabHhIX 11eJieit pyMblHCKoro Hapoll;a HCHJIJO'IHJIO H anHyJIHpoaa.r.o
HOpHH rpam)l;aHCHOro KOHlflJIHKTa Memny pa:JJill'IHblMll KOMIIOHeHTaMll )l;BH/KeHllfl corrp OTHE
JieHHll {KaK npoll30UJJIO B npyrllX CTpaHax ) .

Bmopou moM MOHOrpalflHH TpaKTyeT llillpOKYIO IIOJIHTll'l€CKYIO H BOeHHYIO npo6Jie
MaTHKY AarycTOBCKoR aHTHlflamllcTcKoR H aHTHllMrrepHa.TIHCTH'1ecKoA peBoJIJOllllH COI.lll3Jib
Horo H Hal.IHOH3JlbHOrO OCB060lK)l;€Hllfl 1 944 rona - anoxaJibH OrO C06blTHll B CJl3BH OR H CTO
pHH pyMblHCKoro Hapona, Trn;aTeJibHO nonroTOBJieHHoro PyMhIHCKoR KOMMYHllCTH'lecKoll:
rrapTHeit B TeCH OM coTPYJl:HH'lecTBe c ocTaJibHhIMH neMoKpaTn'leCKJl:MH , naTpH OTll'leCKHMH H
aHTHlflarnllcTCKHMH cnJiaMH CTpaH bl . BJieCTHrn;e no)l;TBepnna pemllMOCTb pyMblHCKoro Ha
po;:i:a GhITb cno6o)l;HhlM xoa11nHOM cnoen cTpaHhl ARrycToncKa11 peBOJIJOllllll

1 944

rona HBJI11-

eTc11 ecTecTBeHHblM rrponoJimeHHeM )l;OJiroJieTHeit 6opb6hl pyMhlHCKoro Hapona aa co11naJib11y10 H Hal.IHOHaJibHYIO 3MaHCHII3l.llllO, aa o6ecrre'leHHe CD060)l;hl li He33BHCHMOCTH pO)l;HHbl.
nOpHH 3TOrO HCTOpll'1€CKOrO •aKTa , HMeJOrn;ero H CKJllO'IHTeJibH O BalKHble DHyTpe H H H e H
DHeUJHlle IIOC."1€/J;CTB H ll , yxo.a;11T rJiy6oHO D iiallllOH3JlbHOe rrpOUJJIOe, OH no cyrn;ecTBy aanep
UJHJI repOH'leCKYIO MHOrODeKOBYIO 6 opb6y pyMhlHCKOro H apo.a;a aa HeaaDHCHMOCTb li e)l;H H
CTB O .

Pema10rn;a11 p o Ji b n rro;:i:roTOBKe, paaa11ab1BaHHH li caMOM xo.a;e pyMhIHCKOR AnrycTOB
CKOR peBOJJIOI.IHll 1 944 ro.a;a rrpHHa;i;JiemllT PyMblHCKOR KOMMYHllCTH'lecKoR napTHll, onpell;e

�mamen CTpaTerlllO H T3KTHKY 6opb6hl aa OCBOOO/Ki'J;eHHe CTpaH bl . PeaJJHCTll'IH OCTb IIOJIHTHl\H
PyMblHCKOR KOMMYHHCTH'leCKOR rrapTllll no crraceHlllO pOll;ll H bl rryTeM IIOIJ;Hf!THll Ha 5 opb6y
ncero H apoll;a llBJilleTCll Opll rllHaJibHOR MOJJ:eJib,IO pemeHHll CJIOlKHOit o6CT3HOBKH Ha OCHO
DaHllH pyMblHCKoro HCTopnqecKoro orrhITa . Brrepnble B HcTopHH MemnyH apo.a;Horo pa6o'lero
;:(BHmeHHH KOMMYHllCTl1'1€CKa11 napTllll peaJJH30BaJia COI03 acex H 3l.lllOH3J1bHblX IIOJlllTll
'leCKHX CHJI H a o6rn;en rrJiaTlflopMe i'J;eRCTBll R .
AHTttlflamllCTCKOC JJ:BlllKeHlle corrpoTHBJJeHHll pyMhlHCKoro Hapona, aoarJJanJJ11eMoe
PyMhIHcKoit KOMMYH llCTH'lecn o n rrapTnell:, .a;ocTHrJio oco6eHHoro H aKaJJa JJeTOM 1 944 rona,
nor.a;a DHYTPll cTpaHbI coa.a;aJJaCb no.a;.Jill H H O peBOJIJOI.1HOHHa11 o6cTaH OBKa, pema10rn;a11 )];Jiii
xo.a;a 1J;aJJbHeAm11x co6hITH il: . B TO me apeM11 iiO BHemHeM rrJiaHe rro6e.a;bl, o.a;epmaHHhle Han
11a11H cTCKOR fepMaHllell: apMHHMH CoaeTcKoro Co10aa, Coe.a;llHeHHhIX IIITaTOB AMepHK H ,

B eJ1l1Ko6pl1TaH H ll li .a;pyrllX CTpaH aHTHrllTJiepoacKoR KOaJJHJ�H H , ycllJJeH11e 11a11HoHaJibHO
ocao60.a;11TeJ1bHblX .a;nllmeu H it B .a;pyrnx cTpaHax coa.a;aJ111 6JJarorrpH11THhle
ycJJOBHH.
AarycT0BcKa11 pyMhlHCKa11 peBOJIJOllllH 1 944 rona GhlJia .a;eJ10M caMoro pyMhlHCIWro Hapoll;a,
ee no.a;roTODKa li paaa11ah!DaH ne ocyrn;ecTBJI11JillCb uea npenaapHTeJibHoro corJiacoBaH1111 c
r o cy.a;apcTBaMH aHTllrHTJJepOBCKOil: HOaJIHllllll, MOMeUT UbIJI Bb16pan BHyTpeHH H M H IIOJillTll
'1€CHllMll lflaHTOpaMH , B311Bllll!Mll Ha ce6H OTBeTCTBeHHOCTb aa pemenue, Korna ern;e He 0003ua'IHJICll llCHO paarpoM rllTJJepOBCHOR fepMaHll ll .
oJIOK,

aarycTa 1 9!. 4 ro.a;a cnahl, 06t.e.a;aH HBUJllec11 B Ha11110HaJibH0-1J;eM0KpaTn'lecKHR
a o rJJaae c PyMhlHCIWR HOMMYHllCTH'leCHOR napTn e it , pemHJJll H a'laTb aHTHlflamucT

23

cKyJO H aHTllllMnepna:rncTn'leCHYIO peBOJllOI.llllO COI.1113JlbHOro li H3llllOHaJibHOro OCE060lH
):leHll ll . IlpaBUTeJibCTBO H3llllOHaJibHOrO e.a;HHCTBa, coa.a;aH HOe B TOT me i'J;€Hb, B KOTOpoe

anepahle B IIOJlllTll'leCKOit llCTOpllll CTpaHbl nxo.a;uJJa li PyMhIHCKall KOMMYHHCTH'leCKaH nap

Tllll, BblUJe1J;rna11 11a IIOAIIOJibH, cpaay me np11cTymrno H npeTBopenn10 a

591
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

mH3Hb naMeqeH-

noii: (j oeeoit rrporpaMMhl, rrpe;n;ycMaTp11ea10m;efi : Bh!xo;a: PyMhlHHII Ha BOfiHhl Ha CTopoHe Oc11
H rrpncoe;n;HHeHHe K aHTHrHTJiepOBCKOfi 1-;oamn�HH, aaKJIIO'feHHe rrepemtpHH c 06'Le)J;HHCH
HhlMH HanuHMH, y11 n'ITOme11ue 11eMenKnx eoficK , 11axo;:i;1n1u1xc1I 11a 11anno11aJI1>11ofi 1eppnTo
p1111, ocno6om11:e11 ne ceeepo-aarra11:H oit •JacTH cTpaHhl,oTopnaHHofi Be11cKHM <J>amncTCKHM
;n;11KTaTOM oT 30 aerycTa 1 940 ro11:a, ycTan on::Jen11e ):{eMoKpaTnlfecKoro peamMa. By;n;y•m
a6coJIIOTHO aaKOHHblM aKTOM Hanu0Ha.11>Horo cyeepeH HTeTa Halfa:io AarycTOBCKoit aHTll 
<J>arnncTcKoit H aHTHHMrrepnaJIHCTH'fecKoîl peeomonnn connaJihHoro 11 H an110Ha:J1>Horo ocno
u om;n;e11HH 1 94!, ro):{a 03H alfaJIO O;J;HOBpeMeHHO II BCTYII.'IeHile PyMhlHllH B BOfiHy IIpOTllB
rHTJiepoecKofi fepMaH H H . PaaeepHynmnecH n PyMhlHmt co6h!THH HBH::JHCh BhlpamerrneM
TBep;a:ofi BOJIH PYMbIHCKoro Hapoi];a OTCTOHTh HannoH aJihHYIO HeaaBHCllM OCTh l i cyeepem1TeT cnoero rocy;i;apcTna , ycTpaHHTh .'IroGoe q yw.oe rocrro;a:cTB O , Oh!Th X03HHHOM ceoero
6 y;n;yIQero n yqacTBOBaTb n 6 opb6e napo):{OB aa paarpoM <J>amna�ia.
Becb Hapo11:, ec11 pyMhlHCKaH ap111 H 11 OTKJIHKHymtch Ha rrp11ablB PyMhlHCKoit KOMMy
H H CTlllfeCKOfi rrapTUll li neqepoM 23 aerycTa 1944 ro;n;a, B IICK.'IIO'IHTeJibH O CJIOlf\HOfi o 6cTa
HOBKe , H atJa.'Ill BOeHHhle ;a:eilCTDHH rrp oTllB rHTJiepOBCKHX Boll:cK . .IJ:eficTBHHMll llCKJllO'lll
TeJihHO pyMhlHCKHX eoeHHhlX H Hapo;:i;HhlX cll;r B rrepllOiJ: c 23 no 31 aaryC'ra 1 944 ro;a:a, c
MHHHMaJibHhlMH rroTepHMH (8586 Boennoc.rrymaIQnx) , uh!JIH ocao6om;a:e11 hl rrp11Mep1-10 150
Th!C . KB . K M , rrpaKTH'feCKH BCH TeppHTOpH ll , HaXO):\llEillaHCH 23 anrycTa 1 94!, ro;a:a rro;:i; topllc
;n:nnnneit pyMblHCRoro rrpaenTeJibCTBa . IloTepll, HaneceHHh!e rrpoTIIBHllHY, cocTaBmm 60.rr e e
61 TblC. BOeHHOCJiymaIQHX (y6HTblX li mieHHhlX ) , '!TO paBHH;JOCh «HCJieHHOCTH IlleCTH IIeXOT
H blX ;JJ;H BH3Hit BepMaxTa ll:IH 30 rrpon . cpe;a:H HX MeCH'IHb!X IIOTepb, IIOHeceHHhlX rHTJiepoB
CROfi: fepMaHHeit JieTOM 1 944 ro;a:a Ha BOCTO'IHOM <J>poHTe. 19 Th!CH'f eme11:HeBHO OCB06om;a:ae
Mh!X RBa;a:paTHhlX RllJIOMeTpon cTaBHT noeHHhle orrepann n , rrpoee;:i;eHHhle pylll hl HCKoit ap
MHeit B anrycTe 1944 ro;n;a, B 'l llCJIO calll h! X MOIIl;HblX li a<J><J>enTHBHblX ):{efiCTBHit, rrpe):lrrpH
HHThlX rrpOTllB HanncTcKoro pefixa n 1 94!,-1 945 ro;a:ax rocyi];apcTBaMH aHTHrHTJiepoecKoii
KOaJinnHll .
Py111 h! HCKa11 peBOJitonHH HMeJia oco6eHHhle IIOC.'Ie;a:cTBHH BO BHyTpeHHeM IIJiaH e ,
OTKphlB HOBYIO apy B ):I06JieCTH Ofi HCTOpHn pO)l;HHbl, B ROTOpoit PyMhlHCKaH KOMMYHHCTH
'l eCRaH rrapTH H , ;a:eit cTBYH B HOBhlX, :ieraJihHhlX yCJIOBHHX, MOil\HO YTBep11:1rnacb B KalfecTBe
rJiaBHoit pyKOBO):IHil\ell: rroJIHTlllfecKofi CHJihl . McTopH'leCKHfi aKT, HMeE111 H ll: MecTo 23 aery
cTa 1 9!,t, ro;a:a, HaBcer;a:a IIOJIOlf\HJ! ROHeU HH OCTpaH HOMY HMIIepuaJIHCTlllfeCKOMY rOCIIOlt
CTBy, OTKphlJI IIYTb K rro;a:JIHHHOfi HeaaBHCHMOCTH, coa;a:aB ycJIOBH H , B KOTOphlX Hapo;a: MOr
OLI CTpOllTb CBOe 6y1tyll.\ee no co6CTBeHHOMY m eJI:lllH IO , 6ea HHHai-wro BMelllaTeJihCTBa HBBHe .
Ilo;a:roTOBHa , xo;a: H rro6e;a:a pyMhlrrCHofi aHTn<J>a111ncTcKott n aHTnn111 nepnaJIHCTH 
'leCHoil peeoJironnn conHaJibHoro li HanlloHaJI1>Horo ocao6o;K;a:eH llH, H a'!aTofi 23 aarycTa
1 944 ro;a:a, HpKo npo;a:eMOHCTpllpOEaJIH, 'ITO HHKaHaH CllJia He MOiReT OCTaHOBllTb paaBHTHe
Hapo11:a, pe111llBrnero e opoThCH aa caon HeoneMJieMh!e npaBa, aa HanlloHaJihHYIO Heaanncll
MOCTb, cyaepeHnTeT n neJIOCTHOCTb CBoero HCHOHHOro O'!ara. B TO ;im Bpe111 1I ycrreillHLlfi
ncxo;n: peBOJitonHll Bh!HBHJI HeocrropllMYIO llCTHHy, 'ITO TOJibKO 06'Le;a:HHeHHble CHJILI Bceil
HaqHH MoryT o;n;epiRaTb no6eny, 'JTO peBOJitonllH M OiReT BOCTOpiReCTBOBUTh TOJibHO eCJin
li opb6a acero Hapo;a:a e y11:eT eoarJiaeJieHa ero KOMMYHHCTlllfecHoll: napTllell: . .IJ:ell:cTBllH py
MhlHCHllX BOeHHhlX li Hapo;a:HhlX CllJI npoTHB rHTJiepOBCRllX BOfiCR B aPrycTe 1 94!, ro;n;a eIQe
paa ;a:o1<aaaJill iKllBHecnoco6HocTb pyMhlHCHoll: TPUitllnnonHott BoeHHOll: i'.\ORTpllHhl no;a:HRTHH
acero Hapo;a:a Ha 6opb6y aa aarnllTY H ocBo6oiR;n:eune po;a:llHLI, llCTllH Y , tJacTo no;a:qepKu
eaeMyro rrpeal11teHTOM HllHOJiae lJaymecHy' 'ITO BOitHa B eaIQllTY HanlloHaJibHOil: HeaaBHCll
MOCTH, cyeepeHHTeTa H TeppHTOpHaJibH Oil: neJIOCTHOCTH CTPaHLI MOWeT C hlTb TOJibKO Hapo;:i
H Oil Boll:H o fi . Ilo6e;a:a A.BrycTOBcRoll: peP.oJitonllH 1 94!, ro;a:a coanaJ1a TaRiRe GnaronpHHT
HLie yCJioBHH ;n:JIH 6 eaoTJiaraTeJibHoro ua'!aJia BoopyiReHHOll: !i opb6LI aa ocBo6om;a:eHHe ceae.
poaanUll:B Oll: 'l aCTH PyMhlHHH, H8XO;a:HEI11 e ll:cH IIOlt xopTHCTCKO-rHTJiepOBCHOfi OKKynanlleit
.RllJIHHCb 31IOXaJibHhlM C06LITHeM HanHoHaJibHOfi HCTOpllH peBOJitonHH' H alfaTaR
23 aarycTa 1 94li ro;a:a, GJieCTHil\e no;a:TBep)l(;a:aeT npaao Hapo;a:a Ha cBo6o;a:eoe, ueaaancH
Moe H cyBepeHHOe Cyll.\eCTBOBaHne. 0Ha 08H3'13eT pe!IlllTeJibHhlll: OTHaa PYMLIHCHOfi Hanmr
OT J1106oro HH OCTpaHHOro rocrro;a:cTB a , HCIIOKOJie6HMYIO roTOBHOCTh JII06oll: neHoA 83Il\H
THTb HeaaBHCHMOCTb n cyeepeHllTeT po;a:HHhl, ee TeppHTOpllaJI1>Hy10 ne.rr ocTHOCTb . AarycTOB
c1<aH aHTn!J>amllCTCHaH li aHTllllMnepll3JillCTll'!eCl<aH p eBOJitonllH COIIHBJihHOro H Hanllo
B3JibHOrO oceo6oiK;a:eHllH 1 94t, ro;n;a OTKpLIJia rryTb peBoJitonlloHHLIM, ;a:e11101<paTll'lecKll M
npeo6paaoeauHHM B PyMDIHll H , c6oaHalfllJia Ha'laJio HoeoA apDI, n Te'lemie 1<0Topott pyMhlH
Cl<Hil Hapo;a: BSH.il caoro cy;n;h6y B co6cTBeHHLie py1<n1 paaBnBaHch
. no 1<oop;a:1rnaTar.t ceo6o;n;uoa H HeaaBHCHMOA amaH H .
B y;n;ylfll no;n;JillHHhlM nepeJIOMHLIM rryH1<TOM B paaBllTllH BOeHHLIX onepanntt BTO
poa MHpOBOA BOltH hl , oco6eH H O H3 IOihHOM !J>JiaHre COl!ETCHO-repMaHcKoro <J>poHTa, AErycTOB
Cl<aH peBOJitonHH 1 9li4 ro;n;a BHeCJI3 BeCOMLIA BOeHHO-CTpaTern'leCl<HA Bl<Jia;a: B o;n;epl'!{3HHe

592
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Bemrnof no6eiJ;LI n Mae 1 % 5 ro;:i;a . f.Jiaro;o:apH pyMh!HcHofi peEo:iro1111n: oGopona BepMaxrn
i
Ha IOIBIIOM «flJiaHre BOCTO'IHOrO «flpoHTa OKOH'JaTeJlbHO pyxHyJi a, TaKH;C HaK n: llCC nu:repon
CKOe nocTp oeHn:e n a fo a:iKaHCHOM IIOJIYOCTp O E e . PyMLIHCKaH p eBOJllOl.IIIH O TH p bl Ji a CODeT
CHHM apMHHM <«l>omnancirne ropoTa » , '!TO Il03DOJIHJIO H M npeo;o:o.neTh «Ha XO il Y » MOIIUlblii
yRpermerrnLifi py6em <l> oHIIlaH11-H:1MoJ1oaca-Bp:mJ1 a . OcyruecTnJ1e1rneM onepaT01w11oro
nocTpoeHn:H n 11eJIHX npn:Rph!TJHI rpann:11LI n BpeMeHHOfi ;o:eMapHa11n:oHHofi mrn n n: n T pan 
cHJihDaH n: H , ycTaHoDJieu nofi BeucHnM «flaIIlHCTCHllM ;D:llHTaTOM OT 30 anrycrn 1 94 4 r o;o:a ,
pyMhlHc1-me CllJihl npaHTll'!ecHn C0 3il3Jlll HOEhlfi cfip oHT, n p oTmF en Hoc Tb JO f oJiee 1 400 H M ,
pacnOJIO>HeHHbl:fi H a pacTOHHIH I OT 3 0 0 JJ:O 9 0 0 l'M O T py6ew.a , H a EOTOpOM Haxo;o:n::rncb c o 
BeTCRlle CHJlbl 2 3 aPrycTa 1 9 4 4 f Oila. 8 T O Il03BOJlllJIO COBeTCHlllll coe):{llHeHllHlll npeO)l.O::JeTb
nepenaJILI lO»rnh1x HapnaT li cocpeilOTO'lllThCH ceBepHee n aana):{Hee OT HllX na cTpTerw1e
CKOM «nJianAapMe » , npo'IHO ynepif;l1Bae1110M pyMhlH CKllMll cnJiaMll. TaHllM o6paaoM cTpaTe
rll'!ecRoe Hanpar:reHlle D)'.IOJih ,ll y HaiicKofi HllaMeHH CCTll Ha f.y;'laneIIlT n BcHy 6LIJIO pyMLill
cHllMll YCllJillHMH OTHpblTO IJ:Jlll CJIJI aHTllrliTJiepOBCHOfi HOaJillllllll .

Oco6eHHO Ba>HHblllln n x o11:e 11ofiHhl npoTllB I llTJiepoEcEofi fepMaHHll n xop Tn c rcHo ii
BeHrpllli ( blJIH H8lll eHeHllH D COOTH OIIleHllll Cl!JI IJ:PYX CTOpOH B peayJihTaTe npllCOe;rnneIIllH
PyMblH H H co BCeM CBOllM JllOIJ:CHll lll , BOeHHblM li :moHOMl1'1€CHHM IlOTelll.IH3JIOlll K OfrbCIJ:H 
H eHHblM Ha1111IHM. Yme n II O'lh Ha 24 aFrycTa 1 % 4 ro11:a 6oJiee MllJIJillIOH a py111hlHCK11x noll
HOB CLIJlllI B pacnopHlKCllliH aHTHfllTJiepOBCHOfi HOaJIHllll llI , 6hlJIO npeKparuen o CHa6;i,e1rne
He«flTblO III aepH OBblMlf npo11:yHT3MllI' npOll80IIlJIO nO):{JillIHHOe IlOJl llTH 'le CH oe noTpHcenll e n
CllICTeMe COI080B petlx a . Ilo CBO llI M CTpaTefl/I'leCKllI M , 3HOHOMll'leCHllM III nOJillTllI'leCHllIM noc:re11:
CTBllIRM no6eAOHOCHaH py111 bl HcHaR AnrycToncKaR peBoJIJOD;llfl 1 94 4 ro):{a coHpaTllJia npOilOJl
if\llITeJihHOCTh BTOpofi MllipOBOfi BOfiHLI npnMepHO Ha 200 ):{Hefi.
BecoMLie nocJie):{CTDllfl n a'laJia n no6e11:LI pyMhlHCHofi aHTn«flaIIlllICTCHofi III aHTH11111 ne
pn:aJI11ICT11I'lecHofi peBOJIIOD;llIH COD;lliaJibHOfO III H3llllIOHaJibHOf0 ocro60»\):{eHlli fl , ee llI CHJllO'lllI
TeJlbHOe BJllliflHllie Ha XOil III llICXOIJ: BTopott MilpoBofi HoH«flp oHTaD;Hll c caMoro Ha'laJia lll l\ICJlll
MOIQHblfi Mew11:yHap01J:Hblfi OTHJlllH. MHOrHe raaeTbl III pa11:11IOCT3HD;ll llI , areH CTP. a ne'!aTllI .
BoenHLie III noJ111IT11I'leCH11Ie 11:eRTeJI11I no;o;qepH11IBaJ111I pemaroru;ee aHa'leHllie aToro co6b!TllIH ;o;.nn
llICXO;JJ;a BOeHHblX ;o;efiCTBlliil .

B mpem1:JeM moMe Monorpa«fl11I11I npe;o;cTaBJieHhl ;o;aJihHefiIIlee y'laCTllie PyMhlHllillI Bce11rn
CllJiaMllI B aHTllrllTJiepOBCHOfi BOfiHe B nepllIO;JJ; 1 C€HTRt'ipR 1 944-1 2 1113fl 1 945 rr., ;D;llIH3Mlllla
BHyTpeHHefi noJin:TllI'lecHofi ffillI3HllI pyMLIHcHoro o6ru;ecTBa , B KOTOpOM npo11ICX01J:11IJI11 rJiy6o
Kn:e peBoJIJOD;llOHHhle npeo6paaoBaHllIR, ;o;o npoaoarJiaIIleHllIR Pecny6JillIKllI 30 ;o;eHa6pR
1 94 7 ro;o;a, a TaHme Mem11:yHapo;o;11:i.re noJillTllIHO-;D;11IDJIOMaT11I'lecH11Ie co6LITllIR 11:0 aaHJIJO'leH llfl
Mn:pHoro ;o;oroaop a .
B OTIJ:eJihHOfi rJiaBe no11:po6Ho on11IcLIBaJOTCR BOeHHble 11:eficTBHH pyMhlHcRofi apMnllI.
npoBe11:eHHble BO naal/IMO;o;eRcTBllillI c COBeTCHllIMH coe11:n:H€Hllifl!lll/I B nepllIO;JJ; 1 ceHTH6pR25 oKTP. 6pR 1 944 rop;a, no ocB06om11:eH1no ceBepo-aanap;H ofi 'l aCTllI PyMhlHllillI OT xopTHCTCHO
rllITJiepoBCHllifi OHHynaD;llillI. B 8TOM H OHT€HCTe paccMaTpllIBaIOTCfl RpOCTHble CTOJIHHOB€HllIJI
13 nepBofi "l aCTllI ceHTR6pR M€Cf!D;a 1 94 4 ro;o;a c fl/ITJiepOBCHllIMllI BOt!CHaMllI, nepe!Ile;JJ;IIlllIMllI n
H acTynneHl/Ie B u;eHTpe TpaHCllIJihBaHcKoro nJiocHoropbH , a TaKme fo o llI , llIMeBmn:c MecTo
c 1 1 no 1 7 ceHTR6pR 1 944 r o;o;a B B aHaTe n: l\p11IIIlaH e . IlpoTllIBHllIK naMepenaJicR aaxnaTllITh
xpe6eT PyMLIHCHllIX HapnaT (row.Hy10 III aana11:Hy10 "l aCTH ) . OcTaHOBllIB H accynJieHn:e rllITJie
poBcKo-xopTllICTCKllIX BoficK pyMhlHCHllie coe11:n:HeH1rn o6ecne'IHJillI npo11:onif;eH n:e naccy
naTeJIJ>HblX ;o;efiCTBllifi no OCB060>HIJ:€HllIIO ncett HaD;llOH aJjbHOtl TeppHTOplli llI III e c cnpenHTCT
BeHHOe cocpe):{OT0'1€Hl/Ie COBeTCHllIX coep;HH€HHfi ceEepH€e lOiii.HhlX l\ apnaT III aana;o;Hee
3ana11:11hlx HapMaT.
IlocJie TOro, l'aH f llITJiepOBCHO-XOpTllICTCKn:e BOfiCHa, ;o;o611IEIIlllI€CH He6oJJbIIlOro npOIJ:BllI
»<eHHfl B pyMhlHCKllie 6oeBLie nopHIJ:H llI , Cb!JillI oT6poIIleHhl, pyMLIHCKlle III coBeTCHllie BOllIHhl•
p;eficTByH coo6ru;a, B THW.eJiblX 6oRx coHpyIIlllIJillI conpoTllIBJieHn:e 6-tt III 8-tt HeMeD;HllIX III
2-fi III 3-fi neHrepcK:r.ix apMllifi Ha peHax Myf EIIl , ApR f ID , Coll'. E IIl III Ha p e11ax H'.p11.w
B ropax Meae!Il III Cll a;o;meT III paarpoMllIB npoTllIBHHKa I! pafioHe ropo11:oa Cacy-Mape III Hapen
25 oKTR6pR 1 94 4 ro;o;a nepeceHJillI ceaepo-aana;o;Hy10 rpaH11u;y PyMhlH H llI . Ocno6oif„ ;o;eHn:e
noCJie;o;Hefi nRp;llI pyMLIHCHolt aeMJin: OT xopTn:cTcHo-rn:TJiepoacHofi 01<1<ynat111IllI llIMeJio Moru;
Hhlfi HaD;llI OHaJibHblit peaoHaHC B peayJihTaTe BOCCTaHOBJieHllIH ecTeCTBeHHOli aanap;Hofi rpa
HHJ:lbl PyMhlH lli llI , KaH pemHJI cy11epeHHhlfi pyMhlHCllllifi Hapo;o; B llICTopn:qecHoM 1 9 1 8 ro;o;y.
TaHHM o6paaoM, repoR'lecHofi 6opb6ott pyMLIHCKHX u coEeTCKllIX nottcK BeHcHHR «flaIIlllCT
cHHfi ;JJ;llIHTaT OT 30 aBrycTa 1 940 ro;o;a eblJI aHHYJillipOB an.

Cnpaae11:JI11IEblfi xapaHTep HaI1HOHaJibHO-OCl'O OOIJ:l!"r€JibHOfi BOitHbl nocTOflHHO BOO;JJ;Y•
meBJJf!JI BOHHOB B e oli X . IloECIOilY ocEo6omp;eHH C e e aceJieHne E C'Ipe'laJJO PYMWHCKYIO ap-
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MHIO c (i earpaHH'IHOll: JllOOOBbIO, BCeCTOpOHHe noµ;p;epamBaJIO ee, JIIUllHHfi paa IJ;OKa3b!Ba.R
CBoe ropR'lee cTpeMJieHHe iHl'ITb B e,n;l'IHeHl'll'I co cBo6o,n;Holl: l'I He3a.Bl'ICl'IMoll: PyMblHl'lefi.
12 ceHTR6pR 1 944 ro,n;a B MocKBe CiblJia no,n;nl'lcaHa H o HBeHUl'IR o nepeMl'lpl'll'I Mem:a;y
PYMbIIICKHM npa.Bl'ITeJI&CTBOM u npaBl'ITeJI&CTBaMl'I CoBeTcKoro Co10aa, Coe,n;l'IHeHHblX IllTa
TOB AMepl'IKH 11 BeJIHKo6pnTaHH l'I . HoHBeHI�l'lefi: perJiaMeHTl'lpoBaJil'ICb ,n;o aaKJIIO'leHl'IR Ml'lpa
OTHOUie1rnR Mem,n;y PyMblHHell: l'I 06'be,n;1rneHHblMl'I HaUl'IRMH l'I ycTaHa.BJIHBaJil'ICb ee BoeHHble,
f!OJil'ITH'leCKl'le l'I aI\OHOMll'leCKlle 0UR3aHHOCTll no OTHOllleHHIO K TpeM BeJillKl'IM ,n;epmaBaM
aHTllrllTJiepoBcKott l'OaJillUll l'I . HoHBeHUllR npllaHaBaJia BCTynJieHlle PyMb!Hllll B aHTHrllTJie
p onc1<y10 110 n Hy 24 anrycTa 1 944 r o.n;a B 4 'I aca yTpa «C ueJI&IO noccTaH oBJieHllR HeaaBllCll
MOCTll 11 cynepeH llTeTa PyMhIHll ll » , a TaKme npe,n;ycMaTpllBaJia o6RaaHHOCTll HaUiett cTpaHhl
no OTHOUieHllIO K Co10an llKaM, B TOM 'll'ICJie li noaMeiuenlle y6blTKa CCCP B paaMepe 300 MllJI
JIHOHOB JJ;OJIJiapon TOBapaMll B Te'!eHirn UieCTH JieT. 06RaaTeJibCTBO , B8RTOe Ha ce6R PyMbl
HHefi, y'laCTBOBaTb B aHTHrl'ITJiepOBCKOll: BOll:He c Ml'IHl'IMYM 12 JJ;1'1Bll81'1RMl'I nOCTORHHO npe
BblUiaJIOCb, Henocpe:a;cTBeHHO B li ORX yqacTBOBaJil'I OT 17 ,n;o 38 JJ;llBl'IBHfi . B To fi me RoH
neHUl'IH o nepeMllpl'll'I TPH co10aHblX npaBl'ITeJI&CTBa o6'bRBJIRJIH He.n;ettcTBHTeJI&HblM BeHc1mtt
lj>aUil'ICTCKllll: JJ;HHTaT OT 3 0 anrycTa 1 940 ro,n;a li npHaHaBaJi l'I , 'ITO «TpaHCl'IJibBaHHR (l'IJIH
caMaR e oJI&maR ee 'laCTb) ,n;oJim11a ub!Tb noaBpaiuena PyMbI H l'l l'I , npH ycJIOBl'll'I no,n;TBepm,n;e
H ll H ::>Toro n MHpHoM .n;oronop e » . HoHTpOJib aa BblUOJIHeHlleM nyHHTOB nepeMllpllR eb!JI Boa
:iomeH Ha Co10aHy10 HoHTpOJI&Hy10 HoMl'ICCHIO, paaMeIUeHHYIO B EyxapecTe, l'IHCTPYKUllH
HoTopon no Bblno:iHeHHIO nyHHTOB RoHBeHJ:IHl'I o nepeMl'lpllll c;blJil'I o6RaHTeJI&HbIMl'I µ:JIR
PYMbiHCKllX BJiacTell: .
Bµ:ox110Be11 H o czynHB na nyT&, OTKpbITLill: ABrycTOBCKoil: peBOJIIOUHelt 1 944 ro:a;a ,
11apo:a;11ble Macc&I yBepeHHO rroc.1e,n;ona.'Il'I aa PyMblHCKott HOMMJHHCTH'lecKott napTHett,
CO'leTaH µ:ettcTBHH aa COUllaJibHO-al\OHOMll'1€CKl'Ie, UOJll'ITl'l'leCKl'Ie l'I µ:eMOKpaTll'leCHlle npeo
ri paaonaH l'IR c YCl'IJTHRMll B noµ::a;epllrny aHTl'lrHTJiepOBCKOll: BOil:Hbl µ:o OKOH'laTeJibHOrO paa
rpoMa HaUllCTc1-:on fepMaH ll ll . TaH 'ITO, nocJie ocBo6omµ:eHllR ceBepo-aana,n;H oll: 'laCTl'I CTPa
H bI OT xopTllCTCKo-rllTJiepoBcKoll: OKKynaUllH, pyMblHCKaH apMllH - n TecHOM paTHOM naal'l
Mo:a;eficTBl'll'I c ConeTcKoll: ApMHell:, c TaKl'IM me ynopcTBOM H caMOOTBeTBepmeHHOCTbIO npoµ:oJiiRaJia !i o enble ,n;eficTBl'IR aa ocBo6omµ:eHl'le BeHrpll H , qexoCJioBaJ<:llll l'I AncTpl'I H .
OnepaUl'll'I n o paarpoMy npOTllBHl!Ha Ha TeppHTOpl'IRX aTl'IX CTpaH OUHCallbl B OTµ:eJibHblX
rJiaBax.
AHaJilla BKJiaµ:a PYMbIHCKHX coe,n;HHeHHlt B ocB06omµ:e11lle BenrpHH noKaablBaeT, '!TO c
2t, ceHTR6pH 1 944 no 1 5 RHBapR 1945 r r . 2 1 0 TblC . pyMhIHCKl'IX BollHOB yqacTBoBaJIH B
7 onepaUl'IRX H 81 i;pynnoM 6010, lj>opcupoBaJIH 4 KpynHble noµ:nble nperp�bl (TI1ccy ,
E o11:p o r , XepH� l'l l11JOJI1'1) l'I e oeM OBJiaµ:eJIH TpeMH ropHb!Mll MaCCllBaMll ( X eµ:bHJil'lr , E IOKK
H MaTpa) . B THmeJiblX 6oRx Ob!JIH ocno6oiRµ:eH Hbl 1 2 3 7 HaceJieHHbIX nyHKTOB, B TOM 'll'ICJie
14 rop oµ:on . IlpOTHBHl'IK noTepRJI OOJiee 3 0 700 BOe11110CJiyma1UHX , H8 H llX 21 Tb!C. nJieHHble
l'I cnblUie 9700 y611Tb!X Ha noJie 6oR . E oJiee 42 700 pyMhIHCKHX BOHHOB (cBblUie 20 npou.
ncex y'laCTBOBaBUIHX B 6oRx) npoJIHJIH cno10 KpOBb aa ocno6omµ:eHlle BeHrepc1wro Hapoµ:a.
C 18 µ:e1<a6pH 1 944 no 12 MaR 1 94 5 r r . PYMbIHCKlle coe:a;HHeHHR npo:a;oJimaJIH BecTH
6 oeBble µ:ell:CTBl'IR npOTl'IB f' llTJiepoBCKl'IX BOll:CK Ha TeppHTOPHH qeXOCJIOBaKHl'I. 248 Tb!C.
pyMblHCKHX BOeHHOCJiymaIUllX BOeBaJIH UO'ITl'I nRTb MeCRUeB B llCKJIIO'IHTBJlbHO TPYIJ:Hb!X
yc.'IOBHRX noroµ:hl H MecTHOCTH . PyMblHCKlle apMllH c 6oRMll npoµ:Bl'IHJJIHCb B GoeBble nopRµ:
Kl'I npoTHBHHKa na rJiyOHHY npllMepHO 400 K M , lj>opcHpOBaJIH 4 KpynHble BOIJ:HLie npe
rpaµ:LI (fpoH, Hl'ITpa, Bar H Mopana) , npeo,n;oJieJIH 10 ropnLix MaccHEOB, ocncooµ:HJIH 1 7 22
HaCeJieH HblX nyHnTa , 113 KOTOpLIX 31 ropoµ:, HaHeCJil'I Bpary 8H8'1llT€JlbHblll: ypoH B )f{HEOll:
cHJie (22 800 y61'1TLIX H IIJieHHblX) li TeXH HKe. H o pyMblHCKHe 'laCTH H coeµ:HHeH l'IR µ:oporo
aanJiaTllJil'I aa atl'I ycnexH - CEblllle 66 TLic. y6H'I b! X , p aHeHblX H nponaEUillX Gea BeCTH .
):J;o6JiecTnhlfi !i oeBofi nyT1> pyMhlHCl\O:fi apMHH Ha aHTiffHTJiepllBCnOM lj>poHTe npoµ:o.11ma.11cH H Ha TeppllTOpllH AncTp ll H , rµ:e npl'IMepHO 2 Th!C. PYMLIHCKHX BOHHOB 2-ro TaHHO
noro IlOJIKa BH eCJilf CBOll: DKJiaµ: B OCBOOO)f{IJ;eH11e cenepO-BOCTO'IHOll: 'laCTH :non CTpaHbl .
0HH 11aHec.11ll nopaiReH l'le npoTHBHllKY B >KecTOKHX e oRx y XoxeH pynnepcµ:oplj>a, M ll cTeJI6axa, lJ;l'lcTepµ:oplj>a, IloHcµ:oplj>a. 0,n;HoBpeMeHHO cneullaJillBllpoBaHHLie 'l acTH pyMLIH
cKott apMH H - 1H eJie3HOµ:opomHLie, µ:opomHbie l'I IIOHTOHHO-MOCTOBble - npl'IHHM3JJH anTHEH C e
y•1acT11e B DOCCTaHOBJieH HH CHCTBMbl HOMMYH llK8Ullfi B BOCTO'IHOll: '1 8CTH ABcTp ll l'I .
Sa 2 6 3 µ: H H y'laCTl'IH B aHTHrl'ITJieponcKoll: nofiHe PyMb!H llR npnHecJia KOaJillUlll'I
Ou'he;::1u11eH 11hlx Hau11n aHa'lllTeJI&Hhle cTpaTern'lecFHe npe11MyiuecTPa B xoµ:e BTopoil: MHpo
E o �t KOHiflpoHTaUHH Halllero BeKa . OT qepHoro MOpR µ:o qeUICl\O-MopaBCKOfi B03BblllleH
I I OCTH, na npOTRmeHllH no'!Tll 1 700 KM , neµ:R THmeJible 6on pyMhlHCKaR apMHR npeoµ:oJieJia
20 r opHb!X MaCCUBOD, lj>opcnpoBaJia lfJIH nepenpaDllJiaCb 'l epea 12 BOIJ:Hb!X py6emefi , OCEO
Ci op;HJia 8 7 1 7 HaceJieHHblX nyHKTOB Ha TeppllTOpllRX PyMb!Hll H , BeHrp ll H , qexocJioBaKHH H
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AncTp n n , B TOM 'I HCJie 1 3 8 ropon;on . lloTepn , HaHeceHHLie npOTHBHHHY n nepnon: 23 anry
cTa 1 944-1 2 Mall 1945 r r . COCTaBm!H 1 1 7 798 nJieHHhlX H 18 731 y6HTLIX, Hafin;eHULIX Ha
noJie 6 oll . B BoeHHhlX onepa11n11x OT PyMLIHHH ytiaCTBOBaJIH no11TH 540 TLIC. noemiocJiyma
nu1x, B TOM 'IHCJie D IlOCTOllHHOM conp11HOCH OBeHIUI c npOTllllHHHOM D cpen;HeM 1 7 5 TblC .
IIITLIHOD . I10Tep11 pyML1n c1wii apM 1111 cocTaDHJill notiTH 1 7 0 Thl c . tieJioneH . 0TMetia11 PYMLIH
cHnii BKJI� D YCHJIHll KOaJIHllHll 06"Len;nHeHHhlX Ha11nii IlOJIHTH'leCHHe II DOeHHhle n;e11TeJI11
COI03HLIX CTpa11 OTJ\letia:r n , '!TO PyMLIHHH H aXO)l;llTCll Ha ti eTllepTOM BMecTe cpen;n rocyn;ap
CTB , npHHHMaDIIIHX Y'IaCTHe B paarpOMe H allHCTCKOit fepMaHll H .
H a nceM np oT11meH1111 aHTHfllTJieponcHoit BOitHLI PyMLIHHll TaKme noHphlDa.:Ia 4>1man
coBL1e pacxon;LI li nocTal'JIHJia COI08HLIM BOitCHaM MaTepHaJibHhle pecypcLI D pa:iMepax,
ycTa1101meHHLIX Ho11ne11 1111efi no nepeM11pn10, aaKJ110tie1rnoit 12 ceHT.Rop.R 1 94 4 ron;a. BMe
cTe c orpOMHLJM Boe1111LIM yc11J111eM ncefi CTPaHhl )l;JJH n0Mepm1rn aHTHfHTJiepoBcHofi BoitHLI
�ITOT BKJia)'.\ COCT3BJIHCT Ko.rr o cca.".bHYIO cyMMY - 1 , 1 20 MHJIJI11apn;a )l;OJIJiapon (no Hypcy
1938 ron;a) , •:To n •:eTLipe paaa npeBLIIIIaeT 610n;meT PyMLIHHH ea 1 937-1 938 6 10n:meTHL1it
ron;.
}"tiaCTHe PyMLIHHH n paarpoMe caMoro onacuoro npara 11 eJione11ecTBa - .PalllnBMa
- HMeJio nm po1mit Memn;y11apon;11L1fi peaoHaH c . MHoro11nCJJeHHLie rocyp;apcTDe1111Lie cI>opy
M hl , ocl>HllHaJJLHhle JlHlla, IlOJIHTH'lec1me H BoeHHLle n;e11TeJin pa8JIH'lllbJX CTpaH M n r a no
:ioa:eTeJibHO nLicKaaL1BaJI11CL o po.:IH 11a1IIeit CTPaH LI , pyMLIHcKoit apMHH n on;epit:amm no6en:L1 Han; fHT.:IepoBCKOit repMa1rneti , non;•iepKHDa.rr H UOJiblII H e yCJiyr n, 011aaa1111ble n;eJiy Co
I08HHKOB .
E oJihlIIOe noeHHOe n 3Ko110Mntiecl\oe ycnmie PyMLIHHH B a11T11rHTJJeponcHoii nottne
6LJJIO non:n:epmauo ncHJJIO'IHTeJihH O aa c11eT co6cTneHHLIX pecypcon pyMLIH CHofi 11a11H11 .
Pa!foq11Jt 1rnacc, KpecTl>RH CTB O , llHTeJIJJHreHl\HH caMooTTncpmeHH O OTKJJ HKHYJIHCb na np n 
BLIB PyMLIHCl\Oit KOMMYH ttcT11tiecKoit napTHH «Bce )l;JJR cppoHTa, nce )];Jiil no6en;LI I » . CHa6menne apMHtt npon;onoJILCTBneM , ee OCHallle mrn Goenoll: TCXHHHott, noopyme1rneM u G oe
npmmcaMH o6ecne'lnna.:xnch HCHJIIOtinTeJihHO aa c'IJeT BHYTPeHHHX pecypcon.
,I(Jill non:n;epmHH aHT11rnTJieponcHoit noitHLI nech pyMLIHCHHit napon; coaH aTeJihHO
corJJaCttJICfl c npon;oJilHHTeJibHLIMH JlHllleHirnM H , 8Ha'IHTCJlbHLIMH orpaH n11emrnMH . 3KOHO
MH'leCKHe ycnmr n , HanpnMep, D n;na paaa npeBLICHJIH HallHOHaJILHhlil )l;OXO)l;, noJJ)"'ICHHhlii
PyMhlHHeli n 1 945 ron;y.
B TpeTI>eM TOMe Mon orpa�nm Py.Mb1nu1i 6 zoâbz 6mopou Mupooou oounbi now1cp1mna
eTcll , •1TO cTporoe DLIIlOJIHeHne Tpe6onaH11lt HoHBeHllHH no nepeMnpn10, nen:e1rne anT11cf>a
IIIHCTCIWit DOfiHLI BCeMH CHJiaMH )];O OKOH'laTeJILHOfO paarpoMa fHTJiepoDCHOtl l'epMUllllll
no.rr 11 pnaona.-in nomo n yc11.rr n ll ncero pyMLIHCKoro Hapon;a, ero 11an;emn;h1 ua 6 yn;yn1ee, 1lTo
µ;oHaaLJDaJJo ncHpenHIOIO npnnepmeHHOCTb PyMLimrn µ;eJiy Co10a11HHOD, 06"Len;11 HeHnL1x
Ha11Hii, n;eJiy cno6on;LI H HeaaBHCHMOCTH ncex Hapon:on.
IloGen:ouocno aaneplIIHD enot! Goenoii nyTh pyMLIHCKHe apM n n , ytiacTDonamune B
aHTHfllTJJepoBCHOii DOi!:H e, BepHyJIHCb Ha pon;nHy D llIOJie 1 94 5 ron:a c nonphlTbJMII C.'IaBoti
aHaMeHHaM H ' ci Y/l.Y'IH BOCTOpiHeIIH o BCTpe'leHHLI nceM Hapon;o M . IlHJIIO'IHDIIIHCb li lllllpOHHfi
npo11ecc peBoJIIOl\ttOHHoro npeo6paaonaHH.R PYMLIHCKoro o6ll\ecTDa Ha11noHaJJLH1>1fi noe11HI>1it opra1rnaM pa3BllBaJICll D 1 945-1 947 ron;ax no HOopn;11HaTaM, COOOll\eHHb\M IlOJIHTH
q ecHoii mna11 H CTpaHLI PyMLIHCKoii HOMMYHHCTH'lecKoii napTHeit.
TaHme D OT)l;eJibHOfi rJiaBe TpeThero TOMa MO HOrpacpnH H3JlaraIOTCll MHOf01IllCJICHHble
penoJIIOllllOHHhle npeo6paaoBaHHll, H OTOphle npeTepneJio pyMLIHCHoe OOll\eCTDO na :>Tane ,
noCJien;onanllleM np11xon;y I\ DHJiaCTll 6 MapTa 1 9 4 5 ron;a pa<io'-le-HpecThRHCHoro n:eM01;paT11•1ecKoro npaBnTeJihCTB a . B ti11CJie ncTop1111ecH11x co6LITHfi nepnhlx nocJieBoenuI,JX .:icT naJJ;
H oe MecTo aaHHMaIOT H al\llOHaJJLHall HoHcpepeHl\llll PyMLIHCKOfi KOMMYHHCTH'leCl\ofi nap
Tllll, COCTOllDlllallCll B OKTH6pe 1 945 ron:a, npoBeµ;eHHble B HO.R6pe 1 946 ron:a napJJal\leHT
CKlle BLI6opLI, 06paaona1r ne nepnoro napJJaMeHTa , n HOTopoM n:eM0KpaTn'lec1rne CHJJI,J oGJia
n;a.rr n 6 0Jih1II11HcTn o M , Heo6xon;nMI>JM µ;JJ.R npoBeµ;emrn n 1 94 7 rop;y namHLIX n:eMo!ipaTn11ecli11X Meponp11llTHfi , np onoarJia1I1e11ne Pecny6JIHKH 30 n;eKa6pll 1 9 4 7 ro;:i;a - MOMCHT,
OTMeTI1BIII Hii nepexon; K HOBOMY aTany B iHH3Hll PyMLIHll H ,aTany co1111aJJHCTHtiecKofi peno
JIIOllHII H IlOCTpOeHll.FI co1111aJIH8M a .
Tome B oTn;eJJLHofi rJJaBe paccMaTpHBaeTCll nepnon; non:roTOBKH M11pHoro n:oronopa ,
npaKTll'leCRH 11 a'1aTL1it D CCHT.R6pe - OHT.R6pe 1 945 ron:a li aanepllleHHblll 1 1 a IlapH;t;Cl\Oli
MllpHofi KOHcpepeHI.11111 D HIOJie - OliT.FI6pe 1 946 ron:a. Ilp11 Bcex O'-leDH)l;Hl,JX llCTIIHax OTllO
CllTeJibHO oco6eHHhlX noeHHhlX n MaTepHaJibHLIX ycnJJntl, np11JJome11HLIX PyMLrnnefi µ;Jirr
paarpoMa HallHCTCHOfi l'epMaH H H , H HCCMOTpll Ha TO, 'ITO Ha M11pHofi HOHcpepeHl\1111 MHOrne
npen:cTaDHTeJin co10aHLIX rocyn:apcTB µ;aJin B1>1c0Hy10 Ol\eHKY pyMLJHcKoMy DliJiaµ;y 11 aHTH
r 11TJiepoBcHy10 BOitHy' PyMLIHll.R H e IlOJIJ'-lllJia CTaTyT COBOIOIOII.\ett CTpan LI . Ho M11p11a11
HoHcpepeHllHll npHBHaJia o6ll\eHaBecTHLlii cf>al\T, a 11MeH H O , '!TO PyMhlHHll «anTHBHo yqacT-
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RODUJia B BOfiHe rrpOTHB repMaHIIH » , pemHJIU aHHYJIHpODaTh BeHCl\Hit HMrrepHaJIHCTH'leCl\HR
)l;HKTaT oT 30 anrycTa 1 9li0 ro)l;a, m.1paaHJia roTOBHOCTh Co10::i11hlx H IlpHcoe)l;HHHBIII HXCll
,ll; e pmaB IIO)l;)l;epmaTh xo)l;aTaitcTBO pyMhIHCKoro rocy)l;apcTDa o rrpmrnTim B Opra11Haa111110
Oo'he)l;HHe1111hlx Ha1111tt .
HcTopuqecKan peTpocneKTHDa BeJIHKux nonuT1t'lecK11x ( 11TB H peBon10111101111hlx rrpo-

11eccon , rrpoucme)l;mHx B pyMhIHCKOM 06111ecTBe rroCJie 23 .ABrycTa 19lili ro)l;a, y6e)l;HTeJihHO
)l;OKa'lblDaeT, '!TO co1111aJIHCTH'leCKa11 peBOJllOl.IHll, aaBoeBaHlte DJiaCTH pa60'IHM 1maccoM B
co10ae c l\pCCTblfHCTDOM H nepexo)l; I\ C03Hi];aHHIO HODoro CTpOll - )l;eJIO BOJieHa'bllBJiemrn
pyMhlHc1rnro 11apo)l;a, peayJILTaT 11eyMoJIHMoro )l;eitcTnnn aaK011on 06ll.leCTBe1111oro paaB11T11ll,
o6'heKTUDHhIX co11HaJILH o-:rno110M11'lec1-mx ycnoB11il: PyMhl111111 , nno)l; rroJIHTmrn PyMhIHCKOR
KOMMYII l!CTH'ICCKOit napTH H , o6'be)l;HHHBII1eit BOHpyr ce611 Bce peBOJllOl.ll!Ollllble, rrporpeccun
llblC CH'1bl PyMhlHHlf.
Iloc:ie)l;Hfllf rnaBa TpeTLero TOMa, KOTopa11 4flaKT11'lec1m aanepwaeT Mo11orpa4fl mo, a11a
mrnupyeT llCTOpH'ICCKl!e ypoHH DTOpoii MHpOBOil: BOHHbl D CDCTe CODpeMeHHbIX Mem)l;yHapon
HbIX 0T11owe11 11 fi , Ko1111err111110 11 )l;eRTeJlhHOCTh PyMbl11m1 , rrpe::i11)l;e11Ta Hmwnae 1IaywecKy
OTHOCHTe:JbIIO coxpaHeHHff MHpa li rrpenoTBpall.lemrn HOBOil:
MHpOBOR noitHH. Ilp11H111m11a:JhJJUR Mem)l;y1rnpO)l;Half II03Hlll'lll PyMhIHIUI H ee OTHOII1e1me K COBpeMeHHOMY
MHPY OT'1l!'lalOTCll TeM, 'ITO OHa 11eyKJIOHHO BbICTyrraeT ;ia CTa61'lJibHOCTb, lf co1111aJihHblit
rrporpecc, aa naaHMOIIOHl'!MaHHe lf COTpyn1111'1eCTBO , :Ja coana1111e HOBOit CHCTeMbl IIOJIHTH
tj eCKl'lX li 3KOllOMJt'leCKHX OTllOlllCHHfi Memny r ocynapCTBaMI!, aa paap11n1<y li MHp DO BCeM
�r n p e .

Co1111anucTH'lec1<a11 PyMhIHUll, cTpa11 a conepwe11110 11eaaBn:c1n1a11 KaK B aK0110Mn:
'lecHoM, TaK li B IIOJlllTl'l'ICCKOM OTHOlll e H H H , 11eyKOCHHTCJ:lb1IO rrp0Bon11111an Memny11apo)l;
HYIO IIOJIHTHKY PyMhlHCHoll: KOMMYHHCTH'leCKOit napTH H , yqacwyeT BCeMH c1rnaMH B pellle
H H ll ncex rrpo6JieM, 6opeTCR aa ycTaHODJieHHe HOBbIX OTHOllleHH it , BblTel\a!Ollll'lX 1'!3 rrpl'IHl.llf
IIOB paBeHcTna Memny nceMH 11aponaM11 , aa coana1111e 6 oJiee crrpaBenn11noro H nyqwero
Mupa, M11pa 6ea opymirn, 6ea BOitH, Mn:pa, n 1rnTopoM Kamnblfi 11apon, Kamna11 11a11H11 iHl'lJIH
01>1 )l;OcToil:11oil:, cBo6onno it , 11eaan11c11Moit m ua11b10 .
IIepeBeJI
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A.n.e1'ce Ho6a.n.uy

LISTA HARŢILOR ŞI SCHEMELOR

1 Acţiunile de luptă ale Diviziei 9 infanterie pentru cucerirea dealulul
.
.
.
.
.
Sîngeorgiu. 21 - 29 septembrie 1944 (planşa nr. 2) .
2 Acţiunile de luptă ale Armatei 4 române pentru respingerea ofensivei
inamicului în Podişul Transilvaniei. 5 septembrie - 4 octombrie 1944
(planşa nr. 3)

3 Acţiunile de luptă ale Corpului d e munte î n zona nord Braşov - Sfîntu
Gheorghe. 30 august - 5 septembrie 1944 (planşa nr. 4)
4 Acţiunile de luptă ale Armatei 1 române pentru respingerea inamicului
în Crişana şi Banat. 5 septembrie
5 octombrie 1944 (planşa nr. 5)
5 Luptele „Detaşamentului Păuliş " în defileul Mureşului. 14 - 20 septembrie 1944 (planşa nr. 6)
6 Eliberarea zonei şi a oraşul ui Oradea. 6 - 13 octombrie 1944
(planşa nr. 7)
7 Operaţia ofensivă a Armatei 4 române în partea de nord-vest a României. 9 - 25 octombrie 1944 (planşa nr. 8)
8 Eliberarea oraşului Carei. 24 - 25 octombrie 1944 (planşa nr. 9) .
9 Ansamblul operaţiilor militare desfăşurate pentru eliberarea părţii d e
nord-vest a României. 1 septembrie - 2 5 octombrie 1944 (planşa nr. 10)
1 0 Situaţia p e teatrele d e operaţii militare din Europa la 25 octombrie 1944
(planş a nr. 11)
11 Acţiunile de luptă ale marilor unităţi române pentru eliberarea oraşului
Debreţin. 6 - 20 octombrie 1944 (planşa nr. 13)
12 Acţiunile de luptă ale Armatei 4 române între frontiera româno-ungară
şi rîul Tisa. 25 octombrie - 1 noiembrie 1944 (planşa nr. 14) .
13 Corpul 7 armată român în operaţia „Budapesta " (etapa 1 - 30 octombrie
4 decembrie 1944) (planşa nr. 15)
14 Corpul 7 armată român în operaţia „Budapesta " (etapa a II-a
5 - 31 decembrie 1944) (planşa nr. 16)
15 Corpul 7 armată român în operaţia „Budapesta " (etapa a III-a
1 - 15 ianuarie 1945) (planşa nr. 17) .
16 Operaţia ofensivă a Armate i 4 române pe văile rîurilor Hernâd şi.
Bodrog. Cucerirea masivului muntos Hegyalja. 21 noiembrie - 1 8 decembrie 1944 (planşa nr. 19) .
17 Acţiunile Corpului 4 armată român pentru cucerirea Munţilor Bilkk.
23 noiembrie - 16 decembrie 1944 (planşa nr. 20).
18 Ansamblul acţiunilor militare desfăşurate de armata română pentru
eliberarea Ungariei. 24 septembrie 1944 - 15 ianuarie 1945 (planşa
nr. 21).
-

-
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80- 81
80- 8 1
80- 81
80- 81
80- 81
80- 81
80- 81
1 12-1 1 3
1 12-11 3
1 1 2-113
176-177
176-177
176-1 n
176-177
176-177

176-177
240-241

240-241

19 Situaţia pe teatrele de operaţii militare din Europa la 15 ianuarie 1945
(planşa nr. 22)
20 Armata 4 română în operaţia de apărare la Sena-Turna. 18 decembrie 1944 - 11 ianuarie 1945 - (planşa nr. 23)
21 Luptele Armatei 1 române între riul Ipel şi masivul Javorina. 31 decembrie 1944 - 30 ianuarie 1945 (planşa nr. 24)
22 Ofensiv.i Armatei 4 române pentru eliberarea oraşului Roznava. 1223 ianuarie 1945 (planşa nr. 25)
23 Armata 4 română în operaţia „Zvolen-Banska Bystrica". 10 februarie 26 martie 1945 (planşa nr. 26)
24 Operaţia Armatei 1 române pentru cucerirea masivului Javorina şi
ieşirea pe cursul mijlociu al rîului Hron. 29 ianuarie
19 martie 1945
(planşa nr. 27)
25 Ofensiva Armatei 1 române între Hron şi Morava. 25 martie
15 aprilie 1945 (planşa nr. 28)
26 Ofensiva Armatei 4 române pentru cucerirea munţilor Fatra Mare,
Fatra Mică şi Carpaţii Albi. 26 martie
27 aprilie 1945 (planşa nr. 29)
27 Ofensiva armatelor 1 şi 4 române pe direcţia Brno-Praga. 8 - 12 mai
1945 (planşa nr. 31)
28 Ansamblul acţiunilor militare desfăşurate de armata română pentru
eliberarea Cehoslovaciei. 18 decembrie 1944 - 12 mai 1945 (planşa
nr. 32))
29 Situaţia militară în Europa la 12 mai 1945 (planşa nr. 33)
30 Ansamblul operaţiilor militare desfăşurate de armata română în
războiul antihitlerist. 23 august 1944 - 12 mai 1945 (planşa nr. 35)
31 Republica Socialistă România (planşa nr. 37)
32 Europa (planşa nr. 43)

240-241
272-273
272-273
272-273
272-273

-

272-273

-

-
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272-273
272-273
304-305
304-305
304-305
-:l00-401
528-529
528-529

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

1. ARHIVE
Arh. C.C. al P.C.R. - Arhiva Comitetului Central al Partidului Comunist Român
- Arhiva Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice de
Arh. I.S.f .S.P.
pe lingă Comitetul Central al Partidului Comunist Român
- Arhiva Ministerului Afacerilor Externe
Arh. M.A.E.
- Arhiva Ministerului Apărării Naţionale
Arh. M.Ap.N.
- Arhivele Statului Bucureşti
Arh. St. Buc.
- Arhiva Muzeului Militar Central
Arh. M.M.C.

2. PERIODICE
AI
AMN
AP
AUB
BAM
BAMG
GA
LIP
MI
VM

-

Anale de istorie
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
Apărarea patriei
Analele Universităţii din Bucureşti
Buletinul Academiei Militare
Buletinul Academiei Militare Generale
Glasul armatei
Lupta întregului popor
Magazin istoric
Viaţa Militară

3. LUCRARI
DIMPR
FIMPR
FRUS
KTBUS
IVMV
IVOVSS
PEP
RRA

- Documente privind istoria militară a poporului român
- File din istoria militară a poporului român
- Foreign Relations of the United States
Diplomatic Papers
- Kriegstagebuch des Oberkomandos der Heeresgruppe
Siidukraine
- Istoria Vtoroi Mirovoi Voinî
- Istoria Velikoi Otecestvennoi Voinî Sovetskogo Soiuza
- Pentru eliberarea patriei
- România în războiul antihitlerist
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ABREVIERI ŞI SEMNE CONVENŢIONALE ÎN HĂRŢI ŞI
SCHEME

I. ABREVIERI !N HARŢ! ŞI SCHEME
a) MARI UNITAŢI, UNITAŢI ŞI SUBUNITAŢI :
F. - front
Gp. A. - grup de armată
A. - armată
C.A. - corp de armată
C.T. - corp teritorial
D. - divizie
S.Fo. - sector fortificat
Bg. - brigadă

R. - regiment
B. - batalion
B. Fix Reg. - batalion fix regional
Dn. - divizion
Cp. - companie
Esc. - escadron
Pl. - pluton
b) ALTE ABREVIERI :

A. - artilerie
A.G. - artilerie grea
Bl. - blindată
C. - corp
C.L. - care de luptă
C.M.M. - Comandamentul marinei
militare
Cv. - cavalerie
D.T.V. - Divizia „Tudor Vladimirescu"
Dt. - detaşament
Ds.Aer. - desant aerian
G.A.D. - grupare de artilerie de divizie
Gd. - gardă
Gp. - grup (grupare)
Gp. Mob. - grupare mobilă
Gr. - grăniceri
I. - i nfanterie
Instr. - instrucţie
i. - instrucţie
M. - munte
Mc. - mecanizat

Mo. - moto
Rş. - roşiori
Rz. - rezervă
Şc. Of. Rz. - şcoală ofiţeri de rezervă
Şc. Subof. Rz. - şcoală subofiţeri de
rezervă
Te. - tancuri
U. - unităţi
V. - vînători
V.Fr. - vînători frontieră
V.M. - vînători de munte
(Bg.) - bulgar (ă)
(Cs.) - cehoslovac
(U.) - ungar (ă)
(G.) - german (ă)
(Pl.) - polonez (ăl
Sb. - Serbia
(Sov.) - sovietic (ă)
U. - ucrainean

II. SEMNE CONVENŢIONALE lN HARŢI ŞI SCHEME
- tanc
- tunuri de cîmp

-<>- aruncător

@)

- coloană de tancuri
- baterie de artilerie
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Alexianu, Gheorghe : 493
Alibunar : 63
Allen, W. E. : 441
Almaş, rîu : 90, 95, 96
Alpar : 177, 182, 227, 379
Alpii Austrieci, munţi : 390, 394
Alsacia : 240
• Intocmit
de : colonel
·Georgeta Blaj, Maria Mll1ăilă.

dr.

Vasile

Als6malom : 187
Ambrocsos, pădure : 186
America Latină : 531
„Amurg", navă dragoare : 105
Andrei, Grigore, căpitan : 77
A.N.E.F., stadion : 14, 15
Anglia, vezi Marea Bri t anie
Anina (jud. Caraş-Severin) : 82, 86, 1 1 1 ,

127

Ankara : 24
Ansamblul Armatei : 510
Antonescu, Ion : 493
Antonescu, Mihai : 493
Anvers (Antwerpen) : 42, 238
„Anvil", operaţie : 42
Apahida (jud. Cluj) : 66, 89, 90, 92, 106,

110

Apateu (jud. Bihor) : 87
„Apărarea Patriei", ordin militar român :

108

„Apărarea Patriei", ordin militar sovie

tic : 4 1 1

Apărarea Patriotică : 1 3 , 15, 1 6 , 2 3 , 1 1 0 ,

1311, 146, 512, 516

Apl6, rîu : 208
Arad : 18, 57, 59, 62, 76-79, 82, 84-86,

88, 102, 111, 141, 145, 163, 305, 426, 440,
469, 503, 504
Arangos, înălţimi : 203
Arcuş (jud. Covasna) : 69, 71
Ardeal, vezi Transilvania
,,Ardealul", ziar : 113 ; cargoul ,..., : 420 ;
remorcherul ,..., : 105
Ardeni, munţi : 43, 239, 240, 241
Argentina : 453
Argint, Aron : 1 1 1
Arieş, rîu şi vale : 58, 60, 63-66, 68, 102,
106, 107, 124-126, 128
Armata 1 : 37, 55, 57, 59, 60, 62, 75-79,
8 1 , 83, 84, 86-88, 106, 1 14 , 126, 127,
163, 169, 177, 181, 195, 208, 210, 214, 219-

Alexandrescu,

Dumitru

Preda,
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Margareta

Boacă,

221, 226, 228, 229, 255, 256, 264, 279294, 296-299, 302, 303, 305, 307, 319,
321-328, 369, 370, 372, 373, 376, 378,
380, 391, 393-396, 403, 434, 440, 502
Armata 3 : 506
Armata 4 : 37, 56, 57, 59, 60, 62-68, 70,
75, 76, 87, 89-92, 95, 96, 98, 102, 106,
107, 112, 123-129, 131, 172-175, 181,
182, 194-196, 198, 200, 202, 204, 210,
214, 216, 221, 226-233, 255, 256, 258,
259, 264, 268, 270, 272-276, 278, 287,
291, 293, 294, 296, 297, 301-303, 305
'307, 319, 321, 323, 324, 326-329, 370372, 374, 376, 378, 388, 390, 391, 393396, 399, 403, 440, 502
Armata 1 americană : 42-44, 238, 240,
242, 243
Armata 3 americană : 42-44, 240, 242,
385
Armata 7 americană : 43, 240, 242
Armata 9 americană : 43, 243
Armata 9 aeriană americană : 238, 243
Armata 2 britanică : 42, 43, 238
Armata 8 britanică : 4 1
Armata. 1 bulgară : 182, 245
Armata 1 canadiană : 41, 43, 44, 238
Armata 1 franceză : 43, 44
Armata 6 germană : 61, 62, 86, 163, 172,
181, 388, 442
Armata 8 germană : 61, 89, 90, 163, 181,
388
Armata 7 de arme întrunite germană :
238
Armata 5 blindată germană : 238, 239
Armata 6 blindată germană : 238, 239
Armata Populară de Eliberare Iugoslavă :
245, 246
Armata 3 iugoslavă : 182
Arma Ţării (Polska Armija Krajowa) :
41
Armata 1 poloneză : 244
Armata 2 poloneză : 300
Armata Roşie (sovietică) : 20, 21, 25, 40,
84, 99, 124, 131, 136, 157, 179, 226, 236,
354, 384, 396, 410, 435, 440, 441
Armata .18 sovietică : 256, 257, 272
Armata 27 sovietică : 65, 66, 69, 84, 88,
90, 95, 204, 210, 256, 259, 262, 306, 390,
391, 393, 394
Armata 40 sovietică : 96, 173, 195, 196,
202, 203, 210, 257, 258, 264, 267, 268,
272, 274-276, 287-296, 306, 308, 321,
323, 325, 326, 390, 391, 393-395, 440
Armata 46 sovietică : 82, 86, 105, 106, 127,
182, 391
Armata 53 sovietică : 82, 84, 85, 88, 127,
229, 257, 264, 279, 283, 286, 289-291,
293, 297, 321, 322, 324, 372, 380, 390,
391, 394, 396, 403, 434, 440
Armata 4 de gardă sovietică : 257
Armata 7 de gardă sovietică : 74, 96, 182,
183, 186, 227, 310, 337, 378, 380, 390,
'391, 396

Armata 6 tancuri sovietică : 65, 88
Armata 1 ungară : 181
Armata 2 ungară : 60, 61, 63, 89, 90, 163,
181
Armata 3 ungară : 62, 76, 163, 181, 388
Arnhem : 42, 43
Arokto : 204
Arvătescu, Dumitru, soldat : 82
Asia : 46, 445 ; "' de Est : 533 ; "' de
Sud-Est : 39, 250, 531
Asinip (jud. Alba) : 64
Asotthalom: 173
Aspern (an der Zaya) : 349
„Astra "-Braşov, uzine : 137, 416
Asz6d : 2 1 1 , 214
Atanasiu, Vasile, general de corp de ar
mată : . 169, 282, 283, 286, 322 ; general
de armată : 403, 434, 443, 502
Attlee, Clement R. : 460, 461
Auer, Pal : 469
Auschwitz : 528, 533
Australia : 461, 466, 469, 475, 476
Austria : 129, 133, 244, 246, 254, 3 1 1 , 336,
347, 349-353, 357-359, 362, 368, 380382, 387, 389, 393-396, 400, 408, 413,
420, 433, 453, 473, 477, 511
Avramescu, G heorghe, general de corp
de armată : 55, 63, 91, 107, 216, 255,
259, 324
Avrig (jud. Sibiu) : 58
Axa (Berlin-Roma-Tokio) :
24, 130,
131, 181, 253-255, 382, 384, 386, 387,
391, 393, 440, 466, 471
B

Babţa (jud. Satu Mare) : 96
Bacău : 77
Bacurov : 286
Bad'an : 287
Badin : 277
Bagdasar, Florica, dr. : 464
Bahnea (jud. Mureş) : 70
Baia Mare : 90, 96, 1 19, 120
Baj : 198
Baja Parcid : 209, 391
Bakony, masiv muntos : 390
Baksai : 202
Bala, riu : 105
Balaban, Eremia : 105
"Ealassagyarmat : 221, 287
Balaton, lac : 181, 246, 390, 394, 395
Balcani, vezi Peninsula Balcanică
Balea, Ovidiu, locotenent : 82
Balint (jud. Timiş) : 81
Balmazujvciros : 172
Balomir (jud. Hunedoara) : 210
Bcilvciny, culme : 208
Banat : 23, 48, 55, 60, 63, 75, 76, 82-84,
86-88, 102, 104, 113, 122, 123, 127, 189,
214, 376 ; "' iugoslav : 62
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Banca Naţională a României (B.N.R.) :

Băcilă, Vasile, căpitan : 301
Bădescu, Constantin, general de brigadă :
429, 430, 457, 475, 496
Band (jud. Mureş) : 66, 67, 89, 92, 103 .
267
Banovce : 290, 291, 304, 323, 327, 330, 332,
Băileşti (jud. Dolj) : 18
Băişoara (jud. Cluj) : 66, 107
334, 371, 372
Bălan, Grigore, general de brigadă : 70
Banska Bystrica : 40, 268, 272-278, 284,
Bălan, Maria : 367
293-295, 303-305, 307, 321, 323-327,
330, 331, 334, 379, 397, 403
Bălăuşeri (jud. Mureş) : 64
Banska Stiavnica : 288
„Bărbăţie şi Credinţă", medalie : 409
Banu, Ion, soldat : 345, 346
Bărnuţiu, Simion : 100
Baraolt (jud. Covasna) : 62, 123
Băţani (jud. Covasna) : 70
BBC, post de radio britanic : 406
Basarabia : 33, 455 ; motonava "' : 420
Becicherecu
Mare,
azi
Petrovgrad
Bastogne : 239, 240
Batalionul fix regional „Arieş " : 59, 60
(R.S.F. Iugoslavia) : 62
Becicherecu Mic (jud. Timiş) : 85
Batalionul fix regional „Bihor" : 59, 60
Batalionul fix regional „Cluj" : 64, 108,
Bega, rîu : 59, 76
124
Behrends, Hermann, general german :
Batalionul fix regional „Codru" : 59, 76
62
Batalionul fix regional „Criş" : 59, 76
Beiuş (jud. Bihor) : 59, 77, 84, 88, 1 10,
1 14, 206
Batalionul fix regional „Someş" : 59, 60,
Bejan, Petre : 500
1 24. 365
Batalionul 202 construcţii permanente :
Bekes : 221
107
Bekescsaba : 214
Batalionul 6 grăniceri : 64
Bela Crkva : 63
Batalionul 7 grăniceri : 64
Beleaev, I. M., general sovietic : 350, 352
Batalionul 988 (infanterie) independent :
Belfort : 44
55
Belgia : 42, 159, 254, 383
Batalionul 1000 C infanterie : 177
Belgrad : 41, 437, 453 ; operaţia miliBatalionul 21 pionieri : 56
tară "' : 105
Batalionul 1 poduri-fluvii : 105
Belinţ (jud. Timiş) : 60, 81
Batalionul 2 poduri-fluvii : 105
Beliş (jud. Cluj) : 59
Batalionul 5 reparaţii auto : 59
Beliu (jud. Arad) : 77
Batalionul 20 transmisiuni : 106
Bene§, Edvard : 159, 435
Batalionul 50 transmisiuni : 106
Bercel : 2 1 1
Batalionul 51 transmisiuni : 106
Beregovo : 2 1 0
Batalionul 2 vînători de munte : 70
Bereni (jud. Mureş) : 7 1
Beretău (Beretty6), canal : 165
Batalionul 3 vînători de munte : 69, 70,
71
Berlin : 40, 46, 237, 238, 243, 247, 249,
254, 255, 394, 432, 455 ; operaţie mili
Batalionul 5 vînători de munte „Avram
Iancu" : 121, 204, 261
tară "' : 246, 300
Batalionul 6 vînători de munte : 261,
Bernard, Henri : 443
262
Berry, Burton T. : 148, 158, 492
Batalionul 7 vînători de munte : 71
Berveni : 173
Batalionul 9 vînători de munte : 262
Berzunţ, culme muntoasă : 74
Batalionul 10 vînători de munte : 205,
Beşineu (jud. Covasna) : 69
206
Beveland, insulă : 44
Batalionul 11 vînători de munte : 77, 1 19,
Bevin, Ernest : 434, 455, 463
Bianu, Alexandru : 457
172. 205, 264
Biborţeni (jud. Covasna) : 70
Batalionul 12 vînători de munte : 261,
264
Bichiceanu, V., locotenent-colonel : 221
Batalionul 15 vînători de munte : 262
Bicsad (jud. Covasna) : 1 18, 119
Bidault, Georges : 159, 455, 460
Batalionul 21 vînători de munte : 263
Batalionul 22 vînători de munte : 261,
Bielorusia : 385, 461, 466, 471
264
Biharkeresztes : 166
Bata lionul 23 vînători de munte : 69
Biharnagybajom : 164, 165, 166, 231, 234
Batalionul 401 independent german : 259
Bihartorda : 166
Batal ionul 116 poliţie german : 28
Bihor, judeţ : 120, 365, 503
Batka : 306
Bihorului, munţi : 60, 92, 108
Battonya : 213
Birmania : �. 250, 251
Bauer. Eddy : 439, 443
Biskupice : 300
Baumont, Maurice : 437, 443
Bistriţa, judeţ : 146 ; oraşul ...., : 146 ;
Baziaş (jud. Caraş-Severin) : 62, 63, 82,
rîul şi valea "' : 120
215
Bityska : 302
Băbălău, Alexandru, elev-sergent : 80
Bîrgău, trecătoare : 61
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BiTlad (jud. Vaslui) : 18
Bîrsa (jud. Arad) : 77, 78
Bîrzava, rîu : 60
Blaj (jud. Alba) : 18, 56, 58, 59, 63
Blansko : 317
Blatnice (Blatnica) : 293
Blaiovice : 313
Blocul Naţional-Democratic : 7, 9, 15, 17,

312, 332, 371

Brezova : 257, 258, 266, 329
Brigada 6 artilerie : 74
Brigada mixtă de artilerie : 508
Brigada care de luptă : 508
Brigada de căi ferate : 350, 352, 353
Brigada 1 artilerie antiaeriană : 102
Brigada 2 artilerie antiaeriană : 102
Brigada 3 artilerie antiaeriană : 303
Brigada 19 infanterie : 60, 86
Brigada 92 grenadieri motorizată germană : 63
Brigada ,J. munte germană : 195
Brigada 52 pionieri germană : 297
Brigada 107 pionieri germană : 28
Brigada 27 căi ferate sovietică : 350
Brigada 47 căi ferlite sovietică : 350
Brigada 27 gardă sovietică : 342
Brigada 6 moto de gardă sovietică : 88'
Brigada 63 infanterie moto sorietică :

19, 20, 21, 1 1 3

Blocul Partidelor Democrate : 459, 492,

494, 495, 496, 499, 516

Bobei, Ion, elev-sergent : 80
Bodogaia (jud. Harghita) : 103
Bodony : 209
Bodrog, rîu : 203, 212, 403
Bodrogkeresztur : 223
Boemia : 255, 323, 337, 340, 394, 408, 443
Boeriu, Nicolae, sergent T.R. : 175
Bogdand (jud. Satu Mare) : 96
Bogdenko, V. L., contraamiral sovietic :

28

172

Bogomolov, A. E. : 457, 470
Bogza, Floarea : 1 18
Bohunice : 287
Bohuslavice : 300
Boian, Constantin, sublocotenent : 80
Boiţeanu, Ion, general de corp de ar-

Brigada 6 mecanizată sovietică : 1°34
Brigada 27 tancuri sovietică : 182, 338,

339, 341, 345, 347, 354, 442

Brigada 2 motomecanizată ungară : 61,

195

Brigada 1 munte ungară : 256, 264
Brigada 2 munte ungară : 76
Briheni (jud. Bihor) : 77
Brijinev, Nikolai Moiseevici, general so

mată : 207, 259

Bojna : 291
Boju (jud. Cluj) : 89
Bologa, Ana : 108
Bonaţiu, Dumitru, colonel : 205
Bonesteel, Charles H., colonel

vietic : 354

american : 457
Bonn : 242
Bonţida (jud. Cluj) : 92, 95, 106
Borcea, braţ al Dunării : 105
Boris al III-lea, ţar al Bulgariei : 455
Borky, înălţime : 293
Bormann, Martin : 247, 248
Borsec (jud. Harghita) : 1 1 1
Bo!iany : 289, 290
Bosfor : 46, 420
Boskovice : 302
Bosnia : 41
Botea, Ion, colonel : 67
Botoşani, judeţ : 77, 145
Bozovici (jud. Caraş-Severin) : 82
Bradley, Omar, general american : 43
Bran, trecătoare : 58
Braşov : 18, 58, 63, 71, 103, 1 12, 141, 366
Bratca (jud. Bihor) : 1 1 0
Bratislava : 3 1 0 , 396, 442
Brazilia : 461
Brăila : 141, 145
Brătianu, Constantin I. C. (Dinu) : 17,
135, 149, 150, 452, 491, 496, 499, 514
Breaza (jud. Prahova) : 510
Brebi (jud. Sălaj) : 119
Bremen : 243
Brest : 408
Brezno : 264, 265, 268, 270, 272, 278, 303,

Brno : 291-293, 297, 299, 300, 302, 304,

323, 349, 396, 397, 403, 443

Brodzany : 289, 290
Brumov : 299
Briinn : 352
Bruxelless : 42, 43, 238
Brzotin : 267
Bucany : 285
Buchenwald : 52B
Buciu, Mircea : 138
Bucovina : 33, 108, 109, 158, 396, 431, 441,

455

Bucureşti : 8, 15, 18, 37, 38, 45, 147, 148,

151, 150, 179, 405, 416, 426, 448, 450,
453-455, 465, 466, 480, 482, 501, 503,
505, 520, 522, 550, 551
Budapesta : 61, 118, 161, 162, 164, 178,
179, 180, 182, 184-186, 188-192, 194,.
195, 211, 212, 215, 216, 224, 228, 232, 234,
255, 256, 264, 272, 300, 371, 378, 379,
388, 390-292, 394, 397, 398, 437, 442,
455 ; gruparea "' : 392 ; operaţia mi
litară "' : 163, 177, 180, 181, 225, 256,
257, 370, 385, 389, 390, 391
Biikk, munţi : 162, 181, 195, 204, 206'--2 08,
211, 225-227, 232, 259, 378, 390-392.
398
Bulgaria : 41, 130, 158, 429, 440, 449451, 455, 456, 461, 462, 475, 477, 484,
525

604
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

Burcă, Ana : 1 1 2
Burduloiu, Traian, general aviator : 306
Burgdorf, Wilhelm,
general german :
247
Buşilă, Constantin : 493
Buzica : 256, 257
Buzoianu, Ion, locotenent-colonel : 88,
89
Byrnes, James F. : 455, 460, 463, 465
Bystrci : 273
Bysti'ice: 302
Bzenec : 304, 314, 315
c

Cacova (jud. Cluj) : 63, 64
Cadiş, Dumitru : 108
Cadrilater : 455
Cairo : 24, 25, 28, 30, 32, 34
Calafat (jud. Dolj) : 105, 106
Callimachi, Dida : 138
Cambridge : 529
Camera Comunelor : 406, 434
Campbell, John C. : 457
Canada : 466
Caracal (jud. Olt) : 18, 494
Caransebeş (jud. Caraş-Severin) : 63, 82,
84
Caraş, rîu şi vale : 76, 86
Carbonnel, Eric de : 457
Carei (jud. Satu Mare) : 87, 90, 9 1 , 95101, 104, 123, 163, 174, 230, 305, 331,
371, 469
Carolinele Occidentale, insule : 44
Carpaţi, munţi : 41, 74, 96, 98, 179, 255,
360, 439, 441 ; "' Albi : 255, 258, 288,
291, 293, 296, 307, 320, 327, 332, 396 ;
"' Meridionali : 41, 49, 5 1 , 57, 59, 61,
63, 64, 75, 84, 86, 123-125, 360, 384,
386-388 ; "' Mici : 310, 442 ; ,....., Occidentali : 49, 51, 59, 62, 75, 76, 84, 87,
123, 127, 384, 386-388 ; "' Orientali :
61, 7 1 , 73, 92, 103, 378, 384 ; ,....., Pă
duroşi : 255, 388, 392, 396
„Carpaţi-Dukla", operaţie : 40
„Carpaţi-Ujgorod",
operaţie militară :
41
Catroux, Georges, general francez : 470
Caucaz : 441
Cazacu, Nicolae, soldat : 79
Căile Ferate Române (C.F.R.) : 136, 137,
422, 423
Călăraşi : 18, 145
Cămărzana (jud. Satu Mare) : 1 1 8
Căpăţînă, Aurel, locotenent-colonel : 261
Căpuşu de Cîmpie (jud. Mureş) : 66
Cărand (jud. Arad) : 77
Ceaca (jud. Sălaj) : 58
Cealîk, Gheorghe, general de corp de
armată : 85

Ceauşescu, Elena : 543 550, 551
Ceauşescu, Nicolae : 1 1-13, 17, 18, 48,
132, 145, 151, 154, 181, 236, 3 1 1 , 319,
336, 366, 380, 413, 430, 432, 445, 486,
492-498„ 511, 519, 522, 526-532, 535540, 542, 545, 546-553
Cegled : 182, 183, 219
Cehia : 323
Cehoslovacia : 41, 129, 133, 159, 181, 194,
195, 200, 206, 208, 218, 226, 235, 244,
246, 254, 256, 259, 263, 264, 267, 268,
270, 278, 279, 284, 287, 291, 293, 299,
300, 303-307, 311, 312, 314, 317-322,
324, 326-338, 347, 349, 351, 352, 359,
362, 366-368, 372, 373, 375-380, 382384, 387, 389,
391-397,
400, 402,
403, 406, 408, 413, 423, 430, 433, 435437, 441-443, 455, 457, 466, 473, 500,
502, 5 1 1 , 525
Cehu Silvaniei (jud. Sălaj) : 123
Ceica (jud. Bihor) : 365
Cendlak : 259
Centrul de instrucţie al armatei : 508
Centrul de instrucţie mixt (al armatei) :
508
Centrul de instrucţie (al armatei) „Ti
rol" (în Banat) : 55, 59, 60, 82. 177
Centrul de instrucţie al infanteriei : 58
Centrul de instrucţie jandarmi „Giarmata" : 59
Cered : 208
Cerna, rîu şi vale : 63
Cervena : 285
Cervenci Skala : 269, 270
Chargueraud : 457
Chichiş (jud. Covasna) : 59, 1 1 5
Chiciu (jud. Ialomiţa) : 106
Chieşd (jud. Sălaj) : 96
Chiheru de Jos (jud. Mureş) : 74
Chilia, braţ al Dunării : 25, 32, 455
China : 39, 45, 250, 451, 461
·Chirilă, Cornel : 108
Chirilă, Simion : 108
Chirilă, Vasile : 108
Chiriţă, Elena, sergent-voluntar : 367
Chirvasă-Belecciu, Nicu, sublocotenent :
194, 195
Chişineu Criş (jud. Arad) : 77, 88
Chi'iby, munţi : 297
Christu, Ion : 28, 157, 457
Churchill, Winston : 46, 153, 440
Cibakhciza : 171
Ciceu (jud. Harghita) : 10'3
Cicmany : 297
Cierna Lehota : 269
Cinkota : 188, 233
Cioca, Candid, sublocotenent : 344
Cipău (jud. Mureş) : 58, 63, 66-68
Cismaru, Gheorghe, sublocotenent : 80
Ciucului, munţi : 70, 74, 75, 102, 126
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Cîmpia Pannonică : 84, 164
Cîmpia Tisei : 76, 95, 172
Cîmpia Turzii (jud. Cluj) : 90, 103, 210
Cîmpulung (jud. Muscel) : 18
Cîmpulung Moldovenesc (jud. Suceava) :
74
Cîrlibaba, masiv muntos : 73
Clementis, Vladimir : 159
Cluj, azi Cluj-Napoca : 55, 58, 59, 61,
63, 66, 89-95, 104, 1 16, 1 17, 1 19, 123,
128, 131, 145, 155, 366, 396, 459, 503 ;
operaţia "' : 90, 96, 127, 273
Cochet, Gabriel, general francez : 443
Codrea, Gligor : 1 1 8
Cojocna (jud. Cluj) : 90, 91
Calmar : 241
Comandamentul aviaţiei : 508
Comandamentul cavaleriei : 508
Comandamentul Forţelor Navale Fluviale : 52
Comandamentul Forţelor Navale Mari
time : 52
Comandamentul geniului : 508
Comandamentul Litoralului Maritim :
105
Comandamentul Marinei : 508
Comandamentul Militar al Capitalei :
506
Comandamentul 103 munte : 74
Comandamentul 104 munte : 74
Comandamentul trupelor motomecanizate : 39, 506
Comandamentul trupelor de munte : 39
Comandamentul trupelor de transmisiuni : 305
Comandamentul 1 teritorial : 57
Comandamentul 2 teritorial : 57
Comandamentul 3 teritorial : 57
Comandamentul 4 teritorial : 57
Comandamentul 5 teritorial : 57
Comandamentul suprem al forţelor expediţionare aliate (SHAEF) : 240, 241,
244.
Comandamentul suprem sovietic, vezi
Inaltul comandament sovietic
Comisariatul pentru Comerţul Exterior
(român) : 457
Comisariatul General al Executării Ar
mistiţiului (român) : 157
Comisariatul pentru Afacerile Externe
al U.R.S.S. : 26
Comisia Română pentru Aplicarea Ar
mistiţiului : 39, 421 , 428, 457
Comisia Română de legătură cu Comisia
Aliată de Control : 157
Comisia Aliată de Control : 34, 35, 38,
39, 147, 156-159, 228, 323, 428, 430, 434,
435, 453, 488, 506, 507
Comisia economică pentru Balcani şi Fin
landa (Conferinţa de Pace) : 457, 462
Comisia economică pentru Italia (Confe
rinţa de Pace) : 462

Comisia militară (Conferinţa de Pace) :
462, 472
Comisia politică şi teritorială pentru
România (Conferinţa de Pace) : 466, 471
Comisia politică şi teritorială pentru Ungaria (Conferinţa de Pace) : 468
Comintern : 530
„Concordia", uzine din Ploieşti : 137, 416
Condurache, Gheorghe, sergent : 67
Confederaţia Generală a Muncii : 12
Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român (1945) : 450, 488-491, 495,
514
Conferinţa Naţională a Partidului Comu
nist Român (1987) : 549
Conferinţa de Pace de la Paris (19461947) : 435, 436-438, 445, 447, 448, 456459 , 4 61 , 462, 464, 466, 469, 471, 473, 475477
Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare
din Europa : 539, 547
Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român (1965) : 535-538, 548
Congresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român ( 1984) : 549
Congresul general al Sindicatelor Unite
(1945) : 135, 145
Consiliul de Miniştri : 21, 30, 33, 34, 147,
149, 156, 158, 408, 433, 459, 464, 478,
480-482, 487, 491, 496, 499, 500, 520-522
Consiliul miniştrilor de externe (Confe
rinţa de Pace) : 461, 462, 470, 471, 473,
477, 478, 481
Consiliul Mondial al Păcii : 552
Consiliul Naţional al Frontului NaţionalDemocrat : 135
Consiliul Naţional Slovac : 40
Consiliul de Securitate al O.N.U. : 446
Consiliul Superior al Oştirii : 507
Constantinescu, Radu, sublocotenent : 344
Constanţa : 105, 145, 420, 421, 435, 495
Convenţia de armistiţiu (1944) : 7, 14,
22, 24, 26-30, 32-39, 46, 51 , 52, 65, 130,
135, 143, 156-158, 160, 225, 228, 359, 361,
363, 382, 383, 406, 414, 417, 418, 420, 424430, 436, 440, 450, 454, 465, 467, 472, 474,
475, 489, 506
Copşa Mică (jud. Sibiu) : 416
,.Copşa Mică-Cugir", uzine : 137, 416
COTbuleanu, Mihail,
general de
brigadă : 267
Coreea : 39
„Coroana României", ordin : 409
Corpadea (jud. Cluj) : 91
Corpul aerian : 104, 210, 214, 220, 225, 303,
305-307, 321, 322, 380
Corpul de cavalerie : 39, 85, 87, 88, 161,
163-166, 1 72, 225, 232, 506
Corpul de cavalerie-instrucţie : 78
Corpul grănicerilor : 57
Corpul motomecanizat : 56-58, 63, 64,
66, 102, 124
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CorJ)ul de munte : 55, 5 7 . 58, 63, 65 66,

Cranta, Ioan, maior : 69
68-71, 73, 74, 89, 92, 95, 96, 129
Crasna, rîu : 96, 362
Corpul 1 armată : 39, 506
Crăieşti (jud. Mureş) : 58, 103
Corpul 2 armată : 63, 66, 73, 89, 90, 95-97,
„Creditul minier", rafinărie : 417
128, 129, 174, 196, 203, 229, 230, 256,
Creţulescu, Ilie, general de brigadă : 74
265, 268-270, 272-274, 276, 295, 296,
Crimeea, conferinţa din "' (1945) : 252,
300-302, 319, 327, 393
253
Corpul 3 armată : 39, 275, 506
Cristescu, Eugen : 493
Corpul 4 armată : 86, 106, 168, 177, 195,
Cristescu, Nicolae, maior : 77
206, 208, 226, 229, 232, 256, 259-264,
Cristu, Titus : 457
279, 281, 283-285, 288, 289, 291, 292,
Crişan Gheorghe : 1 1 1
319, 390, 391, 393, 398
Crişana : 63, 76, 81 84, 87, 88, 102, 104,
Corpul 5 armată : 39, 506
122, 123, 376
Corpul 6 armată : 56-58, 64, 66, 89, 91,
Criş, rîu şi vale : 59, 63, 126, 127, 171,
95-97, 124, 128, 174, 196, 200-202, 204,
228, 229, 231 ; "' Alb : 59, 60, 76-78,
212, 230, 232, 256, 258, 265-269, 272103 ; "' Negru : 59, 76, 78, 87, 88,
276, 294-296, 299, 300, 302, 326, 393
108 ; "' Repede : 60, 76, 84, 95, 103
Corpul 7 armată : 85, 86, 127, 161, 163,
Croaţia : 41
171, 176-178, 180-194, 211, 216, 226Croitoru, Eftimie, soldat : 211
229, 231-234, 256, 264, 279, 281, 283, 285,
„Crucea de Război", medalie ceho288-293, 297, 302, 319, 330, 371, 379,
slovacă : 4 1 1
380, 390-392, 398, 442, 502
„Crucea Roşie" : 366 ; spital a l "' : 378
Corpul 3 teritorial : 506
„Crucile cu săgeţi" : 162
Corpul 6 teritorial : 55, 58, 60, 64-66,
Csap : 198, 210
124
Cscitari, Daniel : 218, 225, 441
Corpul 7 teritorial : 55, 59
Cserepfalu : 221
Corpul 5 armată american : 239, 241
Csobcij : 197, 198
Corpul 8 armată american : 239
Csongrcid : 176, 228
Corpul 30 armată britanic : 43, 240
Curtea de Apel (Bucureşti) : 522
Corpul cehoslovac : 246, 293, 295, 296,
Curtici (jud. Arad) : 59, 85
300, 312, 319, 323, 336, 393, 440
Cuvin (jud. Arad) : 79, 81
Corpul 12 armată german : 61, 86
Czeller-Gall, Ludovic : 366
Corpul 3 blindat german : 86
Corpul 25 armată sovietic : 186
Corpul 30 armată sovietic : 189
D
Corpul 33 armată sovietic : 66, 69, 70, 77,
84, 87, 204
Dachau : 533
Corpul 35 armată sovietic : 66, 90, 167
„Daily Telegraph", The "' ziar britaCorpul 49 armată sovietic : 82, 85, 286,
nic : 37, 94
287
Dalmaţia : 41
Corpul 50 armată sovietic : 74, 276
Damiş (jud. Bihor) : 1 1 1
Corpul 51 armată sovietic : 266, 267, 273,
Danacu, Vasile, colonel : 75
295, 300, 301, 326
Danciu, Victor : 365
Corpul 57 armată sovietic : 292
Danielopol, D.G. : 477
Corpul 104 armată sovietic : 90-92, 95,
Dciny : 185
204
Dardanele : 46
Corpul 18 armată gardă sovietic : 189, 1&4
Darmoty : 309
Corpul 24 armată gardă sovietic : 74, 75,
Dămăceanu, Dumitru, general de bri·
338, 339, 378
gadă : 28, 30, 33, 464, 482
Corpul 5 tancuri sovietic : 66
Dăneşti (jud. Harghita) : 75
Corpul 6 tancuri sovietic : 66
Dăscălescu, Nicolae, general de corp de
„Corpul secuiesc " (ungar) : 1 15
armată : 273, 278, 294, 328, 434, 443
Corpul 2 armată ungar : 61
Corpul 4 armată ungar : 62, 76, 78, 86
Deac, Ion : 1 1 0
Corpul 6 armată ungar : 62, 78
Debreţin : 88, 95, 162-164, 166, 167, 170Corpul 7 armată ungar : 86
173, 175, 214, 224, 225, 231, 233, 331, 378,
385, 388 ; operaţia militară "' : 41, 88,
Corpul 69 vînători frontieră ungar : 90
163, 178, 204, 225, 226, 370, 385
Costerhout, Boetzlaer von : 463
Dehelean, Ion : 1 1 1
„Costinescu" , uzină în Sinaia : 416
Dej (jud. Cluj) : 61, 66, 92, 1 1 1
„Coşeni" (jud. Covasna) : 69
Dejeu, Ştefan : 108
Covey, Oliver T. : 457
Dekys : 287
Craiova : 18, 145, 459, 494
•
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Delineşti (jud. Caraş-Severin) : 416
Demandice : 304. 309
Denes, înălţime : 208
Departamentul de Stat (al S.U.A.)

Divizia 4 infanterie : 168, 169, 177, 228,

506

: 26,
27, 33, 148, 158, 160, 481
„Descătuşarea", ziar : 92
Deta (jud. Timiş) : 59, 82, 86, 1 1 1
Detaşamentul blindat (român) : 74, 75,
102. 378
Detaşamentul „Dunărea de Sus " : 105
Detaşamentul d e grăniceri (din nordul
Moldovei) : 73, 74

Detaşamentul motomecanizat „general
Nicolescu" : 56, 66
Detaşamentul „Păuliş" : 79, 81
Detaşamentul „Şpălnaca " : 125
Detaşamentul „Schneckenburger" (ger-

man) : 63, 82

.

Detaşamentul 1 179 autotunuri

62

german :

Detva : 275
Deutsch-Wagram : 352
Deva (jud. Hunedoara)

: 18, 55, 63, 76,
80. 81, 82, 504
Devers, Jacob, general american : 43
Devinska Nova Ves : 311
Dezsă, Laszlo, general ungur : 162
Dietrich, Joseph „Sepp", general german :
239
Dimăncescu, Dumitru : 477
Dimitriu, Ion C., general-maior (r) : 200
Dinnyes tn. : 171
Dinslaken : 242
Di6sgy6r : 218

Direcţia restabilirii căilor d e comunica
ţii şi a transporturilor militare sovie
tice : 3 5 0 , 353
Divina : 275
Divizia 1 blindată : 74, 506
Divizia 1 cavalerie : 56, 96, 129, 177, 196,

201, 203, 204, 230, 233, 258, 264, 274, 276,
277, 293, 29� 30� 319
Divizia 5 cavalerie : 506
Divizia 6 cavalerie : 506
Divizia 8 cavalerie : 56, 66, 67, 95, 196, 201,
203, 204, 259, 264, 266, 267, 269, 271,
273, 275, 276, 295, 300, 301, 3 19, 328, 506
Divizia 9 cavalerie : 55, 59, 60, 81, 82, 86,
171, 177, 182, 183, 186, 187, 190-192,
219, 226, 227, 229, 231, 232, 234, 264,
277. 279, 281, 288-291, 300, 319, 506
Divizia 1 cavalerie-instrucţie : 55, 59, 78,
85, 88, 163, 16� 232
Divizia 1 gardă : 299, 300, 319, 506
Divizia 2 infanterie : 86, 168, 171, 177,
182, 183, 185-188, 191-193, 215, 227,
229, 232, 264, 279, 280, 285, 286, 288, 290,
291. 297, 300, 319, 330, 334, 503
Divizia 3 infanterie : 69, 89, 95, 169, 175,
196-199, 201, 202, 204, 259, 264, 266,
268-270, 276, 277, 289, 294-296, 319

Divizia 5 infanterie : 56, 86, 506
Divizia 6 infanterie : 58, 66, 89, 95, 1 10,

196, 201, 202, 204, 219, 265, 267, 268, 270,
276, 277, 294-296, 319, 331
Divizia 7 infanterie : 63, 506
Divizia 8 infanterie : 506
Divizia 9 infanterie : 56, 66, 67, 89, 91,
92, 97, 131, 175, 196, 197, 200, 201, 204,
230, 268, 269, 273, 275-278, 294, 295,
300, 314, 319, 328, 330, 334, 400
Divizia 10 infanterie : 264, 279-281, 283286, 288-290, 293, 297, 298, 300, 319,
326, 330, 333, 334, 506
Divizia 1 1 infanterie : 56, 58, 66, 67, 89,
91, 95, 97, 129, 196-201, 204, 233, 258,
265, 267, 269, 273, 275, 294, 295, 297, 299,
300, 31� 331, 33a 506
Divizia 13 infanterie : 506
Divizia 14 ·infanterie : 81, 506
Divizia 15 infanterie : 86, 506
Divizia 18 infanterie : 90-95, 128, 174,
196-199, 201, 202, 204, 265, 267, 268,
273, 275-277, 295, 296, 299, 300, 319
Divizia 19 infanterie : 55, 60, 81, 82, 86,
171, 176-178, 182, 183, 185, 187, 188,
190-192, 227, 229, 231, 232, 264, 279281, 285-289, 291, 298, 319, 330, 334, 379,
506
Divizia 20 infanterie : 92, 1 10, 506
Divizia 21 infanterie : 58, 66, 91, 92, 95,
96, 196, 201, 202, 204, 258, 265, 267, 273,
275, 276, 295, 296, 300, 319
Divizia 1 infanterie-instrucţie : 55, 59, 60,
76-78, 85, 88, 166, 232
Divizia 3 infanterie-instrucţie : 56
Divizia 4 infanterie-instrucţie : 86
Divizia 6 infanterie-instrucţie : 56
Divizia 7 infanterie-instrucţie : 89, 95, 96
Divizia 11 infanterie- instrucţie : 56
Divizia 13 infanterie-instrucţie : 56
Divizia 14 infanterie-instrucţie : 86
Divizia 20 infanterie-instrucţie : 56, 96
Divizia 21 infanterie-instrucţie : 56

Divizia „Tudor Vladimirescu-Debreţin"
(infanterie voluntari) : 69, 70, 84, 88, 95,

1 1 1 , 163, 166, 171, 181, 182, 208, 209, 231,
28� 287, 319, 390, 391
Divizia 1 munte : 56, 69-71, 89, 95, 96
Divizia 2 munte : 55, 60, 64, 66, 90, 167,
172, 195, 204-208, 223, 232, 233, 259,
260, 262, 264, 279, 284-286, 288-290,
293, 300, 319, 330, 334
Divizia 3 munte : 55, 59, 60, 74, 76, 77, 84,
88, 95. 1 19, 121, 127, 166, 172, 195, 204208, 231, 233, 259, 264, 27� 28� 28� 288,
289, 291, 293, 300, 319, 333, 365, 378, 379,
506
Divizia 4 munte : 60, 506
Divizia 103 munte : 70, 73, 103
Divizia 18 munte-i1t�trucţie : 56
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Divizia 82 aeropurtată americană : 43
Divizia 101 aeropurtată americană : 43, -

239

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

67, 90

1 aeropurtată britanică : 43
2 blindată franc eză : 44
1 blindată germană : 163, 165,
13 blindată germană : 61, 163,
23 blindată germană : 86, 163,
24 blindată germană : 163
26 blindată germană : 341
8 cavalerie SS germană : 61,

Divizia 297 infanterie sovietică : 171, 176,

182

Divizia 337 infanterie sovietică : 84, 88,

95 '

172
192
172
63,

Divizia de grenadieri blindaţi „Feldherrn
halle" : 86, 163
Divizia 4 SS grenadieri
blindaţi (ger-

mană) : 63, 82

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

7 infanterie germană : 195
8 infanterie germană : 205
9 infanterie germană : 195
15 infanterie germană : 90, 197,

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

16 infanterie germană: 277
25 infanterie germană : 195
27 infanterie germană : 259
46 infanterie germană : 172
76 infanterie germană : 86, 172,

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

153
157
182
271

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

357 infanterie germană : 288, 290
3 munte germană : 205, 272
4 munte SS germană: 71, 267
101 munte germană : 272, 273,

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

13 tancuri germană : 86
24 tancuri germană : 86
3 vinători germană : 195, 197, 269
4 vînători germană : 256
8 vinători germană : 195, 203, 264,

208, 264, 266, 294

Divizia 375 infanterie sovietică : 309
Divizia 409 infanterie sovietică : 177, 3 1 1,

338

Divizia 4 infanterie de gardă sovietică :

340-342, 346

Divizia 6 infanterie de gardă sovietică :

74, 75

Divizia 36 infanterie de gardă sovietică :

189

Divizia 108 infanterie de gardă sovietică :

177, 182

Divizia 2 blindată ungară : 63, 103
Divizia 2 infanterie ungară : 195,

198, 203

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

192

4 infanterie ungară : 163, 172
5 infanterie ungară : 209
6 infanterie ungară : 62
7 infanterie ungară : 61
8 infanterie ungară : 208
9 infanterie ungară : 90
10 infanterie ungară : 62,

197,

77,

262, 264, 281, 294, 296

Divizia 12 infanterie ungară : 62; 76, 77,

297

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

16 infanterie ungară : 264
20 infanterie ungară : 182
23 infanterie ungară : 176
24 infanterie ungară: 195, 256, 264,

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

25 infanterie ungară : 90, 209
26 infanterie ungară : 61, 64
27 infanterie ungară : 195
6 infanterie de rezervă ungară :

294

infanterie germană : 290
infanterie germană : 198
infanterie germană : 297
infanterie germană : 288, 290,

281, 287, 288

Divizia 8 cavalerie sovietică : 165
Divizia 10 cavalerie de gardă sovietică :

287

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

1 desant aerian sovietică : 287
4 desant aerian sovietică : 205
4 infanterie sovietică : 92
49 infanterie sovietică : 86
53 infanterie sovietică : 177
93 infanterie sovietică : 92, 207,

Divizia
Divizia
Divizia
Divizia
Divizia

101 infanterie sovietică : 337
110 infanterie sovietică : 287
133 infanterie sovietică: 197, 289
202 infanterie sovietică : 69, 207
203 infanterie sovietică : 78, 85,

309

'

88, 169

Divizia 227 infanterie sovietică : 209
Divizia 232 infanterie sovietică : 278
Divizia 243 infanterie sovietică : 176, 209

84, 163

269, 272, 294, 295

78

Divizionul 23 artilerie antiaeriană : 78,

102

Divizionul 1 artilerie antitanc : 103
Divizionul 52 artilerie grea : 56, 89
Divizionul 61 artilerie grea : 79
Divizionul 4 aruncătoare : 262
Dîmboviţa, judeţ : 147 ; remorcherul "' :

105

Dîrjan, Traian, adjutant aviator : 307
Dobăeşti (jud. Maramureş) : 110
Dobi, Istvan : 224
Dobolii de Jos (jud. Covasna) : 69
Dobra Niva : 279, 281, 285, 286, 327, 373
Dobrescu, Valeriu, sublocotenent : 175
Dobrilă, Eugen, căpitan : 77
Dobrişoiu, Ion, elev-sergent : 80
Dobroi! : 317
Dobrogea : 431, 442, 492, 494
Dobsina : 264, 265, 268, 269, 328
Doenitz, Karl, amiral german : 247-249
Dolezal, Jiri : 320
Dolj, judeţ : 425
Dol. Breznica : 286
Dolna Lehota : 277
Dolna Mii!ina : 277
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Dolnci StTehovci : 287
Dolne StThciTe : 287
Dolny Pial : 309
Dombastanya : 232
DombTcid : 173
Donceni (jud. Arad) : 78
Doneanu, Ioan : 120
Daniei, Alexei, căpitan : 82
DomişoaTa (jud. Suceava) : 1 1 1
DoubTavice : 302
Dmgu, Ilie, căpitan : 74
„DTapelul Roşu", oTdin sovietic :
/

411

ETdpress : 342
ETemitu (jud. Mureş) : 74
ETickson, John : 443
ETik, Iosif : 118
Escadrila 2 tecunoaşteTe : 210, 21 i .
Escaut : 42
Esztergom : 189
Etes : 209
.
Europa : 7, 33, 39, 46, 47, 87, 98 ; 160, 162,

287,

DTava, rîu : 181, 394, 396
DTăgescu, Mariana, pilot voluntar : 367
Drăgeşti (jud. Bihor) : 77
DTăghici, Iosif : 1 1 1
Drenok : 264
„Dreptatea ", ziaT : 17, 143
DTesda : 300, 528
Drinda, GheoTghe, sublocotenent (r) : 108
Drnava : 257, 329
DTobot, Victor, locotenent : 352
Dubnica : 297, 299, 321
Dubrovica : 275
DumbTavă, Vasile, maior : 67
DumbTăveni (jud. Sibiu) : 56, 63
DumitTache, Ion, general de divizie : 58,

69, 71

Dumitrescu, Constantin, maior : 352
Dunărea : 25, 29, 52, 55, 61-63, 76, 82,

105,
192,
391,
465,

126, 127, 161, 162, 181, 186, 189,
193, 211, 212, 214, 255, 332, 387, 389,
394, 401, 402, 437, 439, 443, 455, 456,
480
Dii.sseldorf : 243
Dvorniky : 258

220, 252-256, 300, 319, 336, 384, . . 388,
389, 396, 399, 405, 412, 426, 440, 445, 449,
451, 453, 468, 525, 533, 540, 545-547,
553 ; "' centrală : 206, 385, 410, 432
Ewat, V.H. : 461
„ExnaT", grup de partizani cehi : 321
Extremul Orient : 236, 250, 251 ·
F

Fackov : 294, 296
FatTa MaTe, munţi : 255, 256, 287, 293-

295, 300, 303, 306, 307, 320, 327, 331, 332,
396, 397, 403
FatTa Mică, munţi : 255, 256, 287, 293,
295-297, 300, 307, 320, 332, 333, 396,
403
Faurisson, Robert : 533
Făcăeni (jud. Ialomiţa) : 105
Făgăraş (jud. Braşov) : 71
123,
Făget, munţi : 60, 90, 91, 95, 96,
127-129, 131
Fărău (jud. Alba) : 125
Fătu, Ioan, căpitan : 79, 80
Feleacului, deal : 124
Felsomalom, lac : 187
FeTmas : 218
„Festung-Europa" : 181, 390
„Figaro ", Le "' ziar francez : 437
Fil'akovo : 304, 306
Filipine : 39 ; arhipelagul "' : 44, 45,
250
Filotti, Eugen : 455
Finlanda : 440, 449-451, 456, 457, 461,
462, 474, 475, 477, 484
Fischer, A.G.B. : 457
Fînaţa (jud. Bihor) : 77
„Flak 40", tun de 120 mm : 255
Flensburg : 248
Florescu, Arta : 138
Flotea, G heorghe, elev-sergent : 77
Flotila de Dunăre : 182
Flotila de siguranţă : 105
„Focke-Wolf-190", avion : 307
Focşani (jud. Vrancea) : 25
Focşăneanu, Ion, colonel : 472
Foeni (jud. Timiş) : 86
Fony, zonă : 203
Fonteura, Neves da : 461
„Ford ", ateliere în Bucureşti : 416
Forgaci, Iosif, sublocotenent : 347
Forli : 42
Forr6 : 219
•

E

Echternach : 239
Ecovescu, Ioan, elev sergent : 80
Edelsdorf : 351, 352
Eden, Anthony : 46, 434
Eger ; 207 ; rîul "' : 211
Egerbatka : 209
Eibenstahl : 347, 349
EisenhoweT, Dwight David, general ame-

rican : 42, 43, 433

Elba, fluviu : 243, 244
Elek : 85
Elveţia : 36, 519
Emod : 204-206, 233
Enache, Nicolae, soldat : 79
Enceanu, Constantin, sublocotenent : 344
EndTefalva : 221
Ene, DumitTu, sergent-major : 299
Enescu, Ion, locotenent-colonel : 82, 83
Engaiio, cap : 44
ETCsi : 212
ETdeuş, Dumitru : 118
ETdăbenye : 203
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Fonunescu, Hercule,
�6

general de brigadă :.

Fota, Mircea, elev-sergent : 80 .
Franasovici; Richard : 453, 457;
"France Presse", agenţie : 454
„Franc-Ti'l'eur", gazeta : 456
Franţa : 30, 42, 159, 249, 383,
·

446, 451, 452, 454, 456,
475-477, 533

460,

„Franz Joseph", cazarmă

·

464

385, 436,
464-466,

(Budapesta)

192, 234

:

Frata (jud. CJ.uj) : 67
„Frederic Joliot Curie", medalie de aur :
552

Fretter�Pico; MaximiHen, general

man :

ger

61

Friedeburg, Hans Georg von, amiral ger

man

:

248, 249

Friessner, Hans, general german :

60, 64,

82, 1 15, 163, 164

„Frontul", gazetă : 502
Frontul Naţional (Franţa) : 534
Frontul Naţional Democrat : 13-18,

22,

47, 134, 139-149, 152, 160, 510

Frontul Naţional Democrat al Tineretu
lui : 1 8
Frontul Patriei (Bulgaria) : 4 1
Frontul Plugarilor : 13-16, 1 1 4. 145, 146,
150, 487, 4D2, 500, 503, 5 16, 5 1 8
9- 12, 1 3 , 16,
17

Frontul Unic Muncitoresc :

Frontul Unic Naţional Patriotic al Tineretului : 17
Frontul 1 baltic : 40
Frontul 2 baltic : 40
Frontul 3 baltic : 40
Frontul 1 bielorus : 245-247
Frontul 2 bielorus : 245
Frontul 3 bielorus : 41, 245
Frontul Karelian : 40
Frontul 1 ucrainean : 40, 245, 246, 300
Frontul 2 · ucrainean : 37, 41, 65, 87, 95,
96, 104, 130, 1 3 1 , 157' 163, 165, 168,
173, 177' 182, 184, 185, 189, 195,
204,
211,
226, 228, 235, 246,
287, 304, 306, 320, 321, 323; 324,
336, 353, 370, 388, 390, 391, 394,
397, 404, 421, 434, 440, 443
Frontul 3 ucrainean : 41, 103, 105,
182, 336, 390, 391
Frontul 4 ucrainean : 41, 182, 245,
256-...;2 58, 272, 293, 299, 300, 323,
395, 396, 440

Frumoasa (jud. Harghita)
Filzesabony : 2 1 4
Filzesgyarmat : 232
G

Gaborjan : 166
Gafencu, Grigore :

476

: 74, 103

170,
201,
259,
328,
395,
163,

246,
388,

Gajary : 347
Galaţi : 18, 25, 145, 422, 423
Galiţia : 439
Galşa (jud. Arad) : 85
Gansleifen : 351
Garadna : 2 1 9
Gaspar, Vasile, sublocotenent : 203
Gaulle, Charles de : 27
Gavriloiu, Ion, sublocotenent : 344
Gădălin (jud. Cluj) : 92, 129
Geldern : 242
Geneva, convenţia de la "" (1929) : 473
Gerasdorf : 352
Gerăuşa (jud. Satu Mare) : 96, 129
Germania : 8, 19-22,
24-26,
28-32,

36-44, 46, 47, 1 15, 1 18, 132, 133, 138,
145, 154, 1 56, 160-163, 179, 181, 2 15,
235-239, 244-247, 248, 250, 253, 254,
278, 311, 312, 335, 336, 347, 350,
3 53 ,
358, 360, 363, 368, 370, 372, 380-384,
386, 391, 394, 396, 404, 406, 408,
4 10 ,
412, 414, 415 , 4 17 , 425, 430-433, 4364 4 1 . 4-44, 441), 447, 4 5 1 , 452, 458, 466,
467, 472, 473, 475, 476, 479, 481, 484,
500, 533
Ghetmegeanu, Mihai : 157
Ghenescu, Elena : 1 1 1
Ghenescu, Iancu, colonel : 262
Gheorghiu, Ana Praja : 108
Gheorghiu, Gheorghe, elev-sergent : 77

Gheorghiu, Gheorghe R„ general de di-

vizie :

269

Gheorghiu, Ioan : 108
Gheorghiu-Dej, Gheorghe : 451, 464, 520
„Gherdap", remorcher : 105
Gherla (jud . Cluj) : 66 , 89 , 90, 92 , 123
Gheţie, Eleonora : 108
Gheysens, Roger : 443
Ghiciulescu, Petre, maior : 261
G himeş-Făget, defileu : 74, 75, 102, 103,
126, 378

Ghimeş-Palanca, trecătoare :
Ghioroc (jud. Arad) : 79, 8 1
Gibart, rîu : 2 1 2
Gilău (jud. Cluj) : 55, 5 8 ,

338

59, 60,

66,

124, 126

Giorgi, Ion : 310
Girincs : 205
Giurgeni (jud. Ialomiţa) : 105
Giurgiu : 105, 421
Gîlgău (jud. Sălaj) : 9 5
Gălpîia (jud. Sălaj) : 95
„Glasul armatei" , ziar. : 505
.â
Godeanu,
Constantin,
sublo ali ent :
366

Gădăllă : 1 8 1 , 187, 214, 233
Goebbels, Joseph : 247
Gănc : 203
Goring, Hermann : 247
Goriunov, S. I„ general de aviaţie so

vietic

:

308
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Gorj, judeţ : 425
Gorneşti (jud. Mureş) : 75
Gorschendorf : 350
Gottingen : 533
Gozan, Nicolae : 1 1 1
„Graiul Nou", ziar sovietic : 226,

436

Grupul de armate „Nord " german : 4 0
Grupul d e armate „Sud" german : 86,

163, 164, 172, 179, 181, 188, 206

434,

Grave : 43
Grădinari (jud. Timiş) : 62
Grecia : 41, 46, 456
Gregory, S. : 457
GrigCJTe, Nicolae, sergent : 67
Grigorescu, Horia : 464
Grof Almasi, maior : 171
Gromîko, A. A. : 440
Grosskrut : 347
Gross-Weikersdorf : 351
Groza, Petru, dr. : 147, 150, 151, 480, 481,

487, 488, 520

Gruparea „Serbia" (germană) : 41
Gruparea hipomobilă „General
P liev"

(sovietică) : 88, 164, 173, 174

„Grupul celor 77", organizaţie politică :

550

Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul

207

„Bihor" : 60. 127
„Crişuri" : 60, 127
8 asalt : 65, 2 1 1
1 bambardament : 211, 306
6 '3 bombardament : 65
57 cercetare : 56
1 observaţie aeriană : 210, 307
2 observaţie aeriană : 210. 307
2 vînătoare aeriană : 210, 2 1 1
9 vînătoare aeriană : 210,
211
3 vînători de munte : 166, 172,

Grupul 4 vînători de munte : 172, 205,

207, 208, 262

Grupul 5 vfnători de munte : 205,
Grupul 6 vînători de munte : 207,

233

Grupul de luptă

62, 82

Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul

262
232,

„Behrends " german :

„Breith" german : 61
„Bundesman" german : 61
„Maior Grade" german : 61
„Schmidt" german : 61
„Wohler" german : 163
de luptă „Fischer" german : 63
202 blindat german : 63
67 vînători frontieră ungar : 69
6 armate aliat (americano-fran-

�

ce

Gru

,43, 242, 244

1.2 armate aliat (american) : 43,

240- 43

Grupul 21 armate aliat (canadiano-bri-

tanic) : 43, 240-244

Grupul de armate „B" german : 242
Grupul de armate „C" german :
238
Grupul de armate „Centru" german :

300

Grupul de armate „F" german

181

:

61, 163,

Grupul de armate „Ucraina de Sud " ger
man : 60, 82
Grupul de armate „Budapesta" (sovie
tic) : 189
Grupul de armate „General Trofimenko" (sovietic) : 131
Grupul Patriotic Antihitlerist : 21
Grussbach : 351
Guandun : 251
Gunda : 285
Gura Humorului (jud. Suceava) : 73
Gura Văii (jud. Mehedinţi) : 215
Gurbediu (jud. Bihor) : 77
Gurghîanu, Aurel : 105
Gurghiului, munţi : 70, 74
„Gustloff", tun : 344
Gyoma : 214
Gyor : 214, 224
Gyula : 77, 87, 221
H

Habermas, Jilrgen : 533
Haga : 464
Haiduc, Mihail : 365
Hajduboszormeny : 172, 173, 224
Hajduhadhliz : 172, 173, 223, 233
Hajdunanas : 172
Hajduszoboszl6 : 166
Hajncicka : 30Q
Halic : 262, 264
Halifax, Edward, lord : 158, 455
Hamak : 184
Hamburg : 243
HcimOT : 208, 391
Harghita, judeţ : 103
Harmanec : 303
Harriman, William Averell : 27, 28, 33-

35, 453, 471, 476

Harskut : 257, 266
Harting, Alexander : 455
Hatvan : 208, 211, 214, 309, 376
Haţieganu, Emil : 491
Havlickuv Brod : 302
Hayashi, Fu3ao : 533
Hădăreni (jud. Alba) : 89
Hegyalja, munţi : 162, 181, 194-196, 200,

206, 211, 225, 233, 372, 390, 391, 392,
397
Heistver, A. V. : 441
Hejce : 203
Helsinki : 541 ; Actul final de la
,...,
539, 547, 553
Hencida : 166, 231
Hennyey, Gusztav : 179
Heria (jud. Alba) : 58
Hernad, rîu şi vale : 196, 201-204, 212.
230, 232, 233, 257, 258, 397, 403
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Iancu, Avram : 100
Iancu, Ion : 1 1 8
Ianoşda (jud. Bihor) : 8 7 , 1 1 1
Iapa (jud. Maramureş) : 1 1 0
lara (jud. Cluj) : 107
Iaşi : 145, 146, 413, 422
Iernut (jud. Mureş) : 66-68, 104
lgris : 205
I lfov, fost judeţ : 514
Ilieni (jud. Covasna) : 69, 287
Ina : 309
India : 466
Ineu (jud. Arad) : 59, 77, 78
Indonezia : 250
„Industria Aeronautică Română " (l.A.R.),

Herţa : 32, 455
Herţegovina : 41
Heszlenyi, Jozsef, general ungur : 62
Hidasnemeti : 204, 233
Hillgruber, Andreas : 442, 533
Himmler, Heinrich : 247
Hinova (jud. Mehedinţi) : 215
Hirohito, împărat al Japoniei : 252
Hiroshima : 251, 528
Hitler, Adolf : 61, 94, 162, 181, 237, 238,

241, 243, 247, 248, 389, 435, 468, 530, 532,
534
Hlohovec : 290
Hnust'a : 303
Hodoni (jud. Timiş) : 60
Hodonin : 290, 292, 304
Hoflein : 351
Hoggan, David : 533
Hohenruppersdorf :
338, 339, 341-343,
345, 357' 358
Holesov : 300, 408
Holod (jud. Bihor) : 77
Homok, pădure : 184
Homokterenye : 209
Homorod (jud. Braşov) : 58
Homrogd : 202
Horersdorf : 350
Hor. Almas : 287
Hor. Varad : 309
Horna Lehota : 275
Honui MiCina : 330
Horna Stubna : 307
Horni Lidec : 312
Horny Tisovnik : 281
Horthy, Miklos : 162, 187, 468, 534
Hosszup<ilyi : 166
Houffalize : 240
Hrabovci : 283
Hrcidok : 290
Hrhov : 258
Hristache, G heorghe, sergent T. R. : 207
Hron, riu : 254, 256, 264, 265, 268, 271276, 278-280, 284-286, 288, 289, 294,
303, 306, 309, 310, 319, 323, 325, 327,
328, 332, 333, 353, 354, 372, 373,
378, 395, 397, 403
Hronjakova : 284, 285
Hronskci Breznica : 306
Hroziencik, Jan : 320
Huedin (jud. Cluj) : 59, 76
Hulin : 300, 308
Hull, Cordell : 33
Hull, W. G. : 476
Humpolec : 302, 500
Hunedoara : 141
Hungciria, bulevard (Budapesta) : 193
Husasău de Tinca (jud. Bihor) : 77, 1 1 1
I

uzine Braşov : 416

lnovec, munţi : 255, 287, 290, 291, 293,

320, 327, 396

Inspectoratul Aeronauticii : 507
Inspectoratul General al Armatei pentru
Educaţie,
Cultură şi
Propagandă :

507, 515

Inspectoratul General al Jandarmeriei :

57

Inspectoratul Marinei : 507
Institutul
Românesc de Conjunctură :

457

Ion, Dumitru, sublocotenent : 344
Ion, Marin, căpitan : 344
Ionaşcu, Costin, general de divizie
Ionescu, Emanoil, general aviator :
Ionescu, Ioan, căpitan : 263
Ionescu, Paul, locotenent-colonel :
Iordăchescu, Constantin, general de

gadă : 260

: 67
104
331
bri-

Iovaneli, Nicolae, căpitan fluvial : 105
Iovănaş, Virgil, elev : 79
Ip (jud. Sălaj) : 528
Ipel (Ipoly) , rîu : 208, 232, 256, 259, 260,

261, 262, 279

Ipolytarn6c : 260
Iran : 453
lsaszeg : 187, 188, 223
Istrate, Petre, caporal : 344
Istvan Mjr. : 205
Italia : 30, 41, 42, 237, 238, 248, 385, 449,

456, 461, 462, 477, 484

Iugoslavia : 41, 46, 62, 63, 82, 105,

130,
158, 159, 246, 254, 402, 423, 429, 455, 457 '
469, 525
Ivanka : 442
Iwo Jima, insulă : 250, 251
„Izvestia", ziar sovietic : 36, 456
I

„lnainte ", gazetă : 494, 497
!naltul comandament aliat

28, 31, 33-35, 420, 428, 429

(sovietic) :

!naltul comandament român : 29, 30
!naltul comandament sovietic :
29-31,

Iacobeni (jud. Suceava) : 416
Ialta : 159, 160, 252, 253, 458
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171, 291, 295, 307, 310, 322, 347, 389391, 404 , 421, 423, 434

lnaltul comandament al Wehrmacht-ului
(OKW) : 238, 240
lntorsura Buzăului (jud. Buzău) : 55
J

Jablonov : 257, 258, 264-266
Jalbă, Traian : 109
Japonia : 47, 236, 251, 252, 253, 535
Javarie, virf : 282
Javorina, munţi : 255, 256, 264, 270, 272,

279-281, 283-286, 300, 303, 319, 324327, 330, 332, 333, 372, 373, 378, 380,
395, 397 ; operaţia militară "' : 395
Jebel (jud. Timiş) : 60
Jebeleanu, Eugen : 138
J elsava : 264, 268
J el5ovec : 259-262
Jesenice : 306
Jibou (jud. Sălaj) : 90, 95, 106 ; depresiunea "" : 127
Jilava, închisoare : 493
Jimbolia (jud. Timiş) : 62, 103
Jivkovic, Mirko : 1 1 1
Jmacenko, F . F., general sovietic : 203,
321
Jobb, Gladwyn : 470
Jodl, Alfred, general german : 248
„Journal Stockholm Tidnigen", ziar sued ez : 406
Jukov, G. K., .mareşal sovietic : 248, 249
„Jumhuryia", ziar sirian : 437
„Jurnalul de dimineaţă", ziar : 194

Kikinda : 82
Kirpi, fermă : 341
Kiseleff, şosea (Bucureşti) : 521
Kisgyor : 206, 207
Kismarja : 166
Kissel, Hans : 442
Kiss, Istvan, general ungur : 61
Kisselev, K. V. : 462, 520
Kistarcsa : 188
Kisterenye : 221
Kistokaj : 198
Kisitjszcillcis : 169
Kisvcirda : 175
Kladovo : 105
Kobcinya, cartier (Budapesta) .: 190, 191
Kogelfranz, Siegfried : 437, 443
Kojetin : 256, 297-299, 301, 371
Koka : 185
Kolberg : 244
Kolin : 500
Kolloshegyek : 207
Koln : 243
Kolyukgalya (cota 718) : 207
Komcirom : 211, 214
Komorowski, Tadeusz (Bor), general po-

K

Kcidcir, Janos : 224
Kcill6 : 2 1 1
Kcilna : 289
Kcilnica : 291
Kalonda : 261
Kcipolna, pădure : 177, 182
Kaptar, deal : 202
Karcisz : 173
Karcag : 214
Kardelj, Edvard : 463, 469
„Karelia", operaţie militară : 385
Karlshorst : 249
Karlsruhe : 244
Kcisova Lehâtka : 278
Kazcir : 209
Kecskemet : 214
Keitel, Wilhelm, feldmareşal german :

247, 249
Kek : 231

Kenderes : 221
Kerepes, cimitir (Budapesta) : 192,
Kerr, Archibald Clark : 28, 35, 453
Kettlasbrunn : 346, 358

193

lonez : 41

Komjatice : 309
Konycir : 166, 233
Konigsberg : 237
Korbel, Joseph : 457
Korneuburg : 351
Korosladciny : 221
Kărtvelyes, pădure : 186
Kosice : 195, 256, 257, 267, 272, 321, 374,

395

Kostolne Moravce : 287, 309
Kozelnica : 286
Kovin : 62, 317
Kralova : 310
Krcisnoharskd Dlhd Litka : 257, 266
Krebs, Hans, general german : 247
Kremnica : 294, 295, 307, 322, 379, 403
Krivcin : 276
Kromeriz : 256, 297, 307, 312, 317-319,
.

330, 332, 334, 371, 395

Krupina : 279, 281, 285, 304
Krupinica, rîu : 284, 285
Kuchyna : 310
Kunmadaras : 2 1 1
Kunova Teplica : 268
Kurim : 302
Kvasice : 297
Kyjov : 297
L

Laa auf der Thava : 351, 352
Lackov : 283
Laskov : 285
La Spezia : 238
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Lattre de Tassigny,

francez : 249

Jean

de,

M

general

Lavarenne, Valery de : 457
Lazăr, Ion : 109
Lăpuş, munţi : 95, 120, 123
Lebedev, N. I : 440, 441
Lecca, Radu : 493
Lechinţa (jud. Bistriţa-Năsăud) : 66
Lehota : 264
Lehâtka : 264, 278
Leningrad : 40
„Leonida ", ateliere în Bucureşti : 416
Leopoldau : 351, 352
Le Rougetel, John Helier : 158, 492
Les (jud. Bihor) : 87
„Leul alb pentru victorie", ordin
ce

hoslovac : 411

„Leul a l b pentru vitejie", ordin

slovac : 4 1 1
Levice : 304, 309
Leyte ,golf : 44, 250
„Libertatea", ziar : 100, 482

ceho-

Liceul „Aurel Vlaicu" din Arad : 79
Lidice : 528
Liddell Hart, Basil H. : 442
Linia fortificată. ,,Attila" : 233
„Linia (fortificată.) Gotică" : 42
„Linia (fortificată) Margareta" : 162
Lipova : 79, 82
Lippstadt : 242
Lokoshdza : 78, 214
Londra : 37, 46, 158; 160, 226, 438, 451,

453, 458, 488, 492

Lonec : 283, 285
Lopadea Veche (jud. Alba) : 64
Lopaty : 283
Lorena : 43, 385
L'uboret : 279
Luca, Vasile, sergent : 67
Lueatin : 272, 304
Lucenec : 208, 256, 259, 262, 263,

268,
304, 306, 317, 379, 395
Luchian, Vasile, maior : 166
Lucka : 257
Luczka mjr., fermă : 190
Luczka Szt. Kiraly, pădure : 187
Ludova : 263
Luduş (jud. Maramureş) : 58, 63, 65, 66,
68, 103, 110
Lugoj : 60, 81, 82, 141
Lukaeovce : 280
Luka : 291
Lukove : 276
Lunca de Sus (jud. Harghita) : 74
Luncani (jud. Cluj) : 64, 89
Lungu, Ion, general-maior (r) : 182
Lungu, Nicolae, elev-sergent : 77
Lupeni (jud. Hunedoara) : 18
Lupşa (jud. Alba) : 107
Luxemburg : 453
Lilbeck : 243, 264
Lychowski, Tadeus : 457

Macea (jud. Arad) : 59, 77
Macici, Nicolae, general de corp de ar

mată

:

55, 59, 60, 83, 178, 279, 324

Mackenzie, King W. L. : 463
Madosz, vezi Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din România
Magdeburg : 243
Magurka, vîrf : 289
Mainz : 242, 243
Maiski, I. M. : 28, 36
Majerka : 277
Mak6 : 76, 88
„Malaxa", uzine : 136, 137
Mala Lehota : 289
Malinovski, Rodion Iakovlevici, mareşal

sovietic : 28, 34, 36, 38, 185, 204, 226,
259, 321, 325, 434, 443
Malnaş (jud. Covasna) : 69
Managarov, Ivan Mefodievici, general sovietic : 77, 84, 321, 322, 327, 403, 434
Manciuria : 252
Mandet, masiv muntos : 327
Maniu, Iuliu : 16, 17, 34, 148, 452, 491,
496, 499
Mannheim : 242, 243
Manuilski, Dmitri Zaharovici : 28
Maramureş : 87, 96, 1 1 1 , 118, 120
Marea Adriatică. : 239, 255
Marea Adunare Naţională : 538
Marea Baltică : 40, 254, 255
Marea Britanie : 24-28, 30, 32, 35, 36,
46, 147, 158, 159, 237, 249, 253, 381, 396,
406, 4 10, 434, 437, 444, 446, 449-454,
456, 457, 460, 461, 464-46e, 470, 472,
475, 476, 477, 480, 488, 491, 492, 518
Marea Neagră. : 29, 32, 46, 359, 387, 401,
408, 439
Marea Tireniană : 239
Marele Stat Major : 37-39, 49, 50, 51, 53,
55, 57, 59, 60, 74, 75, 78, 83, 85, 86, 92,
96, 99, 106, 1 12, 1 13, 124, 130, 131, 158,
162, 191, 218, 227, 263, 278, 283, 286,
305, 308, 312, 324, 360, 361, 369, 370,
383, 396, 422, 50� 510
Marele Stat Major (ungar) : 179
Mariane, arhipelag : 44
„Market-Garden",
operaţie militară :
42, 43
Marky, Gabor : 220
Martinsdorf : 341, 345
Masaryk, Jan : 435, 465
Maskova, rîu : 262, 264
Matei, G heorghe, locotenent-colonel : 74
Mateszalka : 173, 174
Matra, munţi : 162, 181, 182, 195, 208,
209, 211, 225, 226, 286, 39� 391
Matraballa : 209
Matraderecske : 209
Matramindszent : 209
Matranovak : 209
.
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Matyasfold : 188, 190
MauTeT, Ion GheoTghe : 457, 464
Măciuţ, Ion : 1 1 1
Mălini (jud. Suceava) : 74
MăTceanu, VioTel, locotenent : 309
MăTcuş, VictoT, locotenent : 67, 365
„MăTgineanca", uzină de armament :

137, 416

Mediaş (jud. Sibiu) : 18, 56, 58, 59, 63, 144
MedzibTod : 303
Megyasz6 : 201, 202, 224
Mehedinţi, judeţ : 425
Melik tn. : 171
MeTk : 174
MeTkulov, V. M., general sovietic : 73
Meseş, munţi : 90, 91, 95, 96, 123, 127,

129

„MesseTschmitt", avion : 307
Metalici Slovaci, munţi : 255, 256,

266,
270-275, 300, 303, 319, 328, 332, 378,
395
Metz : 44
Meuse, rîu : 43
Mezocsat : 219, 221
MezotuT : 168, 169
MezozomboT : 199
Mic, Vasile : 1 1 7
Micfalău (jud. Covasna) : 70
Michalova : 303
MieTcuTea Ciuc : 61
MieTlău (jud. Bihor) : 87
„Mihai Viteazul", ordin : 175, 194, 295,
354, 409
Mihail, G heoTghe, general de corp de
armată : 37, 38
Mihăileni (jud. Botoşani) : 32
Miheşu de Cîmpie (jud. Cluj) : 92, 103
Mija (jud. Dîmboviţa) , uzinele din "' :
416
Mindszent : 171, 176, 228, 232
MinisteTul AfaceTiloT E:rteme : 27, 150,
457, 492, 500
MinisteTul AfaceTiloT lnteme : 140, 141,
149, 503, 508
MinisteTul AgTicultuTii

150

şi

DomeniiloT :

MinisteTUl ApăTăTii Naţionale : 52,

141, 150, 360, 500, 507, 508
MinisteTUl ATteloT : 150

107,

MinisteTUl Asistenţei şi AsigUTăTiloT So
ciale : 149
MinisteTul ComunicaţiiloT şi LucTăTiloT
Publice : 135, 149, 353, 500
MinisteTul CoopeTaţiei : 150
MinisteTUl CulteloT : 150
MinisteTUl Economiei Naţionale : 496
MinisteTUl Educaţiei Naţionale : 149, 522
MinisteTul de Finanţe : 150, 457, 500
MinisteTUl lndustTiei şi ComeTţului : 150,

496

MinisteTul Justiţiei : 149, 448
MinisteTul MineloT şi PetTolului : 149

MinisteTul PTopagandei : 150
MinisteTUl de Război, vezi MinisteTul
ApăTăTii Naţionale
MinisteTul Sănătăţii : 150, 378
MinisteTul Sănătăţii şi OcTotiTiloT Sociale,
vezi MinisteTul Sănătăţii
Miniş (jud. Arad) : 79
MiTăslău (jud. Alba) : 64
Miskolc : 195, 204-207, 211, 214, 223-225,

305, 376, 379

Mişca (jud. Arad) : 232
„MissouTi", cuirasat : 252
Mistelbach : 338, 339, 344, 347, 350
MişcaTea Socială Italiană : 534
Mlado5ovice : 285
Mociu (jud. Cluj) : 92
Mociulschi, LeonaTd, general de divizie :

60, 76, 77, 206, 260

MocTea (jud. Arad) : 77
Mocsalya : 207
Modelu (jud. Călăraşi) : 105
ModTy Kameii. : 317
Mohos tn. : 200
Moisei (jud. Maramureş) : 118
Moldova : 49, 53, 61, 74, 109, 130, 1 57,

158, 386, 396, 431 ; rîu şi vale : 73

Molotai, insulă : 44
Molotov, Veaceslav Mihailovici : 26, 28,

30-35, 46, 150, 435, 455, 456, 458, 461,
463, 475, 488
Moluce, insule : 44
MonostoTpalyi : 166
Monschau : 239
MontgomeTy, BeTnaTd L., mareşal brita
nic : 43, 433
MontTeux : 46
MoTava : 254, 256, 287, 288, 291-293, 297,
300, 303, 304, 307, 308, 311, 319, 321,
325, 327, 333, 337-341, 347, 353, 354,
372, 377, 395, 396, 397, 403, 440
MoTavia : 256, 403
MoTavska OstTava : 299
MoTavsky Pisek : 29
MoTeni (jud. Dîmboviţa) : 16, 145
Moscova : 24-28, 33, 37, 46, 158, 160,
244, 403, 440, 451, 453, 455, 458, 463,
440, 451, 453, 455, 458, 463, 489, 491
Mosely, Philip E. : 457
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Sremak : 245
Staatz : 350, 352
Stiiglich, Wilhelm : 533
Stalin, I. V. : 46, 153, 245, 252, 403, 433,
440
Stanca, D. : 365
Stalingrad (azi Volgograd) : 442
„Standard", tip de săniuţă : 329
Stara Tura : 291
Stare Hory : 307
Statele Unite ale Americii (S.U.A.) : 2428, 30, 33, 35, 36, 44, 46, 147, 148, 158160, 239, 244, 249, 253, 381, 396, 406,
410, 433, 436, 437, 440, 444, 446, 449452, 454, 457, 460, 461, 463, 464-466,
470, 471, 472, 475-488, 491, 492, 534
Statul Major al Aerului : 104
Stavrescu, Gheorghe, general de divizie :
58, 66
Stănculescu, Ion, general de brigadă :
400

„Steaua pentru libertatea Cehoslovaciei",

medalie cehoslovacă : 4 1 1

„Steaua Română", rafinărie : 417
„Steaua României", ordin : 409
„Steaua Roşie", ordin sovietic : 411
Stere, Gheorghe C. : 522
Stevenson, Ralph, viceamiral britanic :

Stupna : 294
Sturdza, Maria : 112
Sturdza, Traian : 1 1 2
Stuttgart : 244, 408
Subsecretaf'iatul de Stat

al

Aerului :

Stat

al

Armatei :

507

Subsecretariatul de

507

Subsecretariatul de

507

(1986) : 545-546
Stoicev, V., general bulgar : 182
Stoilov, Simion : 464
Stoky : 302
Strasshoff : 351
Strasbourg : 44, 408
Stfelna : 317
Studena : 208
Stumpff, Hans-Juergen, general
man : 249

ger

al Marinei :

Subsecretariatul de Stat pentru Trupe :

508

Suceava : 73
Suche Brezova : 264, 286, 287
Suedia : 36, 406
Sulina : 420
Sumugiu (jud. Bihor) : 109
„Sunday Express", The "' • ziar brita

nic : 158

„Sunday Times ", The

406

"'•

ziar britanic :

Surduc (jud. Cluj) : 95
Surduc, rîu şi vale : 107
Surigao, strîmtoare : 44
Susaikov, Ivan Zaharovici, general so„

vietic : 435, 487

Silssenbrunn : 352
Svetnov : 302
Svaty Jakub : 294, 328
Svaty Ondrej : 277
Svibova, masiv muntos : 273
Szakald : 205, 206
Szalasy, Ferenc : 162
Szaled, Margit : 220
Szarkadekeresztur : 85
Szarvas : 62, 76, 168, 171
Szecseny : 220
Szeged : 62, 78, 214
Szeghalom : 165, 232
Szekesfehervar : 2 1 1
Szekely : 174
Szentes : 62, 76, 171, 176, 214, 227
Szerencs : 200, 202
Szilvas, rîu : 207, 208
Szilvasvarad : 218
Szirmabesenyo : 221
Szolnok : 167, 169-171, 177, 181, 212, 2 1 4,

228

488

Stitnik : 265, 266, 268, 272
Stîna (jud. Sălaj) : 96, 1 1 9
Stockerau : 351
Stockholm : 25, 32 ; conferinţa de la ,...,

Stat

ş
Şagu (jud. Arad) : 60
Şaguna, Andrei : 100
Şandra (jud. Timiş) : 96
Şăulia (jud. Mureş) : 66, 92
Şcoala militară de ofiţeri de rezervă de
infanterie nr. 2 Bacău : 59
Şcoala militară de ofiţeri de rezervă de
infanterie nr. 6 Botoşani : 59
Şcoala de ofiţeri de rezervă nr. 4 Arad :

59
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Timoc, rîu : 63
„Timpul", ziar : 179
Tinca (jud. Bihor) : 59, 77, 1 1 0
Tippelskirch, Kurt von, general

Şcoala de subofiţeTi de jandaTmi „GiaT
mata" TimişoaTa : 59
Şcoala de stibofiţeTi de TezeTvă de in
fanteTie nT. 4 DoTohoi : 59
Şcoala de subofiţeri de infanteTie de TezeTvÎi nT. 3 Radna : 59, 79, 8 1
Şeica MaTe ·(jud. Sibiu) : 56, 58
Şilindia (jud. Arad) : 78, 85
Şişov, N. I. : 441
ŞofTonea (jud. Arad) : 59, 78
Şova, Nicolae, general de corp de ar
·

mată : 85; 183, 185, 190, 191, 193, 194,
215, 227, 324, 379, 380
Ştefănescu-Goangă, PetTe : 138
Ştirbei, Barbu : 28, 147
Şumilov, M. S., general sovietic : 74,
183, 185

T

Tajty : 208
Talleyrand, Charles Maurice de : 471
Talpoş (jud. Bihor) : 87
Tanu, GheoTghe : 109
Tcipi6scig : 185
Tcipioszele : 22
Tcipi6silly : 185, 224
Tarczal : 198 ," 199
Tafov : 293
Tatra, munţi : 271, 276, 314, 393 ; "'

Mare : 390, 396 ; "' Mică : 256, 270,
272, 274, 300, 319, 332, 396
Tay!OT, A.J.P. : 533
Tătăranu, Nicolae, general de divizie :
58
Tătărăscu, Gheorghe : 150, 408, 464, 465,
479, 480, 481, 482, 492, 499, 500, 518
Tăuţan, Dumitru, sergent T.R. : 107
Tăuţi (jud. Bihor) : 77, 78, 85
Teatrul Armatei : 510
Tedder, Arthur W., mareşal britanic al
Aerului : 244, 249
Teglas : 173
Teiuş (jud. Alba) : 58, 109
Tekov : 289
Tekovskci Breznica : 287, 289, 332
Teleac (jud. Mureş) : 74
TelgciTt : 265, 268, 269, 328
Teliuc (jud. Hunedoara) : 416
TeodoTescu, Cicerone : 138
TeodoTescu, Lucian, locotenent aviator :
306
Teplice : 321
Terek : 175
Thailanda : 250
Thomas, Ivor : 406
Thorez, Maurice : 525
Ticvaniu Mare (jud. Caraş-Severin) : 86
Timiş j udeţ : 59, 503 ; rîu şi vale : 60,
63, 76
Timişoara : 18, 57, 59, 60, 63, 81-83, 85,
8� 10� 1 1 1 , 126, 141, 145, 440

german : 442
Tisa : 96, 120, 161-163, 167, 169, 171183, 186, 189, 195-200, 204-206,
210, 212, 213, 214, 225, 226-230, 232,
332, 373, 378, 379, 388, 389, 391, 403
Ti.5nov : 302
Tisovec : 264, 268, 269, 270, 303
Tiszadada : 196
Tiszadob : 212
TiszafoldvciT : 169, 177, 200
Tiszafilred : 173, 212, 214, 221
Tiszainoka : 177, 212
Tiszakarcid : 174
Tiszakecske : 169
Tiszakeszi : 204
Tiszalăk : 196, 197, 212, 224, 230
Tiszasas : 171
Tiszaszollos : 221
TiszataTdos : 197, 198
Tiszaug : 169, 177, 178
Tiszavarkony : 212, 222
Tito, Iosip Broz : 37, 246, 433, 451, 453
Titulescu, Nicolae : 529
Tirgovişte : 141, 145
Tîrgu Jiu : 18, 145
Tîrgu Mureş (jud. Mureş) : 58, 61, 63,
65, 66, 68-72, 89, 1 19, 123, 124, 378,
440
Tîrnăveni (jud. Mureş) : 56, 58, 63, 65
Todea, Enea Ludovic, locotenent în rezervă : 107
Togliatti, Palmiro : 525
Tohan (j ud. Braşov) : 416
Tokaj, înălţime : 196, 198-200, 212, 233
Tokio : 39, 237, 252
Tolbuhin, Feodor Ivanovici, general sovietic : 41
Tolcsva : 203
Toma, A lexandru, căpitan : 262
TopolC'any : 290
Topolovăţul Mare (jud. Timiş) : 60
Torgau : 243, 244
Tărokszentmikl6s : 167
Torte! : 182, 183, 226
Transilvania : 21, 23, 32, 38, 48, 56, 60,
61, 65, 68, 70, 73, 74, 76, 81, 84, 90, 91,
95, 98, 100, 102, 105, 107, 109, 1 12, 115,
1 17, 119, 120, 122-125, 127, 200, 214,
360, 361, 364, 365, 369, 370, 373, 374,
376, 388, 396, 397, 403, 420, 441-443,
459, 468, 470, 534
Trene : 260
Trencin : 292, 296, 304, 321
Treznea (jud. Sălaj) : 528
Trhovci Kamenice : 302
„Tribuna Ludu", ziar cehoslovac : 437
TTiest : 456
Trnava : 304, 310
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478, 480, 488, 489, 491, 498, 525

Trofimenko, Serghei Gheorghievici, ge-

Uniunea Sud-Africană : 466
Uniunea Tineretului Comunist : 12, 14,

neral sovietic : 68
Trotuş, rîu şi vale : 73, 74
Truman, Harry S. : 433, 440
Tudose, Dumitru, general de brigadă :
86
Tulcea : 145
Turcia : 24, 27, 36
Turc. Sv. Martin : 295, 296, 317
Turda (jud. Cluj) : 58, 59, 64-66, 104,
124, 210, 440
Turiec, rîu : 294-296
Turie Pole : 279, 281
Turkeve : 169, 210, 220
Turna : 255, 257-259, 329, 330, 334, 374
Turnu (jud. Arad) : 59
Turnu Roşu, trecătoare : 86
Turnu Severin (azi Drobeta-Turnu Se
verin) : 18, 105, 421
Turturică, G heorghe, sublocotenent : 69
Tuşnad (jud. Harghita) : 123

V

u

Vadna : 2 1 1
Vadu Oii (jud. Ialomita) : 165
Vah, rîu şi vale : 254, 287, 288, 290, 2!11,

16, 1 13, 146, 366

Uniunea Tineretului Socialist : 12
„El Universal", ziar mexican : 437
Universitatea din Cluj-Sibiu : 114
Urali, munţi : 548
Urbanov : 283
Urca (jud. Cluj) : 64
Urişiu (jud. Mureş) : 74
Urmeniş (jud. Bistrita-Năsăud) : 58, 63,

66, 103, 110

Ursache, sergent : 200
Ursu, Florea, căpitan : 262
Vsobi : 302
Vszaka : 165
Vtlaka : 285

Ucraina : 385, 466, 476 ; ,..., Subcarpatică : 41, 161, 388
Uhersky Brod : 303
Uhersky Ostroh : 292, 293, 297, 307
Uhlinska pod Javorina : 285
Uilac de Criş (jud. Bihor) : 1 1 0
Vjbăg : 227
Ujgarod : 41, 210
Ujkecske : 177
Ujszasz : 214
Ujvaros : 85
Ulm : 408
Ulmanka : 294, 333 ; detaşamentul ,..., :

294

Ungaria : 20-22, 27-29, 32, 36, 39, 46,

87, 88, 98, 106, 115, 1 16, 121, 129, 132,
133, 156, 158, 161-163, 165, 171, 172,
175, 178-183, 185, 188, 194, 195, 198,
200, 204, 206, 208-213, 218, 220, 223226, 228, 229, 231-236, 254, 259, 286, 287,
303, 309, 324, 331, 332, 335, 359, 360,
362, 366, 368, 371, 372, 376, 378, 379,
381, 382, 386-388, 390-393, 395, 396,
402, 405, 406, 408, 413, 415, 420, 423,
429, 430, 433, 436, 437 440-443, 448'
451, 453, 454, 456, 459, 461, 462, 466470, 472, 475, 477, 484, 500, 5 1 1 , 534
Ungheni (jud. laşi) : 65, 70

Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari
din România : 15, 1 6
Uniunea Patrioţilor : 1 3 , 15, 1 6 , 21
Uniunea Republicilor Sovietice
Socia
liste : 14, 24-29, 32-36, 44, 46, 130,

150,
253;
418,
451,

158-160, 204, 226, 237, 247, 251,
380, 381, 396, 403--407, 410, 412,
421, 435, 437, 440, 444, 446, 449,
452, 454-458, 461, 465--468, 470-

293, 2Q6, 297, 299, 304, 310, 319, 321,
323, 327, 353, 372, 377, 403, 442
Vaida, Vasile : 481
Valaska : 273, 275, 278
Valea Chioarului (jud. Maramureş) : 1 18,
120
Valea Jiului : 419
Valea Prahovei : 60
Vama (jud. Suceava) : 73
Varosierdă : 172
Varosliget : 193
Varşqvia : 40, 41, 46, 255, 394
Vasarosnameny : 175
Vasiliev, general sovietic : 38
Vasiliu, Constantin (Piki) : 493
Vasiliu-Răşcanu, Constantin, general de
corp de armată : 321, 322, 512, 5 14,
516
41 6
Vatra Dornei (jud. Suceava) : 73,
Vqtin : 63
Vatta : 18
Văcărescu, Elena : 464
Veesenmayer, Edmund : 179
Velence, lac : 181
Velika : 260, 201
Vel. Kikinda : 63
Vel. Lehota : 289
Vel. Pole : 289
Vencsello : 196, 198, 199
Vepor, vîrf : 2 74
Veres : 280
Vergerdorf : 35 8
Versagyhtiz : 2 1 1
Veseli : 293, 304
Veverskti Bityska : 301
Vianu, Tudor : 453
„Victoria", ordin sovietic : 433
Vidalenc, Jean : 439, 441, 444
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Vidin : 105, 106
Vidolm (jud. Alba) : 107
Viena : 7, 22, 27, 32, 36, 48, 91, 100, 120,

161, 181, 195, 246, 255, 323, 336, 337,
339-341, 345, 346, 351, 353, 388-390,
394-397, 440, 454, 455, 546, 547 ; dicta
tul de la "' : 37, 87, 98, 1 14, 156, 217,
370, 387, 459, 465, 466, 468, 470, 471 ;
operaţia militară "' : 256, 300, 336,
370, 385
Vieska, rîu : 286-288
Vietnam : 39, 250
Vigl'as : 275, 276
Viile (jud. Satu Mare) : 1 17
Viişoara (jud. Bistriţa-Năsăud) : 66, 68,
89, 90
,,Viitorul", ziar : 17, 135
186
săptămînal ungar :
„Vilagossag" ,
Vinga (jud. Arad) : 60
Vingaro (jud. Alba) : 58
Vinogradov, Vladislav Petrovici, general sovietic : 28, 38, 158, 434
409
„Virtutea Aeronautică", medalie :
„Virtutea Militară", medalie : 409
„Virtutea Ostăşească", medalie : 108
119
Vişeu de Sus (jud. Maramureş) :
Vişoianu, Constantin : 28, 30, 158
Vivoski, Vasile, maior : 294, 295
Vîlcele (jud. Covasna) : 69
Vîrciorova (jud. Caraş-Severin) : 60, 215
Vîrtejeanu, Eugen, general de corp de
armată : 283
Vişeu, Petre : 366
Vîşinski, Andrei Ianuarevici : 28, 36, 453,
465
Vlachovo : 269
Vlacnik, vîrf : 289
Vlasatice : 3 1 1
Vlădescu, Mircea, colonel : 262
„Voina", fabrică : 15, 137
Voinea, Şerban : 464
Voitec, Ştefan : 11, 464, 482, 522
Volga : 442
Volkov, general sovietic : 66
Voroneţ (jud. Suceava) : 73
Văros, Janos, general ungur : 179
Voznica : 287
Vrbovce : 313
Vrînceanu, Nicolae, sublocotenent : 170
Vrsac : 63, 82
Vultureni (jud. Cluj) : 95
Vysoka : 287

w

Walcheren, insule : 44
Washington : 26, 33, 158, 160, 481, 488,

492

Wehrmacht : 4 1 , 42, 44, 47, 59, 130, 162,

236, 238-241, 245, 246, 248, 254, 347,
384-387, 389, 393-395, 400, 404, 407,
410, 439, 442, 530
Weiden (Ober Weiden) : 339
Weidling, Karl, general german : 247
Wesel : 242
Wilfersdorf : 339, 346
Wilhelmshaven : 243
Wăhler, Otto, general german : 59
Wolkersdorf : 352
Wulzeshofen : 352
Wilrtzburg : 244
z

Zabar : 208
Zabava : 285
Zaharescu, Vasile, sublocotenent : 94
Zahony : 214
Zahorce : 287
Zajefova : 285
Zalău : 55, 90, 96, 123
Zamostie : 303
Zarazice : 293
Zarnovica : 286, 288, 289, 332
Zavada : 283
Zaya, rîu şi canal : 338, 347
Zătreanu, Stan, colonel : 309, 310, 339,

354

Zdirek : 302
Zdounky : 297
Zellerndorf : 351, 352
Zemberovce : 287
Zenovie, Avram, maior : 294, 295
Zerind (jud. Arad) : 87, 232
Zilber, Robert : 457
Ziersdorf : 346, 351
,,Zigeunerbaron", operaţie militară : 87
Zimandu Nou (jud. Arad) : 59
Zistersdorf : 341, 346
Zymierski, Michal-Rola, mareşal polonez :

433

Znojmo : 311, 353
Zolna, rîu : 277, 330
272-280, 285, 287,
Zvolen :

303-306,
308, 323, 326, 395, 397, 403
„Zvolen-Banskd Bystrica", operaţie mi
litară : 256, 272, 278, 327 330' 331 380
395
•
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'

CUPRINS

Capitolul I

SITUAŢIA INTERNĂ Ş I INTERNAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
IN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE
25 OCTOMBRIE 1944 .
-

Viaţa social-politică internă
Strategia şi măsurile puse în aplicare de Partidul Comunist
Român pentru trecerea la eliberarea părţii de nord-vest a ţării
de sub ocupaţia horthysto-hitleristă
Acţiuni politico-diplomatice pentru reglementarea raporturilor
României cu marile puteri ale coaliţiei antihitleriste
Contextul politico-militar internaţional
.

.

7
8

19
24
39

Prof. univ. dr. NICOLAE PETREANU, prof. univ. dr.
ŞTEFAN LACHE, colonel dr. CONSTANTIN
TODERAŞCU, dr. ION ALEXANDRESCU, ADRIAN
PANDEA
t::apitolul II

LUPTELE ARMATEI ROMANE, SPRIJINITĂ DE lNTREGUL
POPOR, PENTRU ELIBERAREA TERITORIULUI NAŢIO
NAL AFLAT SUB OCUPAŢIA HORTHYSTO-HITLERISTA
(1 SEPTEMBRIE - 25 OCTOMBRIE 1944)
Organizarea şi înzestrarea armatei
Zdrobirea ofensivei hitleristo-horthyste. Acţiunile de luptă elibe
ratoare purtate de trupele române în perioada 1-20 septem1944
brie
Ofensiva decisivă pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării .
Contribuţia diferitelor categorii de forţe armate şi genuri de
armă la eliberarea teritoriului naţional
Eliberarea părţii de nord-vest a României de sub ocupaţia hor
thysto-hitleristă - rezultat al luptei eroice a întregului popor
Rezistenţa antihorthystă şi antihitleristă în partea de nordvest a ţării - componentă a luptei generale de eliberare a
patriei
Bilanţ, concluzii, învăţăminte
.

Acad. ŞTEFAN PASCU, colonel (r.) dr. LEONIDA
LOGHIN, colonel (r.) dr. GHEORGHE ROMANESCU,
colonel (r.) dr. IOAN SORESCU, maior ALESANDRU
DUŢU, căpitan dr. ŞTEFAN PASLARU, IRINA GUŢU,
VASILE PUŞCAŞ
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48
48
54
87
100
107

114
122

Capitolul III

SITUAŢIA POLITICA A ROMÂNIEI. NOIEMBRIE 1944 1945
MAI

133

Consensul naţional privind participarea, în continuare, cu toate
forţele umane şi materiale, la războiul antihitlerist, la eliberarea
popoarelor de sub ocupaţia fascistă
Intensificarea luptei maselor populare, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru cucerirea puterii politice. Instaurarea guvernului democratic muncitoresc-ţărănesc
Acţiuni de politică externă ale României

133
139
156

Prof. univ. dr. ŞTEFAN LACHE, dr. ION
ALEXANDRESCU, căpitan VLADIMIR ZODIAN
Capitolul IV

CONTRIBUŢIA ROMÂNIEI LA ELIBERAREA UNGARIEI

161

Luptele armatei române pentru eliberarea părţii de est a
Ungariei
Partidparea trupelor române la operaţia „Budapesta"
Categorii de forţe armate şi genuri de armă în acţiunile de
luptă de pe teritoriul Ungariei
Recunoştinţa populaţiei ungare faţă de sprijinul acordat de miromâni
litarii
Bilanţ, concluzii, învăţăminte

163
180
210
215
225

Colonel dr. GHEORGHE TUDOR, dr. VIOREL FAUR
Capitolul V

CONTRIBUŢIA
SLOVACIEI

ROMANIEI

LA

ELIBERAREA

CEHO-

Evoluţia situaţiei politico-militare internaţionale în faza finală a
celui de-al doilea război mondial
Cadrul operativ-strategic al acţiunilor militare ale forţelor
române
Operaţia Armatei 4 române de la Sena-Turna. 18 decembrie
1944 - 11 ianuarie 1945
Luptele Corpului 4 armată română în zona Lucenec. 31 decembrie 1944 - 17 ianuarie 1945
Operaţia Armatei 4 române de la Roznava. 12-31 ianuarie 1945
Armata 4 română în operaţia „Zvolen-Banskă Bystrica ". 10 februarie - 26 martie 1945
Operaţia ofensivă a Armatei 1 române pentru cucerirea masivului muntos Javorina şi ieşirea pe cursul mijlociu al rîului Hron.
29 ianuarie - 19 martie 1945
Operaţia ofensivă a Armatei 1 române între rîurile Hron şi Morava. 25 martie - 15 aprilie 1945
Operaţia ofensivă a Armatei 4 române în zona munţilor
Fatra Mare, Fatra Mică şi Carpaţii Albi. 26 martie - 27 aprilie 1945
Operaţiile armatelor 1 şi 4 române în valea Moravei
Ofensiva armatelor 1 şi 4 române pe direcţia generală BrnoPraga. 8-12 mai 1945
Contribuţia diferitelor categorii de forţe armate şi genuri de
armă la înfrîngerea trupelor fasciste
.

•

Mărturii ale recunoştinţei populaţiei cehoslovace faţă de eroismul şi jertfele ostaşilor români
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236
236
254
256
259
264
272
279
287
293
297
300
303
311

Capitolul VI

Bilanţ, concluzii, învăţăminte
Colonel dr. VASIDE MOCANU, colonel dr. COSTICA
POPA, colonel (r.) dr. GHEORGHE ROMANESCU, colonel
dr. NICOLAE CIOBANU, colonel (r.) MIHAI CUCU,
maior ALESANDRU DUŢU, maior GHEORGHE
NICOLESCU, căpitan dr. ŞTEFAN PASLARU, MIHAI
RETEGAN, MARIA SINESCU

319

CONTRIBUŢIA ROMANIEI LA ELIBERAREA AUSTRIEI

336

Acţiunile desfăşurate de Regimentul 2 care de luptă
Contribuţia unităţilor române de căi ferate, drumuri şi poduri
la asigurarea desfăşurării luptelor
Bilanţ, concluzii, învăţăminte

336

.

Colonel dr. GHEORGHE TUDOR,
Capitolul VII

ARTA MILITARA
FASCIST

ROMANEASCA tN

350
353

MARIA SINESCU
RĂZBOIUL ANTI-

Trăsături ale doctrinei militare
Unitatea dintre popor şi armată - fundament al victoriei
Caracteristici definitorii ale artei militare

359
359

364
368

Colonel (r.) dr. GHEORGHE ROMANESCU, colonel (r.)
dr. FLORIAN TUCA, colonel (r) VASILE PRICOP, co
lonel dr. GHEORGHE SANDA
Capitolul VIII CONTRIBUŢIA MILITARA A ROMANIEI LA VICTORIA
ASUPRA GERMANIEI HITLERISTE ŞI UNGARIEI HORTHYSTE
Efortul militar românesc în cadrul coaliţiei Naţiunilor Unite
România pe locul patru în rîndul statelor participante la înfrîngerea celui de-al treilea Reich

.

381
382
404

General-locotenent dr. ILIE CEAUŞESCU
Capitolul IX

EFORTUL ECONOMIC AL ROMANIEI IN RAZBOIUL ANTIHITLERIST

413

Angajarea întregului potenţial economic al României pentru
susţinerea frontului

415

Dimensiunile contribuţiei economice a României la înfrîngerea
fascismului

428

Dr. ION ALEXANDRESCU
Capitolul X

îNSEMNATATEA INTERNAŢIONALA A CONTRIBUŢIEI
ROMANIEI LA lNFRlNGEREA FASCISMULUI lN CEL DE-AL
DOILEA RAZBOI MONDIAL
Recunoaşteri şi aprecieri internaţionale privind contribuţia
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