CONTRI BUŢI I LA C U N OAŞTEREA STARI I D E SPI RIT
IN ARMATA ROMANA I N AN I I D I CTATU R I I
M I LITARO- FASC I STE

D. ŞANDRU şi 1. SAIZU
d ictaturii militaro-fasciste, la 6 septembrie 1 940, cu
a aplica o politică in concordanţă cu planurile Rcichului in
a accelerat subordonarea din punct de vedere economic, poli
·tar a ţării noastre faţă de Germania. "Dictatura militaro-fas
tînd ordinele Germaniei - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu
•

o politică de exploatare prădalnică a resurselor naturale, a
ţării, a pus industria, agricultura şi t ransporturile in slujba
· agresiv hitlerist" 2 • In acei ani s-a manifestat mai puternic de
. d acea particul aritate specifică României de ţară care era
al dominaţiei marilor puteri imperialiste 3• Această caracterizare
trată, in perioada la care ne referim, pe de o parte, de pătrun
in ţară a " misiunii' economice şi financiare germane, de intrarea
hitleriste in România cu scopul de a forma o bază militară
-........... t; ,
in Balcani şi de a concentra forţe masive in vederea
atac impotriva U.R.S.S. 4, iar, pe de altă parte, prin angajarea
- -..,.,;,p; naţionale şi a . armatei române
într-un război nedorit de
tru acoperirea nevoilor militare, economia a fost adaptată ce
războiului. Este suficient să arătăm, de pildă, că în trei ani ai
·

J
J
•

Documents on German Foreign Policy, 1918-1945, Seria D, voi. XI, doc. 19.
Nicolue Ceauşescu. România. pe drumul desCl.virşirii construcţiei socialiste,
,Editura politică, Bucureşti, 1968, p. 375.
N.N. Constantinescu, V. Axenciuc, Capitalismul monopolist in Romdnia,
politică, Bucureşti, 1 962, p. 261 .
.
Procesul marii trădări naţionale, Editura Eminescu, 1!>46, p. 14.
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guvernaru militara-fasciste (6 septembrie 1 940 - 1 5 august 1 943) s-a::
investit pentru comenzi militare 3 0 1 miliarde lei, c eea ce subliniază ci
ritmul de î nzestrare a armatei a fost in medic de aproape 20 de cr.
mai intens în aceşti ani decît in perioada anilor 1 920-1 940, cind s-a-
investit pentru comenzi militare circa 1 07 miliarde lei. De asemenea.
livrările efective pentru armată însumau 227 miliarde lei, ceea ce arau
că media anuală pentru cei trei ani este de peste 30 de ori mai ma.--e
decit media anuală a perioadei 1 920-1 940, cind acestea s-au cifrat Li
un total de 48 miliarde lei 5• Preocupările cerc urilor r eacţionare pen�r..:
susţinerea războiului rezultă din situa\ia generală a cheltuielilor efectuate
de armata română în războiul hitlerist. După evaluările oficiale ale Pre
şedinţiei Consiliului de Miniştri totalul acestor cheltuieli s-a cifrat la
439. 1 43.337.033 lei 6•
Finanţarea războiului a fost asigurată n u n umai prin exerci�
bugetare, dar şi prin fonduri realizate din bugete speciale, ca şi din al:c
sui se. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli era obţinută prin im
pozite, prin agravarea regimului fiscalităţii asupra maselor. Dirijarea fcr.:
durilor de război a dus la inavuţirea cercurilor reacţionare şi a un«
ofiţeri superiori legaţi de dictatura fascistă ; ostaşul a fost slab echipa:
şi aprovizionat, silit fiind prin teroare să lupte pe front. Situaţia aceasa
provoca nemulţumiri n u numai î n rîndul soldaţilor, dar şi printre ofiţen
şi subofiţeri 7•
Agravarea situaţiei materiale a soldaţilor, trimiterea lor într-u::
război nedorit de poţor, lipsurile materiale de tot felul, nesigurantc
vieţii familiilor lor rămase in mizerie în spatele frontului, alături de
alte cauze, au constituit factorii obiectivi care au provocat creşterea
nemulţumirilor şi a revoltei in rindul oamenilor muncii, a soldaţilor �
printre unii ofiţeri. In aceste condiţii, Partidul Comunist Român a re
prezentat principala forţă care a trecut la organizarea şi dezvoltarea
luptei active în rindul maselor impotriva exploatării, a dictaturii mili
tara-fasciste şi a maşinii de război . P.C.R. şi-a desfăşurat activitatea i::
împrejurări extrem de g �ele, sub cea mai cruntă teroare, in urma că
reia o însemnată parte din cadrele de bază ale partidului au fost inter
nate in lagăre şi inchisori. Infruntind teroarea, expunîndu-şi viaţa pri
mejdiei, comuniştii au organizat şi mobilizat
antifascistă şi antirăzboinică.

masele populare la lupll

Munca politică de masă a comuniştilor î n rindul armatei şi in
spatele frontului şi lupta impotriva dictaturii şi războiului dusă de
poporul rcmân au luat formele cele mai variate. In armata romă.nă
nemulţumirile şi opoziţia faţă de stările de lucruri existente deveneac
tot mai pronunţate. ln acest sens, Comandamentul Corpului IV Armată
_
5 Arhiva Istorică Centrală, fond Preşcd. Cons. de Miniştri, dos. 214/l!Hl ;
1 1 24/1 !)43, f. 34 ; 1225/1!)43, f. 10.
6 Idem, dos. !'J86/l!'J43.
7 Arhiva M.F.A., fond Regimentul III Pionieri, des. 1, f. 43.
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rezultatele

���
- ptil
" or erau tot mai evidente, ei activind în tîrguri şi
•lni::l! �-

şi trenuri, indemnind ostaşii să ceară imediata lor des

La 5 decembrie 1 940, Secţia a II-a a Marelui Stat Major

"jorare că propaganda comuniştilor în rîndul armatei
"căpătînd proporţii" 9• In ultima vreme - se arată in
aoeleu"r.şi secţii - s-au produs la unele unităţi o serie de acte
........,�.,_,.,_
foarte grave. Cercetările făcute au stabilit că toate aceste
10•
rezultatul unei intense activităţi de propagandă comunis tă
-

"tirea acestei propagande, Marele Stat Major a ordonat să
mijloacele de informare, în care scop s-au luat măsuri ca
._,,.." ,.tari ·de la unităţi să co!aboreze cu jandarmeria, poliţia şi
"_ ..
descopere pe acei care îndemnau la indisciplină in armată,
imediat defe1·iţi j ustiţiei. Se ordona, totodată, să se stabi
. care erau zonele şi judeţele ce dădeau cele mai multe cazuri
•a:t:C::Jei� la concentrare ; să se i ntensifice paza şi controlul în gări
pentru prinderea comuniştilor ; să se folosească oameni de toată
pentru combaterea propagandei comuniste în rîndurile arma
ecinţă, un aparat imens de propagandă a fost pus în miş
e!!ia:ll1�tel e acestei acţiuni n-au putut însă înăbuşi lupta comunişti-

a..!!2!d

ta română, pe docilitatea căreia reacţiunea internă şi hit
eau temei, se dezvoltă de la o zi la alta spiritul antirăz
tiguvernamental. Tot mai evident se manifesta ura ostaşilor
acelora care îi pregăteau pentru a-i trimite la moarte. Padezvoltă un proces de clarificare în rindul ofiţerilor, care încep
ce dezastru putea fi împinsă ţara şi armata.
in rindul maselor muncitoare, în armată, comuniştii au îm
politică a militarilor cu lupta pentru asigurarea unui trai
ostaşilor, acordarea de concedii
concentraţilor,
acordarea de
familiilor acestora etc. In condiţiile grele ale ilegalităţii, P.C.R.
legăturile cu militarii comunişti, utecişti şi simpatizanţi ai

·

·

rea influenţei comuniştilor în armată s-a reflectat in atitudi
. or faţă de odiosul dictat de la Viena care a avut loc cu
zile înaintea instaurării dictaturii
militara-fasciste. In nume
poarte, autorităţile militare vorbeau de profunde frămîntări ale
-�li" în legătură cu acest act prin care teritoriul ţării a fost mutilat.
Ministrul Apărării Naţionale recunoştea la

2

septembrie 1 940 că

_..,._liP evenimente care au dus la ciuntirea teritoriului naţional, fără

ta să fie pusă in situaţia de a lupta pentru apărarea patriei, au

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 8, dos. 1971, f: 1045.
Idem, fond 1, dos. 16, vol. S2, f. 41.

Ibidem.
Ibidem.
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produs o explicabilă durere in sufletele ostaşilor de toate gradele. Din
această cauză. . . . in oştire îşi face drum părerea că România nu tre
buia să se supună arbitraj ului de la Viena". Ordinele date cu acest
prilej de a se înăbuşi manifestările patriotice ale ostaşilor, n-au putut
stăvili atitudinea lor ostilă faţă de politica dusă de cercuri!!! conducă
toare 12•
Intr-un manifest lansat chiar în ziua instaurării dictaturii militara
fasciste, comuniştii cereau ostaşilor să aleagă comitete de soldati care
să actione::e uniti cu muncitorii şi ţăranii, cu intelectualii şi functio
narii in lupta împotriva fascismului
şi războiului. P.C.R. a actionat
continuu in rindul ostaşilor pentru sabotarea pregătţrii militare, subli
niind că . soldaţii erau pregătiţi şi chemaţi să ducă un război străin
de aspiraţiile democratice ale poporului. Autorităţile militare recunoş
teau, in rapoartele lor, că propaganda şi activitatea comuniştilor se des
făşura pe un front larg intre soldaţi. Intr-un cartier cu demobilizaţi din
Galaţi, de pildă, in decembrie

1 940,

se făcea o înfocată propagandă co

munistă printre ostaşii din căzărmile învecinate 13• Ca rezultat al acestei
propagande, la 3 ianuar fe 1 94 1 soldaţii companiei a III-a Observatoare
din loc alitate au făcut cerere colectivă de desconcentrare 14• De aseme
nea, concomitent, tot mai mulţi soldaţi părăseau posturile de s e ntinelă

de la Arsenalul marinei şi alte unităţi 15•

Numeroase manifeste comuniste i ndreptate impotriva regimului an

tonescian au fost răspîndite in octombr ie

1 940

de-a lungul fortificaţiilor

f'ocşani-Nămoloasa 16• Nu după mult timp, autorităţile militare consem
nau cu ingrijorare că in satul Stolniccni-Prăjescu, judeţul Baia, unde se
f:ăsea cantonat detaşamentul I Săpători, s-au răspîndit manifeste · conm
niste indreptate contra războiului spre "zdruncinarea disciplinei şi ordi
nei militare" . Prin ele erau atacate guvernul Antonescu şi armata ger
mană, soldatii fiind
ont:gcrmane 1 7 •

chemaţi să

formeze

unităţi

de luptă şi

comitek

In alte manifeste, intitulate "Soldaţi, muncitori şi ţărani, dcsmctici

ţi-vă ! ", răspîndite la Iaşi, Ia Galaţi şi in alte oraşe din Moldova, -OC(·Şti�

f'rau indemnati să arunce in aer muniţiile, să · lupte impotriva ·reactiunii
�i a 1 ă.zboiului 11,

12 Mi nea Stan, Al. Neamţu , Aspecte privind · aţitudinea · ostit/1 a militarilor .
romdnt fmpotriva !a.�cismul1ti şi a- · pregdtirii -rlizboiu lui antisoviCJttc, · in �Analele ·
Institutului de istorie ' a partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R." , an. X (1964), nr. 1 ,

p. 61.

13 Arhiva c.c. a1 P.C.R., fond 1 , dos. 27, f. 32.
14 Ibidem.
1s

1�

Ibidem.

Idem, fond 1 , dos. 89, vol. 5, f. 514.
17 Idem, fond 1, dos. 64, voi. 19, f. 275.
19 Arh. St. Iaşi, fond Circa a II-a Politie, dos. 21/1941-1942, f. 295,,
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�-... a trupelor hitleriste tn ţar.'i, cu permisiunea generalului

..r.Otll

An

a monarhiei şi a virfurilor reacţionare, avind drept scop an
--"""' fortelor germano-române in războiul antisovietic 20 a fost pri vită
e populare, cit şi de cea mc. i mare parte a armatei romunc <'U
- -----. P.C.R. chema masele muncitoare, armata, intregul popor la
cazărmi, instituţii militare, a:-senale etc. a u fost răspîndite sute
·teste în care erau cuprinse lozinci mobilizatoare la luptă : .,Jos
._,......._ul dictaturii războinice, de jaf şi teroare militaro-gardislă ! ",
ţi lăcustel e de ocupaţie germană ! " etc. 2 1•
terzicerea manifestărilor i mpotriva intrări i trupelor hitleriste în
putut împiedica exprimarea sentimentelor patriotice ale masc
ulare. ale armatei şi ale intregului popor. Ostaşii se pronunţau
· des-:-his impotriva trupelor germane. In suşi Ministrul Apărării
-.-.-..... •e era nevo·t să recunoască, la 2 iunie 1 9 4 1 . că ,,în diferite oraşe
s- a constatat un curent de O'itilitate vădită a i ntelectualilor din
· ora"e şi a ofiţPrilor rom:1ni 1mpotriva armatei şi ofiteri l or ger22. �In ultimul timp - arăta h acelaşi sens Marele Stat Major in
-.�"'"' din 1 7 iunie 1 94 1 - in unele garnizoane s-au observat că l ,�gă
de bună camaraderie între osta�ii români !;i gE'rmani nu s-au dovede strînse cum era de aşteptat şi de dor i t " 23•
•

_

orespopdenţa ostaşilor adresată familiilor lor aruză regimul d!ctamilitaro-fasciste, care îi silea să trăiască în condiţii dintre cele mai
. Pentru ilustrare spicu; m un fra�ment concludent dintr-o <>eri
a unui ostaş : "Şi-am zis verde de mătasă, mergi scrisoare sănă
du veste pe acasă. Despre mine înstrăinat, cum o duc eu ncminVă spun amarui vieţii mele care o petrec cu pe aci, căci in curti
e nu pot să scriu nimic de rău, căci mi-o pune pe foc. La Făiticeni
a cum era, dar de cind am venit la �uceava nu cred s-o mai duc
t aşa ; dealuri ca biserica şi mincare mămăligă şi borş de fasole.
la instrucţie şi una la infermerie, căci nu mai pot. Trimiteţi o tele
în care puneţi motiv grabnic că a murit cineva sau e bolnav în
morţii. . . apoi poate mi-o da drumul. . . , căci dacă m-oi vedea eu
·

" Această
ideebanchetului
este prinsădatintncuvîntarea
rost;_tă demilitRre
Ton Antonescu
ladinCet·no
r·ul
c11
ocazia
onoarea
*misiunii
_ge.
r
mane"
tar,
· a. �Sinteti aici, la chemarea guvernului român". Cu alt prilej, el a ţinl't să
'nieze
legafărăcercurile
reacţionare
din tară
cu planurile
agrPsive
Axeid. Mussolinl.
: .România.care
m(>rge
nici
o
şovăială
alături.
de
Axă,
de
marele
. intreintensă,
Româniacărei
şi puterile
Axeiconstituie
trPbuie una
organizatli
o comuni
spirituall\
mal
realizare
din
principal••lc
actuale" (Arhiva Istorică Centrală, fond Preşed. Cons. de Mi. preocunflri
dos.
, doc. dos.
Vezial Arh.
M.F.A.,
fond
Marele
Stat
Major;
f.fond Prefedur:
/\r�
P.C.
R
.,
dos.
63,
voi.
303
;
Arh.
St.
Iaşi,
etnluiArh.Iaşi,M.F.A.,
dos. fond Corp IV Armată, dos.
Tdem, fond
fond Corp
MareleIVStat
Major,dos.Divi7ia Tnfanterie, dos. f.
Idem,
Armată,
drd dşla

Fffi1r•'r

cit

e

837/1943).

a

·

20 D�"'cuments on German Foreign Policy. . .

21

C.C.

22

23
24

84.

1 04l/1 !i3;
J 8, f.
26011 942, f. 323 ; 3/1942, f. 396-39R.
1 8, f. 1 84, 188,
15
149, f. 701 .

615-6�0 ;

fonrl 1,
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acasă oi şti eu ce să fac ca inapoi să nu mă duc. . . cind mă gindesc la
băiat (mi) se rupe inima i n mine şi uit şi cit învăţ. . . să-mi trimiteţi 100
lei poate de drum, căci vă spun că dacă n-aş fi avut parale aş fi murit
de foame, căci măliga nu face parale cind alergi toate dealurile" 25•
In rindul ostaşilor circula intens o literatură protestatară anonimă,
mai cu seamă poezii cu caracter "subversiv", ce condamnau reg· mul rare
ţinea poporul şi armata in suferinţă 26• In una din poezii, intitulată ,,Cin
tecul B.Z.I." se descria situaţia grea a ostaşului, chinurile, nedreptatea
şi umilinţa la care era supus acesta 27•
Lupta antifascistă şi antirăzboinică a ostaşilor a îmbrăcat diferite
rormc. Opoziţia faţă de dictatură şi pregătirile de război este reliefată ele
numeroase cereri colective sau individuale pentru desconcentrare făcute
c1e soldati, la indemnul comuniştilor. Chiar de la inceputul guvernării
antonesciene s-au inregistrat in armată numeroase acţiuni impotriva con
rcntrărilor şi mobili7ărilor, calificate de şeful statului ca "acte de rebe
liune" 28• Astfel, la 27 septembrie 1 940, soldaţii din Batalionul 7 Trans
misiuni din Deva au aruncat armele, manifestindu-şi hotărîrea de a se
intoarce acasă. Parte din ei erau gata să părăsească oraşul, dar la gară
au fost surprinşi şi retinuti de comandantul garnizoanei 29• De asemt.>nca,
soldaţii din compania a IV-a a Batalionului 7 Vînători de Munte erau
intelesi cu soldaţii din celelalte compan i i să depună armele. La inceputul
lunii decembrie 1 940, in timp ce Batalionul 58 Pionieri era transportat
pe calC'a ferată de la Piatra Neamţ la Burdujeni, un număr de 98 soldaţi
au rămas la Bacău cu tot echipamentul şi armamentul aflat asupra lor,
refuzind să continuie drumul. Este vorba de aceiaşi ostaşi care ieşiseră
mai inairte in grup la raport, cerind desconcentrarea lor. La sfîrşitul
anului 1 940 o parte a soldaţilor din Batalionul 4 Administrativ solicita
desconcent�are imediată, motivind că au fost de multă vreme incoroo
raţL Tot atunci 40 de soldaţi din Escadronul 2 Pionieri a Diviziei a II-a
25

26

Ibidem.

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1. dos. 1 6, vol. 32, f. 58.
Rl"producem integral conţinutul ei, pentru o mai completă ilustrare a
acestl"i situaţii :
Foaie verde plop inalt 1 Grea-i viaţa de concE-ntrat, 1 Că-s bătrin şi nu mai
pot 1 Lo instrucţie cot la cot. 1 Cind mi se comandă .drepti !M 1 Eu am gindul la
băieţi. 1 ca eu dragă am cre?ut 1 Că-i o lună de făcut, 1 Dar acum a trecut trE'!
1 Ş1 nu mă duc la copi i. 1 Căci copiii m-au uitat 1 De ctnd sint concentrat 1 Ş1
nimica nu aflăm 1 Pin'acas-o să plecăm. 1 DRr noi nu scăpăm nici unul 1 C-avem
ordin B.Z.I. ; 1 B.Z.I. blestemat, 1 Căci umblăm din sat in sat 1 Şi pe frig �i pe
inghetat 1 Şi ne pune la săpat 1 Prin zăpadă si noroi. 1 Seara cind venim la ho·
dmli 1 Nu-i nici cald şi nici lumină 1 Şi ctnd dai ca să te culci 1 Să Vl'Zi paluri :
un bucluc f Făcute din scinduri rele, 1 NI se pare că-s saltele 1 ŞI-aşa suf�rim cu
t<•ate. 1 Ca să spui că-i vai, nu poţi 1 Că-n armată nu se crede 1 Pină mor1 nu te
mai vede. 1 Dacă cauţi vreo dreptate 1 Te înj ură şi te bate. 1 De la mic şi pînă
la mare 1 Suferim o viaţă amară. (Arh. M.F.A., fond Corp IV Armata, dos. 132.
'Z7

f. 227).

23 Minea Stnn, Al. Neamţu, op. cU., p. 63.

29

Ibidem.
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erie, care abia veniseră din concediu, au cerut desconcentrarea.
- scurt timp, ostaşii concentraţi din Detaşamentul 9 Săpători, canto-- la Nămol oasa-Putna, au părăsit munca, plecind fără aprobare chiar
fata comandanţilor 3J.

aterialele documentare semnalează tot mai numeroase cazuri in
armata supunea criticii actele guvernamentale, mai cu seamâ in
încercărilor făcute d e legionari de a se amesteca deschis i n trebu
armatei. Formele de împotrivire ale soldaţilor faţă de regimul dic
· · , destul de răspîndite in armată, erau calificate de Marele Stat
jor ca acte de o gravitate excepţională, încadrate la "încălcarea rcgu
telor militare". Este suficient să amintim că intr-o perioadă re i a
scurtă, lun a octombrie 1 940, 1 . 1 22 militari au fost sancţionaţi, pen1 rll
motiv, dintre care 50 au fost trimişi în judecată . In octombrie 1 940
concentraţii unui detaşament de lucru dintr-un regiment de infar.
·e au refuzat să iasă la muncă. In acelaşi mod au pro:edat, în noicm
·e 1 940. soldaţii companiei I-a din batal'onul 1 9 P i onieri cantonaţi in
una Păuliş judeţul Arad, cei din batalionul 5 7 Pioneri aflaţi i n co
a Birzava-Arad şi alţii 3 1 •
-

O dată cu angrenarea României în război, la 22 iunie 1 94 1 , guver
Antonescu a subordonat armata planurilor agresive ale hitlerismului
an. La agravarea situaţiei maselor de soldaţi s-a adăugat acum şi
tamentul neomenesc şi dispreţul la care era supusă armata rom�1nă
n partea trupelor hitleriste. Soldaţii români erau nevoiţi să facă sute
kilometri pe jos, prin frig sau noroi, în timp ce trupele hitleriste cii
'lătoreau în trenuri sau camioane. Ostaşul român era tinut cite zece luni
cintrerupt pe front, în vreme ce unităţile germane plecau in concedi u.
D'vi7ii româneşti au fost în întregime inglobate sub comanda ofiţerilor
:uerişti, fiind silite să execute ord i n l:'l e comandanţilc-r germani. Pol i
·�a guvernului An tonescu de a subordona armata română unităţilor hit
criste era ilustrată şi de atitudinea docilă cerută ostaşului român fatf.i d0
_superiori tatea" soldatului germ an. Ostaşii hitlcri şti, şi îndeosebi ofiţerii
S.S., edllcaţi in spirit rasist, insultau ş i dispreţuiau armata română, fapt
care, alături de alte cau7e, a provoC'at o permanentă stare ce spirit anU
germană în rîndul ostaşilor români 32 •
Identitatea, în li.,... ii generale, a si tuaţiei maselor pooulare cu a ar
rr•atei româ- e a lăr�Z!t coeziunea acestora in lupta antifascistă şi an ti
războinică. Tot m ai frecvent, in ciuda teroarei. soldaţii şi civilii işi arătau
reciproc suferinţele la care erau supu şi. C'staşii din reaimentul 1 1 A r
tilerie Focşani, de pildă, a··ătau civililor că hrana soldaţi lor era atit cie
rea încît ,,nici porcii nu o mănîncă" 33• Inseşi autorităţil e recuno!'lteau
r,ii hrana trupei era insuficientă din punct de vedere calitativ şi cantin Arh. M.F.A., fonrl Marele Stat Major. dos. 1 043/::6, f. 263.
3 1 MirC'.-a St;m, Al NPamtu. op. cit., p. 63.
32 Arhiv., C C. al P.C.R. . fond 1 0, dC's. 1 80, voi. I. f. 30-31.
33 Arh. M.F.A., fond Divizia 15 Infanterie, dos. 86, f. 97.
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totiv, iar mizeria fiziologică a soldaţilor era de nedescris 34 • In timp ce
soldatul român avea numai 18 lei pe zi pentru hrană, cel hitlerit pri
mea 500 - 600 lei 35•
In rindul trupei concentrate de luni sau chiar de ani de zile in
şir se manifesta o grijă deosebită pentru soarta celor de acasă "dato
rită faptului că familiile lor sint lăsate pradă sărăciei şi deznădejdiia Jt_
La inceputul lunii august 1 94 1 Parchetul Tribunalului judeţului Co
vurlui remarca intr-un raport că printre ostaşii din regimentul 5 Gră
niceri domnea o mare nemulţumire cauzată de modul cum s-au e fec
tuat mobilizarea şi rechiziţiile. Familiilor celor mobilizaţi li s-au luat
vitele. in timp ce persoane nemobili zate au rămas cu intr egul lor
avut 37 • Pe de altă parte, familiilor soldaţilor de pe front nu li se dis
tribuiau, adeseori, nici măcar ajutoarele legale. O asemenea stare de
fapt a fost adusă la cunoştinţă şefului statului de către numeroşi răniţi
şi bo1navi cu ocazia inspecţiilor făcute de acesta la spitalele militar<: ".._
Partidul Comunist Român, ţinînd seama de realităţile perioadei şi
de obiectivele luptei sale, a intensificat activitatea sa in rindurile ar
matei, iniţiind forme noi de luptă, alături de cele aplicate pînă atunci
C'a urmare a lărgirii muncii comuniştilor in rindul armatei creşte spi
ritul antirăzboinic al ostaşilor. Sub influenţa comuniştilor, soldaţii în
ţelegeau tot mai bine n u numai faptul că erau tiriti intr-un război
nedrept, de pe urma
căruia reactiunea realiza profituri, dar că sar
cina răsturnării dictaturii şi lupta impotriva războiului erau tot at!t
de necesare pentru masele largi populare, cit şi pentru armată. Deve
nea tot mai acută contradicţia dintre ideile şi aspiraţiile democratice.
ele pace ale celei mai mari părţi a armatei şi planurile reactiunii, ca şi
dintre masa ostaşilor forţaţi să trăiască in mizerie pe linia frontului şi
in spatele acestuia şi unii ofiţeri superiori 39•
Autorităţile militare consemnau in rapoartele
lor că propaganda
comunistă depunea toate eforturile in rindul ostaşilor români pentru
a-i atrage la lupta antigermană 43• Ca urmare a acestor acţiuni, cererile
de desconcentrare şi neprezentarea tinerilor la incorporări , a rC'7f'r
viştilor la concentrări şi mobilizări au devenit tot mai frecvente 41• Tot
mai mare era procentul acelora care nu se prezentau la concentrări şi
n celor care nu se mai intnrceau din concediu . Intr-o mare un\tat.�
ac(Ost p:ocent a atins 45 % . Din 700 cetăţeni din judeţul MuscE'l che
maţi l a concentrare au răspuns numai 350, iar in satele din regiunea
Deltei Dunării din 4000 chemaţi s-au prezentat doar 1 500. Unele rapoarte
34 Vf"?.l Arh. St. laşi, fond 1678, dos. 131 11941, f. ,R4.
15 Arh. M.F.A., fond Divizia 15 Infanterie, dos. 86, f. 97.
u T hidem.

37 Arh. St. Galaţi, fon d Parchet Tribunal Jud. Covurlul, dosar Lucrări
fidentlnlt> (3-4 nu�ust 1941).
38 Arh. St. RAdăuţi, fond Prt>f. Jud. Rădăutt. pachrt R 1 6, dos. 50.
39 Arhlva JstoricA Crntrală fond Preşed. Cons. de Min., des. 258/1943.
43 Arhica C.C. al P.C.R., fond 8, dos. 1971 , f. 1 045.
u Arh. Sl. Iaşi, fond Jandarmerie, dos 6/1944, f. 5, 7, 11, 62.
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că oamenii, ,Jug de concentrare ca de · închisoare", starea
fn rîndul ostaşilor fiind pe punctul să "degenereze · in rew

-un timp nu prea îndepărtat" 42•

'oada 22 iunie 1 94 1 - 7 iulie 1 942, numai pe raza drcum
de poliţie I-a, a ITI-a, a IV-a şi a V-a din Iaşi, s-au înrcgh
cazuri de dezertare şi 1 430 nesupuneri la mobili7are 43 • Vor,._�,_, numărul mare de dezertări inregistrat in această perioadă,
din Tg. Frumos arăta că .. au de7ertat din cauza mi?eriei
ca7armă, fiind bătuţi de către superiorii lor şi de dorul de
de familie care rămăseseră fără n ici un ajutor" 44• ,.Soldaţii
�:::!il!� intr-un raport din aprWe 1 94 2 al comandamentului Regi
3 Artilerie - sint pleraţi de mult de acasă, împovăraţi de
famil i are, cu ajutoare reduse sau n eprimHe ; iarn a grea. grija
toate acestea au făcut să se creie7e la ei o stare sufletească
ocînd mari nf'mnlţum;ri in rîndul soldaţilor, a căror ginindrentau in primul rind spre cei lăsaţi acasă, lipsiţi de mij
trai" 45• Din această cau7ă, foarte mulţi ostasi ie!:eau zilnic l a
nentru i P voiri acasă sau desconcentrări, motivînd r ă a u pă
avi, fraţi concentraţi şi că nu avea cine să le lucreze pămin
pa concentrată - se arăta intr-un raport al Divi7iei 1 5 Infan
- nn se gîndea decit la concedi i ; cei trimişi în concedii cereau
prelungirea Jni ; cei trimişi in delegaţie se abăteau de la misi
"nd acasă" 46•

·-�ttl

·-

••==-=j·

-�:n·a.·

fata greutăţilor ce apăsau atit asnora l or dt şi asuora farnili
a"ii refuzau să se întra�că la u nităţi . In februarie H l4 2 soldatii
nl cie vînători Dumbrăveni, întorşi arasă, ameninţau pe ofi• suhofi teri ră vor face uz de armă imptriva acestora in ca7ul că
· fi trimişi Pe front 47 • Nemulţumirea ostaşilor, ca ş i a demobi
---""' - . era cu atit mai mare cu cît co-statau că in timp ce ei se
sub arme. autorităţile locale. împreu n ă cu elemente
îns1ărite,
-......:<'r"!>u nri n speculă �au alte m i ilr::we chiar şi acele putine nn nuri
"ale de care mai dispuneau familiile lor" 48• In febru arie 1 942. de
- osta�ii Regimentului 3 Pionieri au incercat să trimită o petiţie
· prin care solicitau lăsarea la vatră. Cu toate că petiţion arilor li
aplicat pedepse aspre, ca mijloc de intim: dare. acestea n-au fost
tură să tempereze starea de spirit antirăzboinică
existentă.
In

III;:.,:Jlie.ntul

menţionat, lipsurile la apel şi dezertările au

devenit

tot

Mircea Stan, Al. Neamţu, op. cit., p. 68.
Arh. St. laşi. fond 678, dos. 1 2/1942, f. 2 ; 84/841942, f. 169 - 183.
.. Idem, dos. 84/1942, f. 183.
cs Arh. M.F.A., fond Regimentul 3 Artilerie, dos. 1 2, f. 128, 184 275 --276 :
45, f. 309.
• ldl"m, fonrt Divizia 15 Infantcrie. dos. 86, f. 89.
41 Arh. St. Iaşi, fond 279, do�
?.1 /1941 - 1942, f. 707.
• Arh. M.F.A., fond Divizia 14 Infanterie, dos. 23, f.
217 . . .
G

G
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numeroase, fiind "comise şi de gradaţii socotiţi c a foarte buni . . . :

oamenii fug de cazarmă. Educaţia ce li se face se prinde foarte greu,
oarrcnii sint demoralizaţi" 4�.
Dezertările şi creşterea stării de spirit antigermane in armată au
luat in timpul războiului asemenea proporţii incit însuşi Hitler atrăgea
atenţia lui I. Antonescu la inceputul anului 1 943 asupra "simptome
lcr de dezagregare" ale unităţilor române de pe front sa. In iunie 1 942

comandantul Regimentului 3 Artilerie 'consemna cu îngrijorare că
printre soldaţi "se observă foarte des tendinţa de a se eschiva de la
front şi se găsesc mulţi care sprijină această tendinţă. Sîntem departC'
de moralul din 1 9 16" - se sublinia in acelaşi raport 5 \ La inspecţiile
c.•fcctuate de organele de control ale Diviziei 1 5 lnfanterie s-a remar
cat că osta�ii "au avut un spirit protestatar, fapt - calificat - deo
sebit de g�av" 52• Este semnificativ că intre ianuarie 1941 - iunie Hl44
nu fost judeca�i de Curţile Marţiale şi Tribunale pentru dezertare sau
neprezentare la mobilizare circa 86 000 de oameni 53•

La 2 aprilie 1 942 Direcţia generală a poliţiei cerea organelor in
subordine să ia cele mai drastice măsuri împotriva acelora care se
prPzentau la mobilizare cu răni, provocate de persoanele mobilizabi l e
pentru a scăpa d e război 54• I n urma inspecţiei făcută î n
primă\ ara
anului 1 943 de către ofiţerii controlori trimişi de Preşedinţia Consi : i u
lui de Miniştri in diferite unităţi militare din ţară, aceştia au consta
tat că "unii dintre oamenii chemaţi pentru mobilizare se prezintă la
linităţi cu diverse leziuni (înţepături cu furculiţa, susţinînd că au fost
muşcaţi de ciini turbaţi, încheieturi umflate cu spinz ce dau imprc�ia
ca de arsură, ochii injectaţi in urma frecării cu seminţe de mătrăgună
pentru a semnala o conj uctivită etc.), pe care şi le-au provocat cu sco
pul de a nu fi trimişi pe front" �5• Cu toate că s-au aplicat cele mai
severe pedepse, ca un mijloc de intimidare pentru intreaga armatt,
tuturor acelora care s-au făcut vin Jvaţi de automutilare, acestea n-au
dus la scăderea cazurilor de acest fel.
O dată cu ang:·enarea ţării in război, in rindurile armatei rom[mc
SL' intensifică starea de spirit antil, itleristă. La formele de manife::;tarc
înregistrate pînă la începerea războiului se adaugă acum altele petre
cute pe front. Astfel, in ianuarie 1 942 comandantul Corpului lll Ar4P Jdr m , fond Regimentul 3 Pionieri, dos. 1 , f. 2, 9
sa

-

10, 43.

V alter Human, Vlad'mir Zahare,.cu, Aurrl Petri, Cercetarea i storiei miş
cării de rezistenţa anti}asctstă din Homl. nia, in .Analt'le Institutului de is.wric
a partidului de pe lingii C.C. al P.M.F.. ·, a n . XI (1956), nr. 2,
p. :H-�2.
s 1 Arh. M.l•'.A., fond Regimentul :J ; ', rtJ ler ie , dos. 45, f. �09.
52 Idem, fond D i v i zi a 15 lnfanter:e, dos. tiu, f. 112.
Sl Valtt>r Roman,
V ladimir Zahare:,.:u, Aurt'l Petri, op. cit., p. 31-32. Nu
m'li in lunile aprilie-mai 1944 s-au L. tgistrat pe in treaga ţară tlOtiO cazuri de
dezertare, ll i n tre care !:11 '/ dezert o r i au fost condamnaţi (Arh. lst. Centrală, tund
l 'rcşed. Cons. de Min., do:�. 4:Jfhl44, f. � 'I ti, l)tlti).
:.. Arh. St. Iaşi, iond lb/1:1, do:�. L!, 1. ::: .
iS ldem, fond TniJunnlul M ii 1 ta r laşi, dos. 40/1943, f. 3119.
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:recunoaştea că ofiţerii români întorşi de pe front manifesta1 1 o
·gnare împotriva armatelor germane, care în orice
ocazii "se
· rău faţă de ei " . Ostaşii români erau siliţi să călătorească pe dis
i, "pe frigul cel mare", în trenuri de marfă sau în vagoane
_...._..";;,c:, deoarece în vagoanele de clasă nu erau lăsaţi să intre decit
germani. La începutul lunii m artie 1 942 m ai mulţi ofiţeri şi
•a:�:� români, care veneau în pe: misie şi delegaţie in ţară, au fost for
către ostaşii germani s ă coboare din vagoanele de clasă şi să
că în cele de marfă. In rîndul osta�ilor români existau, de
-1!1'-.lfi'Dea, nemulţumiri pentru motivul că aceştia erau hrăniţi "mai
decit germanii" 56, care ridicau cu forţa vitele de la trupele ro
sr. Din corespondenţa purtată de soldaţii
de pe front cu famili
reiese, ca o notă generală, opinia potrivit căreia adevăraţii duşe.
ai României erau hitleriştii s
· tudinea ostilă a armatei române faţă de război şi consecinţele

•am�·

manifestat şi la unele cadre superioare. Chiar in primul an de

.,...·,.-� generalii Nicolae Ciupercă şi Alexandru Orăşanu, comandanţi
·

unităţi, au fost destituiţi pentru motivul că au refuzat să exe-

ordinele de operaţii. In anul următor, 1 942, generalul Iosif !aco
şeful Marelui Stat Major, a fost eliberat din funcţie ca urmare a
·ului că intr-un raport înaintat şefului statului îşi exprimase deza
în legătură cu cortinuarea războiului 59• In aprilie 1 943, mai
ofiţeri s-au împotrivit trimiterii de noi trupe pe front, ca răs·

.

la cererea adresată Marelui Stat Major de către Ion Antonescu
întoarcerea sa de la Berlin 60• Pentru a înăbuşi atitudinea anti
tă şi antigermană a armatei române, organele dictaturii au apli

măsuri severe, inclusiv pedeapsa capitală. Astfel, la 22 şi 23 apri1943 au fost executaţi mai mulţi militari între care şi ofiţeri din
l!w�r'P.şti, iar alţi 95 ostaşi au fost arestaţi 61•

Paralel cu înrăutăţirea situaţiei soldaţi.lor de pe front şi in spa
frontului, are loc un proces similar şi in rîndul premilitarilor. Con
în calculele autorităţilor ca un eşalon de rezervă pentru acţiunile

te ce trebuiau să se desfăşoare ulterior, acestora li s-a impus

un
regim de instrucţie, fiind consideraţi sub arme pe întrea_ga peri

de instruire, Pe lîngă aceasta, premilitarii erau trimişi la muncă
ată în diverse sectoare de
războiului.

..

activitate economică,

In regimentele unde lucrările de

·a efectuate, prernilitarilor

1 2, f. 162.

Arh. Ist. Centrală, fond Preşed. Cons. de Min., dos 258/1943.
Aurel Petri, op. cit., p. 31
Arh. Ist. Centrală, fond Preşed. Cons. de Min., dos. 25U/1943.

S9 Valter Roman, Vladimir Zaharescu,

60

snsti

li s-a impus să presteze muncă de fol-os

56 Arh. M.F.A., fond Regimentul 3 Artilerie, dos,
57 Jdem, fond Divizia 1 4 infanterie, dos. 23, f. 57.
sa

in ved�rea

fortificaţii fuseseră

6 1 Ibidem.
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"obştescu in intreprinderile de stat şi particulare sau pe proprietăţile
diferiţilor moşieri a.
In această privinţă, materialele arhivistice, mai cu seamă cele
referitoare la Moldova, ne dau o serie de informaţii dintre cele mai
preţioase. Astl'el, premilitarii din intreprinderile existente în oraşul
Iaşi erau trimişi de autorităţi la efectuarea celor mai ur,�tente lucrări
de "interes obştesc" 63 ; cei de pe raza fostului judeţ Rădăuţi au Cost
puşi la dispoziţia ocoalelor silvice pentru a planta puieţi pe terem:
rile despădurite 64 ; cei de pe raza fostului judeţ Suceava erau trimişi
să repare şoselele şi să efectueze alte lucrări 65 ; pe majoritatea moşi
ilor din Moldova stringerea recoltei se făcea prin munca gratuit;} a
premilita· ilor care erau puşi de autorităţile locale la dispoziţia ma
rilor proprietari.
Trebuie sublin iat faptul că, spre deosebire de ostaşii care se aflau
sub arme şi primeau un minimum de hrană şi echipamE>nt, premili
tarii nu aveau mii loane de a se aproviziona. In această privinţă sint
concludente o serie de scrisori de ale premilitarilor prin care ei ară
tau cond'ţiile grele de muncă �i samavolniciile organelor comur al�.
"T'umneavoastră, D-le colonel aveţi la cunoştinţă de rele ce se întîm
plă pe l a suhccntrele noa!'trn elin Virov rle Sus ?" -- intrebau premiU
tarii din areastă localitate pe prefectul judeţului. .,Dvs. daţi ordir.t'
la jandarmii din comună că unde (ne - n.n.) vor intilni pe noi, prE:'m!
litarii, să ne ia la orice corvadă ? De cite ori trecind pe drum in 7i
l<'le de lucru ne intilnesc jandarmii ne iau la post la tăiat lf'mne. 1�
dus ord:ne de chemare prin sat, mai ales in tot serviriul ce-l au de
irdeplinit jandarmii ne ia pe noi, care avem cunoştinţă că ei nu f�c
absolut servici , de desculţi sintem desculti. La primărie a venit cma
de piele pentru premilitari. Cind am auzit că a venit am incercat ; dom
nii de la primărie mi-au spus că a venit puţină piele şi le-au luat
c'll . notar. dl. secretar şi sfinţia sa dl. părinte. Asta nu-i dreptate, D-l e
colo-el. Sfinţia sa n u a mai avut cu ce să se încalţe ? Dl. notar are
ghete. are cizme, şi ce mai vrea, dar noi sintem desculti..." 65•
Faţă de tratamentul inuman la care erau supuşi premilitarii, a
ceştia ripostau prin neprezentarea la lucru, la instructie, pri n acte de
nesupunere şi chiar prin revolte. La 1 5 octombrie Hl41 Subinspectorul
Pregătirii Premilitare a municipiului Iaşi cerea Chesturii de poli tie
din acel oraş să dea tot concursul său pentru ca, prin orice mijloace.
premilitarii să poată fi aduşi la instrnl"tie, clţ:\oar,... ce n umărul !""lor
ca-e lipsesc este extrem de mare 67• ln iunie 1 942, autorităţile elin iudc
tul Suceava raportau că tinerii din acel judeţ ieşeau în număr extren
d2

Arh. St. RAdăuti. fond Prefect. jud. RădAuti. oachet 816, do!\. 50.
63 Arh. St. Ja!:i , fond Pr.,fed. j ud. Iasi. do!:. 23 /H l42. f. 1 1 9. 1 23.
64 Arh. St. R"dău•i, fond Perfect. j ud. Rlld�uţ!, oachet 816, dns. 50.
65 Arh. St. Suceava . fonr\ Prefect.
jud. Suceava, dos. 162/1942.
6 Arh. St. Rădăuţi . fond Perfect. jud. RII�A.uţi, closar 50, parl'>et 816.
6
67 Arh. St. Ia şi fond Chestura d e poliţie Iaşi, dos. 72/194 1 , f. 1 139.
,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

STAREA

DB SPIRIT lN ARMATA ROMANA (1940-- 1944)

333

cile de folos "obştescN organizate aici 68, solicitînd în
măsuri de constringere pentru remedierea situaţiei. In ju�
..... se constata că tinerii premilitari
"sfidează
ordinele ce
în mod obraznic de a se prezenta la instrucţia im
S-au văzut şi se văd regulat cazuri cînd comandan�ii
"ţi a recurge la concursul poliţiei sau j andarmeriei pene�� şi aduce la front" 69• Cu toate că în acel judeţ s-au luat
.,_..".,, ......,, ,. o serie de măsuri pentru a aduce pe tineri la instruc. a-i supraveghea, cu toate că şefii de subcentre au aplicat
amenzi familiilor premilitarilor "indezirabili", starea de
putut fi ameliorată din cauză că o mare parte dintre aceşti
' undeau în păduri şi munţi. refuzînd să se conformeze
guvernamentale 70• Aceeaşi situaţie se constată şi în cel�
..::e:::� din nordul Moldovei : Cimpul ung, Botoşani, Dorohoi etc ' 1•

a ilustra cu exemple locale numeroasele cazuri de nepre
premilitarilor la pregătirea militar ă vom cita constatările
octombrie 1 9 4 1 de către împuternicitul generalului Ion An
tru administraţia Bucovinei. Astfel, la acea dată, la subc�n
ătire premilitară nr. 2 din Rădăuţi, din efectivul de 140,
p:!!::!!Dţi numai 3 5 ; la Gura Humorului, din totalul de 73, erau
la Cîmpulung
Moldovenesc, din 1 3 4 s-au prezentat

gă această formă de opoziţie manifestată de prernilitari faţă

guvernului Antonescu, ei uzează şi de · a: te mijloace, ca
de a indeplini ordinele ofiţerilor comandanţi, aşa cum
in toamna anului 1 940, cînd premilitarii de pe unele
nordul Moldovei au refuzat să lucreze pămînturile marilo_r

-

anului 1 944, o dată cu mutarea operaţiunilor mili
parte a teritoriului ţării, situaţia premilitarilor s-a inrău- mult. Tinerii din imediata apropiere a frontului au fost

presteze muncă zilnică la săparea tranşeelor, la lucrări
şi altele. T:r:ebuie subl�niat că în multe. cazuri premili-
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ost scoşi la lucru desculţi şi desbrăcaţi, pe vreme rea, fără
să fi luat- yreo ·măsură peQtru d:stribuirea echipamen'3!::esc:t.re lor 74• 'E;ste suficient să subliniem că înseşi rapoartele
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Suce�va, fond Prefe_ct. jud. Suceava, .dos. 162/1942.
Rădăuţi, fond Prefect. jud. Rădăuţi, dos. 50, pachet 816.
Botoşani , fond Prefect. jud. Botoşani, · dosar 1 0 /l!J43.
Dorohoi, fond Perfect. jud. Dorohoi, �osar· §itunţia
Rădăutl, fond Prefect. jud. RMăuţl, dosar 48/1944.
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1 944 consemnau faptul că un număr de 23.224 de premilitari erau
lipsiţi de orice fel de îmbrăcăminte 75 •
Paralel cu aceasta au fost emise o serie de ordine de către Preşe
dinţia Consiliului de Miniştri prin care premilitarii erau puşi necon
diţionat la dispoziţia armatei şi a marilor pr oprietri de pămînt . .Prin
tr-un ordin al Marelui Stat Major din martie 1 944 s-a impus c;on
ccntrarea generală a premilitarilor şi a conducătorilor lor care trebuiau
să se prezinte la centrele de antrenament pe data de 26 martie "pt>n
lru a executa ordine de extremă mgenţă" 76• I n şedinţa din 29 mai 1!:)4-1
a Consiliului de Miniştri s-a hotărît ca, începînd de la această dată
premilitarii să fie consideraţi sub arme timp de 60 de zile e�ectiv�.
in care vreme ei trebuiau să se conformeze regulamentelor militare " .
In restul timpului, mai ales în perioada lucrărilor agricole, ei trebuiau
!>ă participe, conform ordinului nr. 46.076 din 22 ma1 tie 1944 la toate
muncile agricole, acolo unde nevoile agr iculturii o cereau 78•
După mutarea operaţiunilor militare pe teritoriul Moldovei, o
parte din premilitarii existenţi aici au fost evacuaţi în spatele fron
tului, unde au fost puşi la muncă la proprietari şi ferme, iar o alt.:!.
parte a fost obligată să rămînă pe loc pentru a participa la lucrările
de fortificaţii. Cu toate că s-au luat măsuri pentru repartizarea rigu
rcasă a premilitarilor la diferite munci, această acţiune n-a putut fi
(•ficientă intrucit cea mai mare parte dintre ei s-au sustras de la obli
gaţii. Inspectoratul General al Pregătirii Premilitare comunica, la 1 O
iunie 1 944, c ă participarea tinerilor la muncile agricole se făcea defec
tuos. Numărul premilitarilor înseraţi in registre nu mai corespundea
cu realitatea, "deoarece foarte mulţi din ei au plecat fără voie de la
unităţile de fortificaţii spre a se duce in sate să execute muncile agri
cole" 79•
In ciuda faptului că Ministerul de Război,
printr-o serie de
ordine, a căutat să readucă pe premilitari la muncă,
numărul celor
rare se sustrăgeau obligaţiilor impuse era in continuă creştere. Astfel,
din totalul de 75.501 premL itari evacuaţi din regiunea frontului, Ins
p(•('toratul General al Pregătirii Premilitare nu mai dispunea, la data
mai sus menţionată, decît de un efectiv de 1 0.603 premilitari 80•

In scopul reorganizării prcmilitarilor şi readucerii lor la ordine
s--au format echipe de control in trenuri a căror misiune era aresta1·ea
rrlor fugiţi de la subcentre şi predarea lor serviciului diviziilor 81, Con
comitent, Marele Stat Major a efectuat o serie de anchete asupra stării
f. 79.

75 Arhiva Istorică Centrală, fond Preşed. Cons. de Miniştri, dosar 240/1944,
7� Ide rri , dosar 91/1 944, f. 353.
77 Idem, dosar 43/1944, f. 128.
n Idem, dosar 240/1944, f. 76.
79 Ibidem, f. 77.
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I bidem.
Arh. St. Iaşi, fond Prefect. jud. Iaşi, dosor

110/1944,
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de spirit existente in rindul premilitarilor. In urma anchetei din 2
nugust 1 944, Marele Stat Major constatase că premilitarii se făcuseră
v inovaţi de următoarele : a) sustragerea de la evacuările ordonate prin
Clperaţiunea 1 . 1 1 1 din martie 1 944 ; b) fugă din coloane pe timpul eva
ctJării ; c) fugă din zona de evacuare şi intoarecerea "frauduloasă
ln
\ Ctrele lor ; d) fugă de la detaşamentele de fortificaţii şi batalionul
de drumuri unde se găseau concentraţi pentru diferite lucrări. Marele
Stat Major ordona cu acel prilej ca vinovaţilor de abaterile de mai
sus să li se aplice sancţiuni conform legilor nr. 322/ 1 943 şi 354/1944,
Codului Justiţiei şi Regulamentului Serviciului Interior 82•
·•

Intr-o altă anchetă se arăt a că tinerii evacuaţi din judeţele din
Moldova se inapoiau la domiciliu pentru că nu li se dădea de mincare
la detaşamente decit o piine pe săptămînă şi pentru că dormeau in
şanţuri, din lipsa locurilor de incartiruire. Acest fapt - consemna anche
tntorul - influenţează foarte mult starea de spirit a populaţiei, deoa
rt>ce el dă loc la diferite comentarii in defavoarea autorităţilor de stat u.
Ir.suşi Ion Antonescu arăta in Consiliul de Miniştri din 1 4 aprilie 1944
c ă problema premilitarilor constituia, l a acea dată, o chestiune extn�m
tle dificlă intrucit "au produs şi ci dezordine.. . aceste elemente premi
lHare erau dezorganizate total. N-aveau nici cu ce să fie hrăniţi . . . Eran
de trei, patru zile nehrăniţi" 14• In regi unile in care au fost evacunţi,
prcmilitarii au adus cu ei, datorită condiţiilor neigienice de trai, o serie
d(? epidemii as.
Starea de spirit existentă in armată şi printre prcmilitari a dovt>dit
cit de nepopular era acest război in rindul maselor. O dată cu mutarea
operaţiunilor militare pe o parte a teritoriului ţării noastre, in pl'imrl
\"nra anului 1 !.J44, comuniştii, ţinînd seama de gravitatl'a situaţiei, de
starea de spirit din rindurile populaţiei şi de necesitatea imperioasă n
scoaterii cit mai grabnice a României din război, au intensificat activi
tatea in rindurile intregii armate pentru a o atrage de partea forţelor
sociale angajate in răsturnarea dictaturii militare-fasciste şi intoarc:�
rca armelor impotriva Germaniei hitleriste. P.C.R. a propagat cu tot
mai multă intensitate in rindul ostaşilor necesitatea abandonării luptei
şi a acţionat pentru constituirea comitetelor antimilitariste pe lîngă lic
c·ure organizaţie comunistă regională sau locală, care să se ocupe in ex
c-lusivitate de propaganda dusă
in rindul soldaţilor 86•
12

Idem, dosar 59/1944, f. 232.
Idem, dosar 601 - 850/1944.
S4 Arhiva Ist. Centrală fond Preşed. Cons. de Miniştri, dosar 1 21/1944, f. 6.
as I dem, dosar 67/1944, f. 65.
" Arh. M.F.A., fond Regimentul 8 A.A., dosar 1 9, f. 32. La 1 7 iulie 1944 in
S<'ctorul lucrărilor de fortificaţii din zona Birladului a fost arestat un celll\cun
�1
Ci:lre, fădnd pe vînzătorul de gogoşi, cAuta r;ă difuzeze printre .premil itari
trupă m.mifeste comuniste. O activitatea si milari! o desfăşura şi un fruntaş din
Regimentul 13 Artilerie (Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 63, voi. 18, f. 13:.!).
&:1
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De asemenea, Partidul Comunist Român a ajutat, prin organizaţiile
sale, pe ostaşii români care căutau să se sustragă obligaţiilor militare.
S-au luat măsuri pentru a se organiza case conspirative in care să Lo
!: uiască "dezertorii" pentru a nu fi descoperiţi de autorităţi ; li s-au
trimis ajutoare băneşti etc. 87 • Datorită muncii de propagandă desfăşu
l"iită de comuni�ti in rindurile armatei, a fost iniţiată organizarea unor
grupe de partizani in diferite regiuni ale ţării, in componenţa
cărora
urmau să intre un număr de soldaţi ce-şi părăsiseră unităţile. Astfd,
cu sprijinul Organizaţiei Regionale P.C.R. Dunărea de Jos din Galaţi,
a fost iniţiată, in primăvara anului 1 944, organizarea unor grupe
de
partizani in judeţul Tutova 88•
Insurecţia naţională armată antifascistă din august 1 944, pregă
tită, organizată şi condusă de Partidul Comunist Român, a concentrat
cele mai înaintate forţe patriotice ale poporului român. La victoria in
surecţiei, care a deschis o nouă epocă din istoria României, şi-a dat
contributia şi armata română, mobilizată de comunişti in lupta impo
tt·iva dictaturii militara-fasciste şi a armatelor hitleriste. Datorită acti··
vităţii P.C.R. in rindurile armatei române, nemulţumirile şi formele d
de manifestare din anii războiului au putut fi ridicate in 1 94 4 pe o
treaptă calitativ superioară, armata răspunzînd chemării lansate dt•
P.C.R., de salvare a României şi de intoarcerea
armelor impotriva
Germaniei hitleriste.
QUELQUES CONTRIBUTJONS A LA CONNATSSANCE
DE L'ETAT D'ESPRIT DE L'ARM�E ROUMAINE DURANT LA
DICTATURE MILITAIRO-FASCISTE
R � s u m l!

En consultant un riche materiei documentalre connu, mais sourtout i ne dit,
provenant des archives centrales et des departaments, les auteurs soulignent les
f:ormes d'opp ositi o n de J'armee roumaine n l egard de la d i ctat ur e militairo-fasciste
qui s'est manifrstec dans deux etap es succesives : de l'i nstauration de l a dictature
jl.:&quă l'entree de la Roumanic dans la guc;orre et de ce moment jusqu'au 23 Aou t 1944.
I .'oppositlon de l'armee s'rst manifestee non seulement contt·e la dicta ture, mais
ausst contre les troupes allemandes et la guc!'re agressive hitlericnne.
Durant toute cette periode, le Parti Communiste . Roumail)., tenant compte des
ntkessites obj ectives, a intensifie la lutte · pour entralner l'nrmee de la part · des
forces sociales dans l'intention de renverser la dicta ture .-du general Antonescu. et de
tourner les armes contre l'Allemagne. La propagande et l'aclivi te du Parti Commu
niste Roumain parmi l'armee roumaine a f aci li t e l'accomplissement des· objectifs
principaux mentionnes ci-dessus.
'

u

Arh. St. Blrlad, fond Poliţia Or� Focşanl, do5nr 7/1044, f. 8.

aa Ibidem.
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