
STUDIU INTRODUCTIV

Prizonierii de r`zboi: lupt`torii care au încheiat confrun-
tarea direct` cu inamicul, dar care continu` dramatica lupt` a
supravie]uirii. Militarii romåni c`zu]i în captivitate la inamic
în timpul confrunt`rilor din Primul R`zboi Mondial nu s-au
bucurat de aten]ia istoricilor decåt în foarte mic` m`sur`. În
abord`rile lor, ace[tia au preferat subiecte legate mai ales de
romånii care au f`cut parte din unit`]ile armatei austro-
ungare [i care s-au organizat ulterior în unit`]i de voluntari,
participånd chiar la opera]iuni împreun` cu armata romån`.

Despre prizonierii interna]i în lag`rele din Germania, Aus-
tro-Ungaria, Bulgaria sau Turcia s-a scris foarte pu]in. Da-
tor`m ilustrului istoric militar francez Jean Nouzille o cer-
cetare sistematic` asupra soartei prizonierilor romåni de]inu]i
în „cåmpurile de prizonieri“ din Alsacia [i Lorena. Cartea
acestuia, intitulat` „Calvarul prizonierilor de r`zboi romåni în
Alsacia-Lorena 1917-1918“1, constituie un tablou quasicom-
plet al unei realit`]i dure cu care s-au confruntat cei c`rora
destinul nu le-a rezervat moartea eroic` în lupt`, ci au trebuit
s` suporte calvarul unei existen]e aflate la cheremul du[-
manului. Autorul parcurge împreun` cu eroii s`i drumul de la
libertate la captivitate, de la via]` c`tre moarte, ilustrånd
documentat soarta prizonierilor romåni, demonstrånd c`
aceasta a fost dintre cele mai dure, mai vitrege [i mai lipsite de
speran]e.

Faptul c` aceste eviden]e sunt relevate de un istoric str`in,
face ca ele s` cap`te o accentuat` not` de credibilitate [i
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realism. Documentele reproduse în prezentele volume înt`-
resc la råndul lor concluziile istoricului francez.

Lucrarea lui Jean Nouzille ilustreaz` condi]iile generale de
internare, condi]iile specifice pornind din momentul captu-
r`rii. Acest tablou complet este compus din elementele fun-
damentale ale vie]ii în captivitate: foamea, frigul, maltrat`rile,
munca, evad`rile, presiunea psihologic`, moartea, locurile de
deces [i înhumare, mormintele prizonierilor romåni [i
reîntoarcerea în patrie a celor ce au supravie]uit. Este o carte
scris` cu talent, cu probitate [tiin]ific`, o carte despre tragedii
[i suferin]e prea pu]in cunoscute.

Imediat dup` încheierea Marelui R`zboi au fost publicate
m`rturii, amintiri, memorii ale unora dintre ferici]ii care au
avut [ansa s` revad` p`måntul ]`rii, s` resimt` bucuria
întoarcerii la familie. Înc` din 1919, cånd pentru romåni înc`
nu se a[ternuse lini[tea p`cii, doctorul Mihai Is`cescu publica
propriile confesiuni despre prizonierat – „28 luni în captivitate
la germani“. În februarie 1920, marele istoric Nicolae Iorga
a[eza în prima pagin` a c`r]ii lui Gheorghe Opri[an „21-a de
luni pe c`ile robiei. Sighi[oara, Cluj - Osstffiassonyfa – Sopro-
nnyek – Dänholm – Strohen-Moor – Dänholm – Helmstedt“
cåteva rånduri: „Cunosc notele d-lui Opri[an de cånd mi-a
f`cut pl`cerea de a le comunica pentru „Neamul Romånesc“.
Sunt adev`rate [i simple, deci frumoase. Ele se vor ad`uga cu
folos la num`rul destul de mare, dar pe care [i mai mare îl
dorim, al c`r]ilor despre partea noastr` în Marele R`zboiu.
Fiindc` literatura este adev`r în obiect [i în subiect sinceritate,
deci tot adev`r“. Un îndemn ce a fost continuat. În acela[i an,
Emanoil Antonescu publica un volum sub titlul „Mor]i de
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foame. Povestiri din captivitate. Lag`rul Lamsdorf [i
Mannheim“.

Au urmat alte m`rturii ale unor anonimi, ale unor perso-
nalit`]i consacrate sau în devenire. Printre ace[tia s-au re-
marcat generalul Gheorghe Caraca[, c`pitan în timpul r`z-
boiului care a editat în 1922 un volum de m`rturii din prizo-
nierat sub titlul: „Din zbuciumul captivit`]ii“ [i pe care îl va re-
publica, f`cåndu-i unele ad`ugiri în 1968 întitulat „Trei eva-
d`ri din lag`rele germane (1916-1918)“. George Topårceanu [i
George Banea vor readuce [i ei în memoria contemporanilor
amintirea zilelor de captivitate. Primul, avånd gradul de
sergent, a participat cu regimentul 3 Artilerie Grea la luptele
din Dobrogea la începutul r`zboiului, c`zånd prizonier la
bulgari în 24 august 1916. Experien]a tr`it` în aceast` postur`
în care s-a aflat pån` în ianuarie 1918 a fost consemnat` în
cartea intitulat` „Pirin Planina“, publicat` în Însemn`ri
literare imediat dup` r`zboi, în anul 1919, [i republicat` în
anul 1937 în volum2. La råndul lui, George Banea, r`nit la 30
august 1916, a fost luat prizonier de c`tre bulgari [i internat în
mai multe spitale pentru tratament. Întors în ]ar` la 1 august
1918, el va rememora zilele de suferin]` de dup` r`nirea care
îi va aduce clasarea ca mare mutilat de r`zboi în cartea „Zile
de lazaret“, care a v`zut lumina tiparului în 19383. Odat` cu
trecerea anilor, aceste consemn`rile memorialistice sunt tot
mai rare.

Documentele incluse în volumele de fa]` au fost iden-
tificate în fondurile de arhiv` apar]inånd Ministerului de
R`zboi. Ele au fost emise de structurile ministerului sau au
fost înaintate acestuia spre [tiin]` sau rezolvare de c`tre alte
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institu]ii, în special de c`tre Ministerul de Externe. Publicarea
lor se dore[te a fi o contribu]ie la mai buna cunoa[tere a
acestui capitol de istorie.

Izbucnirea marii conflagra]ii în anul 1914 a determinat Gu-
vernul romån s` ia o serie de m`suri în perspectiva particip`rii
armatei romåne la campanie. Printre acestea s-au aflat [i cele
privind prizonierii. A fost elaborat un regulament asupra
prizonierilor de r`zboi4, iar în cadrul Serviciul Contencios din
Ministerul de R`zboi a fost înfiin]at un Birou de informa]ii
pentru prizonierii de r`zboi. Pentru urgentarea constituirii
acestei noi structuri, în prim`vara anului 1916 ea a fost trecut`
în subordinea Direc]iei Statisticii. Aceasta a luat m`surile
necesare asigur`rii cadrului organizatoric menit s` r`spund`
atribu]iilor biroului: una cu caracter informativ, referitoare la
stabilirea identit`]ii prizonierilor f`cu]i de armata romån` [i a
celor romåni c`zu]i în captivitate la inamic, iar cea de-a doua
de natur` economic` [i administrativ`, referitoare la  darurile
f`cute prizonierilor, sumele de bani ce se trimit acestora,
obiectele, testamentele, actele de stare civil` etc5.

{eful Direc]iei Statisticii solicit` printr-un referat din 13
iulie 1916 repartizarea personalului necesar func]ion`rii
biroului, tip`rirea a 100 000 de fi[e pentru luarea în eviden]`
a prizonierilor, de etichete, confec]ionarea de dulapuri [i
rafturi pentru cartare6.

De asemenea, prin Decizia ministerial` nr. 384 din 23
august 1916, au fost instituite dou` comisii. Prima, avåndu-l ca
pre[edinte pe G.N. Bagdat, prim-pre[edinte al Înaltei Cur]i
de Casa]ie [i Justi]ie, iar printre membri aflåndu-se [i slt. G.D.
Creang`, profesor universitar, urma s` gestioneze toate
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problemele referitoare la prizonierii de r`zboi. Cea de-a doua,
condus` de Pre[edintele Consiliului Superior al Agriculturii,
în compunerea c`reia se afla [i academicianul Grigore Anti-
pa, urma s` se ocupe de problemele privitoare la supu[ii
str`ini interna]i. Fiecare dintre cele dou` comisii avea dreptul
s` controleze modul de executare a m`surilor hot`råte de ea,
m`suri ce se aplicau prin intermediul Direc]iei Statisticii din
Ministerul de R`zboi7.

În prima decad` a lunii septembrie 1916, Ministerul
Afacerilor Str`ine romån f`cea cunoscut printr-un comunicat
faptul c` interesele supu[ilor romåni din Austro-Ungaria [i
Germania erau încredin]ate ambasadelor Statelor Unite ale
Americii, iar ale celor din Bulgaria [i Turcia lega]iilor
spaniole din aceste ]`ri.

Interesele supu[ilor germani [i turci afla]i în Romånia erau
reprezentate de Lega]ia S.U.A., iar cele ale supu[ilor austro-
ungari [i bulgari de c`tre lega]iile ]`rilor de Jos. Ulterior,
printr-un comunicat publicat în Monitorul oficial din 13  ia-
nuarie 1917, se f`cea cunoscut c` Lega]ia Elve]iei a fost în-
s`rcinat` cu protec]ia intereselor supu[ilor austro-ungari din
Romånia8.

Pe parcursul desf`[ur`rii campaniei au fost adoptate noi
reglement`ri privind prizonierii, au fost înfiin]ate structuri
menite s` asigure rezolvarea adecvat` a tuturor problemelor
ap`rute în leg`tur` cu ace[tia. La 16 martie 1917, ministrul de
R`zboi, Vintil` Br`tianu, adopt` o decizie menit` s` aduc`
noi clarific`ri atåt în ceea ce prive[te prizonierii romåni, cåt [i
pe cei captura]i de c`tre armata romån`.

Conform acestei decizii, Serviciul prizonierilor de r`zboi [i
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interna]ilor civili, care func]iona în cadrul Ministerului de
R`zboi – Direc]ia Statisticii, pe lång` probleme privind
între]inerea [i paza prizonierilor f`cu]i de armata romån`,
urma s` se ocupe [i de informa]iile despre prizonierii de
r`zboi romåni [i de ajutorarea lor. În acest scop, func]iona un
Birou de informa]ii [i ajutorarea prizonierilor de r`zboi ca o
Sec]ie a serviciului prizonierilor de r`zboi [i interna]ilor civili
din Ministerul de R`zboi, avånd atribu]iile urm`toare:
întocmirea  [i schimbul listelor de prizonieri, comunicarea de
informa]ii cu privire la ace[tia, transmiterea coresponden]ei
acestora, trimiterea de ajutoare în bani, îmbr`c`minte [i ali-
mente prizonierilor.

Listele de prizonieri urmau s` fie schimbate prin in-
termediul Societ`]ii de Cruce Ro[ie a Romåniei, cu care Bi-
roul trebuia s` se afle într-o leg`tur` permanent`. Corespon-
den]a prizonierilor din Romånia era cenzurat` de Serviciul
Prizonierilor din Ministerul de R`zboi f`r` a mai fi înaintat`
la Cenzura militar`. În ceea ce privea coresponden]a pri-
zonierilor no[tri din ]`rile inamice, ea era trimis` de Cenzura
militar` la Biroul de informa]ii din Ministerul de R`zboi care,
dup` re]inerea datelor ce îl interesau, o înapoia pentru
distribuire9.

În vederea unific`rii [i simplific`rii ac]iunilor de ajutorare
a prizonierilor romåni afla]i în captivitate la inamic, era
îns`rcinat cu aceasta un singur organ din str`in`tate, [i anume
Sec]ia Romån` a Comitetului Central al Crucii Ro[ii din Ber-
na, singurul recunoscut de celelalte puteri. Astfel, comitetele
înfiin]ate pe lång` lega]iile romåne din str`in`tate trebuiau s`
se limiteze la adunarea ajutoarelor constånd în bani, efecte
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sau alimente, s` le transmit` Comitetului Central din Berna [i
s` cumpere acele produse care nu puteau fi achizi]ionate din
Elve]ia.

Expedierea banilor pentru ajutorarea prizonierilor de
r`zboi se putea face numai prin intermediul Ministerului de
R`zboi, care îi punea la dispozi]ia Comitetului Central din
Berna împreun` cu instruc]iunile de întrebuin]are.

Pentru ajutorarea cu sume de bani a prizonierilor romåni
afla]i în Bulgaria sau Turcia urma s` fie folosite lega]iile
spaniole din aceste ]`ri, deoarece  nu se reu[ise stabilirea de
contacte directe între societ`]ile de Cruce Ro[ie din Romånia
[i cele dou` state inamice. În acela[i timp, societatea Na]io-
nal` de Cruce Ro[ie a Romåniei urma s` fie informat` perma-
nent despre ajutoarele de orice natur` transmise prizonierilor.

În urma referatului Ministrului de R`zboi din 30 aprilie
1917, s-a hot`råt înfiin]area unui organ central de ajutoare a
prizonierilor romåni afla]i în captivitate la inamici, avånd
denumirea de Agen]ia de Cruce Ro[ie Romån` de la Berna.

Aceast` nou` structur` înfiin]at` în interesul prizonierilor
a luat na[tere ca urmare a Jurnalului Consiliului de Mini[tri
din 1 mai 1917. La conducerea ei a fost numit contraamiralul
N. Graçosky10.

Atribu]iile ce îi reveneau constau în efectuarea de cerce-
t`ri [i comunicarea de informa]ii despre prizonierii romåni,
stabilirea de contacte cu autorit`]ile implicate în ac]iunea de
ajutorare a prizonierilor, acordarea de credite comitetelor au-
torizate de Ministerul de R`zboi pentru a procura [i transmite
cele necesare prizonierilor [i controlul asupra activit`]ii
acestor comitete.
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Era stabilit [i cuantumul cheltuielilor necesare pentru
procurarea de alimente – 10 franci lunar, [i de îmbr`c`minte
– 35 de franci semestrial, pentru fiecare prizonier.

În vederea procur`rii produselor necesare ajutor`rii
prizonierilor, avåndu-se în vedere c` aprovizionarea se f`cea
cu greu numai din Elve]ia din cauza epuiz`rii stocurilor, s-a
stabilit ca Agen]ia din Berna s` utilizeze o organiza]ie romån`
din Paris pentru prizonierii din Germania [i Austria [i una din
Berna, pentru cei din Bulgaria, Ungaria [i Turcia. Prima urma
s` procure cele necesare din Fran]a, iar cea de-a doua fie din
Fran]a, fie din Anglia. În consecin]`, procurarea celor nece-
sare pentru prizonierii din Germania [i Austria a revenit Co-
mitetului Romån din Paris de pe lång` Vêtements pour les pri-
sonniers de guerre, din care f`ceau parte generalul Rudeanu,
Toma Stelian, D.G. Many, Leon Cantacuzino, Alexandru Ca-
targi [i doamnele Ana Cantacuzino, A.M. Calimachi, M.
Catargi, N.Filipescu, O.Miclescu [i Elena {u]u. Sec]ia Romå-
n` de pe lång` Crucea Ro[ie din Berna a primit misiunea de
a se ocupa de prizonierii din Ungaria, Bulgaria [i Turcia. În
fruntea acesteia se afla doamna Kunz Conrad – pre[edint`, iar
printre membri se  num`rau doamnele Adina Br`tianu, Ana
Socek, domnii Emil Socek, {erban Cantacuzino, B. Assan,
P.S. Widic [i L. Gellert.

Concomitent s-a constituit la Geneva, din ini]iativ`
privat`, un Comitet compus din doamnele Emile Ghika, Jean
Lahovary, G.V. Bibescu, avånd drept obiectiv ajutorarea pri-
zonierilor romåni din teritoriul ocupat.

Pe lång` comitetele din Berna [i Paris, au mai fost înfiin-
]ate [i altele, al c`ror scop era acela de ajutorare a prizo-
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nierilor romåni. La Haga, sub pre[edin]ia doamnei Mitilineu,
un birou se ocupa de cump`rarea [i expedierea de pachete
pentru prizonieri, în special pentru ofi]eri. La Stockholm, sub
conducerea doamnei Derussi, func]ionau astfel de organiza]ii
cu caracter privat în scopul sus]inerii materiale a prizonierilor.

Tot în acest scop, la Copenhaga s-a înfiin]at în toamna
anului 1917 o Sec]ie a Societ`]ii Na]ionale de Cruce Ro[ie
Romån`. Aceasta urma s` preia de la Crucea Ro[ie rus` ac-
tivitatea de dirijare a coresponden]ei ce o primeau prizonierii
romåni din Germania [i de trimitere de alimente pentru ace[ti
prizonieri.

Activitatea Agen]iei de Cruce Ro[ie Romån` din Berna s-
a axat în special pe gestionarea fondurilor b`ne[ti destinate
ajutor`rii prizonierilor, pe procurarea produselor de strict`
necesitate pentru ace[tia. Pån` la sosirea contraamiralului
Graçosky în capitala elve]ian` fuseser` expedia]i 1 232 642 de
lei, la care se vor ad`uga alte sume rezervate acestui scop de
c`tre Guvernul romån. Desigur c`, de-a lungul perioadei cåt a
func]ionat, Agen]ia s-a confruntat cu numeroase greut`]i, de
multe ori acestea fiind generate chiar de activitatea alia]ilor.
Ele se cantonau mai ales în  domeniul deschiderii unor cre-
dite, guvernele englez [i francez stabilind o serie de condi]ii
pentru aprobarea acestora. Situa]ia a determinat interven]ia
ministrului romån la Londra, care a insistat pentru acordarea
creditelor. De asemenea, s-a intervenit la Madrid [i Berna, ca
[i pe lång` Societatea Na]ional` de Cruce Ro[ie din Geneva,
cu rug`mintea de a se st`rui pe lång` guvernele inamice în
vederea ob]inerii aprob`rilor pentru vizitarea cåt mai des a
taberelor de prizonieri romåni [i pentru îmbun`t`]irea
situa]iei acestora.
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În vederea cunoa[terii condi]iilor, de multe ori inumane în
care au trebuit s`-[i tr`iasc` via]a de prizonier militarii romåni
c`zu]i în captivitate, o surs` de informa]ie deosebit de valo-
roas` o constituie memoriile întocmite de c`tre cei ce au su-
pravie]uit [i s-au înapoiat în ]ar`. Aceste memorii au fost
întocmite în mod obligatoriu de c`tre ofi]eri, în special în
virtutea unui ordin circular al Ministerului de R`zboi din 26
martie 1918. În conformitate cu prevederile acestuia, ofi]erii
care au revenit în ]ar` din captivitate erau obliga]i s` con-
semneze în scris date despre momentul [i condi]iile în care au
fost lua]i prizonieri, care trupe inamice i-au capturat, unde au
fost du[i dup` c`derea în prizonierat [i în ce lag`r au fost
interna]i, tratamentul la care au fost supu[i de c`tre inamic, cu
relevarea datelor privind condi]iile de locuit, hrana, îmbr`-
c`mintea, solda, îngrijirea medical`, programul zilnic. De
asemenea, ei trebuiau s` men]ioneze data întoarcerii de la
inamic, impresiile personale asupra st`rii de spirit generale a
popula]iei din ]ara inamic`, moralul acesteia, aprecieri ale
inamicului asupra armatei romåne, zvonurile care au circulat
în leg`tur` cu evenimentele interne [i externe importante pri-
vind Romånia, pre]urile, situa]ia material` [i starea sanitar` a
popula]iei din ]ara respectiv`. Memoriul urma a fi întocmit în
dou` exemplare, unul p`stråndu-se la istoricul unit`]ii din
care a f`cut parte autorul, iar cel`lalt fiind înaintat la Marele
Stat Major – Biroul Istoric11. Aceste memorii sunt deosebit de
relevante atåt asupra st`rii materiale a prizonierilor, cåt [i în
privin]a moralului [i atmosferei în care ace[tia [i-au dus via]a
de lag`r.

Executarea Ordinului circular nr. 2543 din 26 martie 1918
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al Marelui Cartier General a permis constituirea unui fond de
informa]ii deosebit de valoroase pentru cunoa[terea situa]iei
prizonierilor romåni din primul r`zboi mondial. Din p`cate
dup` încheierea celei de a doua conflagra]ii mondiale, Marele
Stat Major romån nu a mai dat un asemenea ordin. Explica]ia
const`, credem, în evitarea afect`rii prestigiului autorit`]ilor
sovietice. Cunoa[terea condi]iilor în care au tr`it prizonierii
romåni în diferitele zone în care au fost dispersa]i ar fi condus
cu siguran]` la sc`derea încrederii  în noul regim ce urma a fi
instaurat [i în Romånia.

Referindu-se la condi]iile în care au tr`it prizonierii ro-
måni din Alsacia [i Lorena [i la consecin]ele nefaste ale cap-
tivit`]ii asupra vie]ii acestora, istoricul francez Jean Nouzille
nota: „Num`rul deceselor înregistrate în cursul captivit`]ii lor,
mai ales în timpul primelor luni ale lui 1917, este considerabil.
Procentul lor în raport cu num`rul total al prizonierilor apare
mult mai ridicat decåt în cazul altor na]ionalit`]i“12. Conform
unui bilan], din ianuarie 1917 pån` în decembrie 1918 numai
în Alsacia [i Lorena au decedat 2344 de prizonieri de r`zboi,
dintre care 1191 numai în intervalul 1 februarie – 30 aprilie
1917. „Cei 1191 de mor]i reprezint` 50% din totalul deceselor
constatate în cursul celor doi ani 1917 [i 1918.

Aceast` cifr` este considerabil`, avånd în vedere rapoar-
tele delega]ilor Comitetului Interna]ional al Crucii Ro[ii, po-
trivit c`rora unele lag`re din Fran]a (în care erau de]inu]i pri-
zonieri apar]inånd altor na]ionalit`]i n.n.) au avut o morta-
litate maxim` de 1%, iar altele nu au avut nici un deces într-un
an. Este cazul lag`rului de la Serres-Carpentras care a ad`-
postit 2500 de prizonieri de r`zboi germani, austrieci [i bul-
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gari, sau al celui de la Beziers, num`rånd 644 de prizonieri
turci captura]i în Dardanele [i unde, într-un an [i jum`tate nu
au murit decåt doi prizonieri de tuberculoz`13“.

La råndul s`u Mircea Djuvara consemna în lucrarea sa La
guerre roumaine 1916-18: „Tratamentul la care du[manii
Romåniei i-au supus pe prizonierii romåni a fost dintre cele
mai inumane, pentru a mai ad`uga cåt se poate la suferin]ele
acestei ]`ri. Ei au murit pur [i simplu de foame [i de frig. Chiar
cifrele oficiale germane constituie cel mai teribil rechizitoriu
împotriva germanilor: 36,8% dintre prizonieri de r`zboi ro-
måni interna]i în Germania muriser` deja în toamna anului
1917, iar 31,4% erau bolnavi în spitale. Mul]i dintre prizonierii
romåni erau închi[i în Bavaria în ]arcuri de vite; mergeau în
picioarele goale [i nu aveau dreptul de a se înveli în timpul
nop]ii. Guvernul german nu a ezitat s`-i foloseasc` pe prizo-
nieri la lucr`ri de fortificare a frontului (fapt interzis de con-
ven]iile interna]ionale n.n.) unde mul]i dintre ei au fost uci[i
de proiectile“14.

Afirma]iile de mai sus sunt sus]inute [i de documentele
publicate în volumele de fa]`. La 23 august 1917, ministrul de
R`zboi transmitea Ministerului Afacerilor Str`ine solicitarea
de a se protesta pe lång` Guvernul german împotriva între-
buin]`rii prizonierilor romåni în zonele de opera]iuni de pe
fronturile francez [i romån. Pe baza listelor oficiale comu-
nicate de Ministerul de R`zboi din Berlin, a fost întocmit un
tabel din care reie[ea faptul c` 887 de prizonieri romåni au
murit în peste 24 de localit`]i aflate în zone de front15.

Pornind de la constatarea c` mortalitatea [i morbiditatea
în råndurile prizonierilor romåni din Germania, a[a cum
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reie[ea din listele de prizonieri primite, era foarte mare, Di-
rec]ia Statisticii din Ministerul de R`zboi a întocmit un studiu.
Rezulta din acesta c` 19 525 de prizonieri decedaser`, 16 645
erau bolnavi în spitale [i 53 057 de prizonieri se aflau interna]i
în lag`re. Cu toate eventualele repet`ri de nume în situa]ii
eviden]iate ini]ial în listele bolnavilor [i, ulterior, în cele cu de-
ceda]i, mortalitatea atingea totu[i un procent de 40%. Pentru
majoritatea deceda]ilor nu se indica de c`tre autorit`]ile
germane cauza mor]ii (total 19 009); 108 au decedat din cauz`
de boal` [i 406 din cauza r`nilor c`p`tate16. 

Faptul c` autorit`]ile germane refuzau s` recunoasc` ade-
v`ratele motive ale acestei mortalit`]i deosebit de ridicate în
råndul prizonierilor romåni este confirmat [i de listele trans-
mise Comitetului Interna]ional al Crucii Ro[ii. În majoritatea
cazurilor,  acestea nu consemnau cauzele decesului prizonie-
rilor romåni, cu toate insisten]ele Comitetului. Tårziu, s-a
comunicat acestui organism interna]ional, printr-o formulare
general`, c` decesele au survenit în urma unei boli17.

Era evident c` moartea acestor prozonieri s-a datorat
„aproape exclusiv mizeriei fiziologice, provenit` din nutri]ie
proast` [i insuficient`, combinat` cu munca excesiv` [i lips`
de îngrijire, dup` cum rezult` [i din documentele diplomatice
ce posed`m“ – concluziona studiul men]ionat mai sus.

Studierea listelor cu bolnavi – foarte numero[i [i ei – con-
duce la constatarea c` pentru 5329 prizonieri din cei 16 646
bolnavi nu se indic` nici un diagnostic, 3346 erau bolnavi, din
care aproape un sfert de sl`biciunea inimii, dizenterie, ente-
rit` [i sl`biciune general`, iar 7971 erau r`ni]i. Deci, numai
47,89% erau r`ni]i, ceilal]i datoråndu-[i boala condi]iilor inu-
mane de trai în captivitate.
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Bazåndu-se pe informa]iile culese de la delega]ii neutri tri-
mi[i pentru efectuarea de cercet`ri de c`tre organiza]ii pentru
ajutorarea prizonierilor din diferite state, de la persoane re-
patriate [i care au stat temporar în lag`re în care se aflau
romåni, de la evada]i [i pe baza listelor de mor]i comunicate
oficial de autorit`]ile inamice la Geneva, secretarul lega]iei
Romåne din Paris, A.Catargi, a întocmit un raport asupra
st`rii deplorabile în care se aflau prizonierii romåni.

Concluzia la care ajunge de la început autorul raportului
este c` „prizonierii ofi]eri sunt desigur supu[i unui regim
foarte sever… Soarta lor îns` nu se poate compara cu aceea a
solda]ilor.

Solda]ii [i gradele inferioare sunt supu[i unui regim
comparabil cu cel al vitelor în ]`rile primitive. Dup` [tiin]ele
ce am c`p`tat, este iar`[i o deosebire foarte mare între modul
cum sunt trata]i solda]ii englezi [i francezi, pe de o parte, [i cei
ru[i [i romåni, pe de alta“18. Ace[tia erau l`sa]i f`r` ad`post,
prad` interperiilor, umblånd descul]i [i goi, reducåndu-li-se
hrana la o cantitate absolut neîndestul`toare. „În anul 1917,
restric]iile alimentare au devenit din ce în ce mai severe în
Germania. Ra]ia zilnic` de påine a prizonierilor de r`zboi
francezi (care aveau o situa]ie favorizat` n.n.) a fost redus` la
350 grame în lag`rul de la Giessen, la 210 grame la Chemitz,
la 75 de grame la cel de la Friedrichsfeld, lång` Wessel  [i
suprimat` la Minden, cu începere de la 1 iulie. La Frankfurt
pe Oder, urzicile fierte [i trifoiul f`ceau parte din hran`, la
Kassel – Niederzwehren, lucerna“19. Salvarea prizonierilor
francezi, englezi [i belgieni, a fost [i în faptul c` primeau regu-
lat pachete con]inånd carne [i legume conservate, carne afu-
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mat`, lapte condensat, ciocolat` [i legume uscate. Romånii nu
aveau de unde primi, decåt în mod sporadic. „Se mai adaug`
– nota A: Catargi în raportul s`u – pe lång` lipsa de hran`, de
înc`l]`minte [i îmbr`c`minte, înc` [i faptul c`, contrar [sic!]
tuturor conven]iilor interna]ionale, solda]ii no[tri sunt
întrebuin]a]i la grele munci de r`zboi, fie în interior fie în zona
luptelor, dup` cum reiese din depozi]iile solda]ilor [i chiar din
listele oficiale, care, înregistrånd mor]i în zona luptelor, re-
cunosc implicit prezen]a în aceste zone a prizonierilor, ceea ce
este absolut potrivnic stipula]iilor congresului din Haga.

Prin toate aceste lipsuri [i munci istovitoare se explic` [i
mortalitatea excesiv` a prizonierilor romåni în cåmpurile
du[mane.

În trecerea mea pe la Geneva, domnul Ador mi-a comu-
nicat c` propor]ia mortalit`]ii prizonierilor no[tri în cåmpuri
(lag`re n.n.) [i lazarete (spitale n.n.) este de 40% pe an.

Cercetånd personal listele de mor]i comunicate de Berlin
Genevei, g`sesc c` în 3 luni: ianuarie, februarie [i martie 1917,
au murit 1166 de solda]i din cei 15 000 interna]i la Lamsdorf.
Aceasta reprezint` o mortalitate de 31 la % pe an în acest
cåmp unde nu se afl` lazaret de r`ni]i.

La cåmpul de prizonieri din Tuchel mortalitatea de la 15
ianuarie la 31 martie 1917, adic` în dou` luni [i jum`tate, a
fost de 2220 solda]i din 17 600 cå]i se aflau în acel cåmp. A[a-
dar, în acest cåmp propor]ia mortalit`]ii este de 61% pe an.
Dac` unim cele dou` cåmpuri, g`sim c` mortalitatea în ele
este de 47% pe an! Prin urmare, în aceste dou` cåmpuri nu-
mai, de la care avem pån` acum date asupra mortalit`]ii, ci-
frele comunicate de domnul Ador, care la început p`reau de
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necrezut din cauza m`rimii lor, sunt de fapt cu mult dep`[ite.
Din m`rturiile ce am c`p`tat, ca [i din al`turatul proces

verbal, se constat` c` aceast` mortalitate este datorit` în cea
mai mare parte epuiz`rii fizice provenite din tratament prost,
lips` de hran` [i de îmbr`c`minte, exces de munc`, transpor-
turi lungi [i penibile de la etap` la etap`, din cåmp în cåmp, de
la lucr`ri îndep`rtate pe teren la cåmpurile de concentrare.
A[a e cazul, de pild`, a convoiului de 200 prizonieri din care
mor pe drum spre Mannheim, din epuizare, 17. Ceilal]i intr`
în Mannheim a[a de istovi]i de drum [i de foame c` de abia se
sus]in cåte trei laolalt` [i, cånd, în sfår[it, în cåmp, înfometa]i,
se arunc` cu aviditate pe r`m`[i]ele de måncare ce g`sesc
acolo, sunt alunga]i sub loviturile de paturi de pu[c` ale
p`zitorilor.

Dac`, în afar` de alte considera]iuni, tendin]a inamicilor
de a condamna la o distrugere lent` a prizonierilor de r`zboi
este oprit` în ce prive[te prizonierii englezi [i francezi prin
anchetele ce se fac prin delega]ii neutri, prin represaliile prin
care sunt amenin]a]i proprii lor prizonieri, prin concursul larg
urm`rit regulat [i cu mijloace îndestul`toare, atåt ca ravita-
liare cåt [i ca îmbr`c`minte, apoi prizonierii no[tri par pån`
acum aproape complet abandona]i de patria mum` [i, cu toa-
te acestea, este evident c` ace[ti s`rmani nu pot conta decåt
pe ajutorul ce le-ar veni din ]ar` pentru a-i sc`pa de la moarte
sigur`.

Nu mai este nici o îndoial` c`, dac` nu venim pe toate c`ile
cu energie, în modul cel mai grabnic [i eficace, pentru a sc`pa
pe nenoroci]ii ce au mai r`mas, apoi cea mai mare parte din ei
va pieri în urma priva]iunilor de tot felul [i muncilor excesive
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ce au de îndurat, dup` cum un prea mare num`r a sucombat
pån` acum tratamentelor neomene[ti ale c`ror victime au
fost20.

Autorul raportului secretarul de Lega]ie, Al. Catargi, nu se
mul]ume[te cu constatarea situa]iei, ci vine cu o serie de pro-
puneri menite s` amplifice [i s` fac` mai eficient` ac]iunea
guvernului romån de ajutorare a propriilor prizonieri.

El consider` c` problema sprijinului acordat prizonierilor
trebuie s` fie concentrat` la Paris în måinile unei singure
persoane, care s` vorbeasc` nu în numele Crucii Ro[ii Romå-
ne ci al Guvernului romån, pentru cre[terea credibilit`]ii sale
în tratativele cu Guvernul francez. Pe lång` aceasta, în Fran]a
se putea procura înc` hrana [i îmbr`c`mintea necesar` pri-
zonierilor, exista o numeroas` colonie de romåni ce puteau fi
angrena]i în opera de ajutorare, organiza]iile franceze cele
mai mari ca societatea „Le vêtement du prisonnier de
guerre“, subven]ionat` de guvern, [i „La Fédération Na-
tionale d’assistance aux prisonniers“ afiliat` Ministerului de
R`zboi, puteau pune la dispozi]ie organiza]iile franceze deja
existente în lag`rele de prizonieri.

Sec]iunea romån`, constituit` pe lång` societatea „Le
vêtement du prisonnier de guerre“ ob]inuse rezultate pozitive
în ac]iunea de ajutorare a prizonierilor romåni. Ea era
condus` de  contraamiralul Graçosky [i colonel Rudeanu [i
era compus` din: Toma Stelian, doamnele Anna Cantacuzino,
D.G. Many,A.M. Callimach, Leon Cantacuzino,  M. Catargi,
Alexis Catargi, M. Filipescu,O. Miclescu, Elena {u]u.

A. Catargi atr`gea aten]ia în mod deosebit asupra faptului
c`, pentru evitarea represaliilor din partea autorit`]ilor
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germane, era necesar s` nu se fac` publicitate sau plångeri în
leg`tur` cu situa]ia prizonierilor: „Înainte de a termina, sunt
dator a atrage aten]ia excelen]ei voastre asupra primejdiei ce
ar rezulta din publica]ii sau din plångeri asupra situa]iei pri-
zonierilor. Orice manifesta]ie de felul acesta se r`sfrånge
asupra lor, c`ci ea este urmat` de un tratament mai sever.
Negre[it, ofi]erii sunt aceia care se v`d pedepsi]i, c`ci pentru
solda]i [i gradele inferioare ar fi greu de a în`spri regimul. De
asemenea, sistemul represaliilor a fost abandonat de guver-
nele francez [i englez, deoarece Guvernul german r`spundea
cu m`suri [i mai aspre, fiind hot`råt a merge mai departe pe
aceast` cale. Singurul mod pentru a ob]ine un rezultat satis-
f`c`tor este de a trimite necontenit inspectori neutri în cåm-
purile de prizonieri [i în [antierele de lucru [i de a adresa
reclama]ii oficiale direct prin Ambasada Spaniei la Berlin [i
Sofia sau Lega]iei Elve]iei la Viena. Aceste reclama]ii trebuie
f`cute nu de Crucea Ro[ie, ci de Ministerul nostru al Afa-
cerilor Str`ine, semnalånd în parte fiecare caz, cu toate
preciz`rile necesare. În orice caz, publica]iile prin ziare sau
proclama]ii [i apelurile adresate neutrilor au adus rezultate cu
totul opuse scopului urm`rit, atr`gånd dup` sine o în`sprire în
regimul ofi]erilor. Personal, am putut constata c` corespon-
den]a [sic!] ce am stabilit-o cu fratele meu, prizonier la Stral-
sund, a fost întrerupt` timp de dou` luni, în urma întårzierii ce
a suferit semnarea conven]iei în privin]a prizonierilor ce ne
era cerut` de Guvernul german21.

Situa]ia deplorabil` a prizonierilor romåni atrage [i aten]ia
secretarului Societ`]ii „Young Men’s Christian Association“,
A.C.Harte. Acesta, printr-o scrisoare, îl informeaz` pe Con-
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stantin Diamandy, ministrul Romåniei la Petrograd, c` ofi]erii
romåni, prizonieri în Germania o duc foarte r`u [i c` va în-
cerca s`-i ajute prin strångerea de fonduri: „Scriu în America
pentru a cere bani, hran` [i îmbr`c`minte [i, îndat` ce m`
întorc la Copenhaga, voi încerca s` organizez activitatea
noastr` acolo, astfel s` ajut`m un mai mare num`r decåt
ajut`m acum (…). Funda]ia Rockefeller a transmis activitatea
ei Crucii Ro[ii Americane [i face preg`tiri pentru o generoas`
cooperare cu Romånia. Domnul Bertram, vicepre[edintele de
la „War Relief Clearing House“ din New York, d` de ase-
menea un mare sprijin în aceea[i chestiune [i sunt  sigur c`
vom face o oper` de valoare“22.

Din con]inutul memoriilor publicate sau din cele inedite,
p`strate în Arhivele Militare, reiese c` tratamente [i mai dure
au suportat prizonierii romåni din Bulgaria [i Turcia. Turcii
refuzau s` comunice num`rul exact de prizonieri, s` autorize-
ze vizitarea de c`tre delega]ii Crucii Ro[ii sau neutri a locu-
rilor de deten]ie. De acela[i refuz s-au izbit [i cererile adresate
autorit`]ilor bulgare de c`tre Lega]ia Spaniei la Sofia,
neadmi]åndu-se nici vizitarea [i nici verificarea modului de
distribuire a ajutoarelor expediate pentru prizonieri. Astfel,
într-o adres` a Ministerului de R`zboi c`tre Ministerul Afa-
cerilor Str`ine se aducea la cuno[tin]` faptul c`, de[i chiar
Semiluna Ro[ie socotea cifra total` a prizonierilor romåni
afla]i din Turcia la începutul lunii august 1917 la circa trei mii
de oameni, Comandamentul General al Armatei turce redu-
cea num`rul acestora la numai 374 [i nu comunica nici listele
cu to]i prizonierii captura]i. În consecin]`, adresa solicita s` se
protesteze pe c`i diplomatice [i s` se cear` respectarea pre-
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vederilor conven]iilor interna]ionale23. Într-o not` a Ministru-
lui Spaniei din Turcia erau consemnate am`nunte cutremu-
tr`toare relative la situa]ia prizonierilor romåni de]inu]i la
Kutahia: „Dup` informa]iile mele confiden]iale, – nota el –
situa]ia acestor prizonieri , al c`ror num`r se ridic` la aproape
dou` mii, a fost într-adev`r critic` în urma epidemiei tifosului
exantematic ce domnea în regiunea unde se afl` cåmpul de
concentrare de la Tanwschanli (Kutahia). Mortalitatea a fost
foarte mare, cel pu]in 50%“24. La råndul lor, atåt Ministerul de
Externe  spaniol,  cåt [i Lega]ia Spaniei la Sofia, informau
autorit`]ile romåne despre r`spunsurile negative sau despre
t`cerea autorit`]ilor bulgare privind permiterea vizit`rii
lag`relor de prizonieri romåni25.  

Documentele ne dezv`luie halucinanta lume a vie]ii în
captivitate, a disper`rii, a luptei pentru supravie]uire care, de
multe ori, f`cea s` dispar` umanismul, principiile, decen]a,
mila, atåt în råndul înving`torilor, cåt [i al învin[ilor. Cåteva
citate creioneaz` acest tablou: „Lipsa ajunsese atåt de nesu-
ferit`, foamea atåt de chinuitoare încåt oamenii c`utau ceva
cu orice pre] s`-l våre în stomac, iarb`, oase sau orice s-ar fi
g`sit, fie în lada de gunoaie, fie în butoaiele cu l`turi. {i ce nu
e în stare s` fac` foamea din om! Dar foamea adev`rat`, nu
numai cuvåntul pe care îl luasem [i eu în gur` de atåtea ori
înainte de a o cunoa[te. Cåine, pisic`, [oarece dac` s-ar fi g`sit
prin lag`r, n-ar fi sc`pat nemåncat. Nem]ii p`reau a nu pri-
cepe starea de înnebunire a acestor oameni cari, ca cåinii [sic!]
turba]i, cu figurile supte [i învine]ite, c`utau pe jos sau aiurea
ceva de mu[cat, de mestecat, oameni care pentru o bucat` de
påine sau o lingur` de sup` erau în stare s` plång` sau s` råd`,
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s` sar` în sus sau s` se schimonoseasc`“26. Un alt fost prizonier
nota în cartea sa: „La Stralsund noroc de comitetul de ajutor
care, prin alimente trimise de Crucea Ro[ie, supleia lipsa
aproape complect`  a celor ce d`deu germanii – ap` – ap` [i
iar ap`, sub felurite forme. În bar`cile de scånduri, b`tea
våntul, umed [i frig [i, cu toate c` cheltuiam zilnic zece m`rci
pe lemne, totu[i nu am reu[it a avea o c`ldur` mai mare  ca
5grade deasupra lui zero – a[a c` eram nevoi]i a sta [i a dormi
îmbr`ca]i cu tot ce aveam – de atunci am sim]it primele dureri
în articula]ii. La Tuchel au murit de foame 2650 de romåni în
intervalul de la noiembrie 1916 pån` în iunie 1917, asupra
acestor fapte medicul sublocotenent doctor Rosenblatt,
preotul Ionescu [i sublocotenent Diaconescu pot da indica-
]iuni precise, deoarece au fost tot timpul acolo.“27. Despre
via]a din Lag`rul Dänholm, unul dintre supravie]uitori
consemna în memoriul întocmit la întoarcerea în ]ar`: „Afar`
de toate acestea, starea alimentar` a fost cåt se poate de mize-
rabil`. Fiecare persoan` primea pentru o s`pt`mån` o påine
de 1,7 kg care era neagr` ca p`måntul, acr`, cleioas` [i grea ca
plumbul, zah`r 130 gr. pentru 7 zile, care, de fapt, trebuia nu-
mai pentru o zi, asemenea [i marmelad`, carne 350 gr., cartofi
3 kg. Îns` aceste cantit`]i erau pe hårtie, c`ci în realitate
ofi]erul german cu aprovizionarea, Tröger, c`pitan, nu d`dea
decåt un sfert. Nu numai c` nu ni se d`deau drepturile de
hran` fixate tot de ei, dar ne luau [i din alimentele pe care le
primeau de la Crucea Ro[ie din Paris“28. 

Sublocotenentul de rezerv` Petrescu Nae declara în me-
moriul s`u despre via]a în acela[i lag`r: „Am fost transporta]i
în Germania în lag`rul Stralsund. În tren ni s-au dat 3 påini pe
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timp de 10 zile. Påinea fiind lucrat` cu m`lai dup` dou` zile
s-a acrit. Eram cåte 8 persoane într-un compartiment.
N-aveam voie s` ie[im afar` [i nici s` deschidem ferestrele.
Drumul acesta ]inånd 10 zile a fost o tortur`. Sosind în Stral-
sund ne-a transportat pe insula Dänholm ]inåndu-ne în
carantin` 20 zile, dåndu-ne ca hran` o påine pe s`pt`mån` [i
cafea-surogat, f`r` zah`r. În acest timp 30% din camarazi s-au
îmboln`vit de g`lbinare. Din cauza lipsei de hran` stam toat`
ziua culca]i, c`ci ame]eam cånd ne ridicam. Ne-au trecut în
lag`r unde mai erau ca 200 de ofi]eri romåni [i 300 ru[i. Hrana
ce ne-au dat-o în tot timpul era sup` din varz`, dovleac, gulie
ori castane s`lbatice [i neghin` m`cinat`, rareori sup` de gråu.
Acestea erau de-un miros îngrozitor. Vreo trei s`pt`måni
n-am gustat-o. Masa de la prånz, pe lång` sup`, mai con]inea
doi-trei cartofi fier]i [i un soi de sos în care f`råmam cartofii.
Seara ni se d`dea una din supele de mai sus. Primeam o påine
pe s`pt`mån` pe care trebuia s-o împ`r]im în 21 buc`]i ca s`
avem toat` s`pt`måna la cele trei mese zilnice. Munca ce o
depuneam la împ`r]itul acestei påini era adev`rat` inginerie.
Mul]i camarazi o måncau în 1-2 zile. Restul, r`bdare. Noroc
cu „Crucea Ro[ie“, sec]ia Paris, care ne trimitea odat` pe lun`
pesme]i - 6 kg [i 7-8 cutii conserve.

Locuin]a era ni[te bar`ci de scånduri. Într-o camer` eram
8 ofi]eri. În timpul iernii care ]ine 7 luni în acea regiune ni se
d`dea o g`leat` de c`rbuni. Lemne ni se vindeau diminea]a.
Pe lemnele necesare s` înc`lzim camerele trebuiau 10-15
m`rci. Ca s` putem cump`ra aceste lemne dup` apelul de
diminea]a, se angajau adev`rate curse de întrecere. Altfel
lemnele se terminau [i eram expu[i s` tremur`m. Cånd ispr`-
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veam banii, ne duceam ziua prin camerele camarazilor mai
boga]i în numerar. Apelul ni se f`cea de dou` ori pe zi. Eram
aproape zilnic acuza]i de nimicuri. Mul]i camarazi au luat zile
de închisoare [i arest. Noaptea bar`cile se încuiau, instalåndu-
se santinele în jurul bar`cii. Lumina se stingea la 10“29. 

Despre via]a de prizonier în Bulgaria, consemn`m un
fragment din m`rturia c`pitanului Florescu Pavel din
Regimentul „Romana]i“ nr. 19, f`cut` la 21 iunie 1918, dup`
înapoierea la Ia[i, în teritoriul neocupat: „Ajun[i în Gara
Racovski am fost transporta]i pe jos în lag`rul Hascovo, 6 km
dep`rtare de vechea frontier` turc`. Pu[i în bar`ci de
scåndur` f`r` paturi f`r` nici un a[ternut, drept perin` o
piatr`, iar ca p`turi milioanele de p`duchi, purici [i stelni]e,
f`r` foc. Clim` foarte schimb`toare.

Ca alimenta]ie aveam: o påine de m`lai 250-300 grame,
amestecat` cu semin]e de mei, paie [i b`ligar, mai apoi de
gråu, tot murdar` [i mic`, pe care o måncam mai adesea [i
aproape întotdeauna goal` [i foarte rar cu o ciorb` de mere
p`dure]e, pere p`dure]e, coarne [i o ciorb` na]ional bulgar`
numit` „bulgur“, f`r` ap`. B`tu]i zilnic de solda]i bulgari,
insulta]i [i pu[i a duce hårdaele cu materii fecale [i urin`,
nemånca]i, [i în dorin]a de a ne reîntoarce la datorie, 14 ofi]eri
încearc` a fugi. O grup` reu[e[te alt` grup` e surprins`, un
ofi]er împu[cat pe loc, al]ii b`tu]i [i lega]i.

Tot timpul nu ni s-au dat nici saltele nici paturi pån` în a
doua jum`tate a lunii martie cånd ni s-a dat o rogojin` la 10
in[i, apoi în aprilie saltea [i p`tur`, îns` drept pedeaps` am
fost muta]i în Lag`rul Sliven.

Porni]i pe jos la Gara Racovski unde am fost b`ga]i în
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grajduri [i de aci du[i cu trenul în Lag`rul Sliven, am fost pu[i
într-o barac` de zid cu acelea[i efective de insecte, dåndu-ni-
se saltele (rupte) [i o p`tur`, pe care le a[terneam pe jos.

În acest lag`r aveam o påine mai mare [i de gråu, ali-
mentele ni le procuram noi, foarte scumpe, a[a c` nu puteam
s` ne permitem a pune mai mult de 80 de grame de fasole la
o måncare sau 160, måncånd odat` pe zi. Mai apoi patl`gele
ro[ii - 3 lei kilogramul, bob verde etc.

Aceste alimente se procurau din solda ce ni se pl`tea:
sublocotenen]ii - 70 lei lunar, c`pitanii - 80, maiorii, locote-
nent coloneii - 90, din care ni se re]ineau aproape 18 lei lunar
pentru påine, care s-a mic[orat pån` a ajuns la 200 grame [i de
m`lai cu semin]e de mei. Solda îns` ni se pl`tea la 3-4 luni
odat`.

{i aici b`tu]i, insulta]i, din cauza mizeriei cad bolnavi mul]i
ofi]eri, solda]i [i interna]i sårbi. Zilnic pornea din lag`r un
convoi de 100 in[i mor]i, cu figura måncat` de [obolani, dez-
br`ca]i, cåte 4 pe o targ`. În cåteva luni mor 16 ofi]eri romåni,
3026 solda]i romåni precum [i 7000 sårbi. Nu mai aveam ce
månca, solda]ii p`[teau iarb` [i frigeau opincile [i le måncau,
omorau cåini [i pisici pe care îi måncau. Carnea de broasc`
]estoas` ajunsese la pre]. În Bulgaria „democratic`“, cum
spun ei, nu exist` deosebire de clase, nici pentru ofi]eri nu se
f`ceau co[ciuge [i atunci ofi]erii d`deau scånduri de la
paturile ce le f`cuser` [i cu cuie ruginite [i adunate se f`ceau
co[ciuge la cimitir.

Ca îmbr`c`minte nu ni s-a dat nimic decåt un rånd de rufe
[i o pereche bocanci pe care i-am predat la plecare.

Îngrijire medical` nu exista, nefiind un spital ci ni[te bar`ci
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de p`månt, unde erai sigur c` dac` intri nu mai ie[i decåt
atunci cånd vei merge la cimitir“30.

Asemenea m`rturii abund` în numeroasele memorii
p`strate în arhive. Se cuvine s` men]ion`m [i faptul c`, de
multe ori, vicisitudinile vie]ii de lag`r erau agravate [i de lipsa
de scrupule a unora dintre de]inu]i, care, ajun[i prin concurs
de împrejur`ri în postura de a participa la organizarea vie]ii în
captivitate a camarazilor lor, (comitete de lag`r, de popote,
translatori etc.), exploatau în propriul interes diverse situa]ii
conjuncturale, sustr`geau din alimente în complicitate cu re-
prezentan]ii autorit`]ilor, f`ceau specul`, comiteau dela]iuni
care atr`geau pedepse aspre pentru camarazii nemul]umi]i.
Exemplele de acest gen sunt numeroase. De multe ori, afir-
ma]iile autorilor memoriilor trebuie judecate cu obiectivitate,
coroborate cu alte informa]ii, deoarece  mul]i  dintre ei supra-
licitau propriile ac]iuni, mai ales în descrierea împrejur`rilor
în care c`zuser` prizonieri sau se refereau la activitatea lor din
lag`r, [i prezentau manifest`rile altora cu o exagerat` tent`
negativist`.   

O privire comparativ` asupra condi]iilor în care au tr`it
prizonierii Puterilor Centrale în Romånia acelor vremuri de
r`zboi conduce la concluzia c` tratamentul aplicat acestora a
fost mult mai bun. {i aceasta în condi]iile în care teritoriul
romånesc suporta distrugerile specifice cåmpurilor de lupt`,
cånd o mare parte din ]ar` se afla sub ocupa]ie, cånd în  a[a
numitul „Triunghi al mor]ii“ r`mas liber în Moldova se aflau
trupele romåne, trupele ruse, zecile de mii de refugia]i [i
evacua]i, autorit`]ile [i popula]ia local`. Pentru toat` aceast`
aglomerare de oameni erau necesare subzisten]e, locuri de
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cazare, îmbr`c`minte, asigurate condi]iile de igien` [i
asisten]a medical`. 

Dificult`]ile cu care s-au confruntat autorit`]ile romåne pe
acest plan au fost enorme. Precaritatea condi]iilor de trai din
zon` explic` ravagiile pe care le-a f`cut epidemia de tifos
exantematic în anii 1916-1917, epidemie ce a secerat sute de
mii de vie]i omene[ti mai ales din råndul popula]iei civile. Din
acele vremuri se p`streaz` copiile unor rapoarte ale doc-
torului Luciano Bacilieri, maior medic în armata elve]ian`,
desemnat de c`tre [eful  Lega]iei Elve]iei din Romånia, Gus-
tave Boissier, s` inspecteze lag`rele romåne[ti. Aceasta în
virtutea faptului c` reprezentan]ii statului elve]ian accep-
taser`, la începutul anului 1917, s`  se ocupe de protec]ia in-
tereselor supu[ilor austro-ungari din Romånia31.

În urma vizit`rii, în lunile martie [i mai 1917, a 23 de lo-
calit`]i unde erau disloca]i prizonieri de r`zboi [i interna]i
civili, doctorul Bacilieri nota în rapoartele înaintate supe-
riorilor s`i: „Ca peste tot, nu cred c` exist` aici motive de
plångeri [i, dac` interna]ii au avut de suferit, aceasta nu
trebuie atribuit` lipsei de bun`voin]`, ci mai degrab` lipsei de
organizare, situa]iei actuale a ]`rii ca [i dificult`]ilor de trans-
port [i c` aceste priva]iuni nu sunt superioare celor de care a
avut de suferit ansamblul popula]iei ]`rii.

În ceea ce prive[te m`surile sanitare, care sunt evident
inferioare fa]` de cum ele ar fi trebuit s` fie, consider c` ele nu
sunt mai rele în lag`rele de interna]i decåt în restul ]`rii [i c`
mortalitatea a fost mai mic` printre interna]i decåt în råndul
popula]iei civile [i a armatei.

Pot s` spun, de asemenea, c` am întålnit peste tot bun`-
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voin]` din partea comandan]ilor de lag`re [i a reprezentantu-
lui guvernului, [i dorin]a de a ]ine cont de observa]iile mele“32.

În raportul-sintez` întocmit de el în iulie 1917 asupra situa-
]iei din cåmpurile de internare romåne[ti erau consemnate o
serie de cauze obiective care determinaser` unele neajunsuri
în via]a prizonierilor. „Dat fiind c` am avut posibilitatea de a
observa timp de mai mult de [ase luni condi]iile reale din ]ar`,
]in s` declar c` situa]ia actual` a prizonierilor [i a interna]ilor
este bun` în raport cu starea popula]iei civile. Este o datorie
de echitate s` men]ionez c` autorit`]ile au f`cut totdeauna tot
posibilul pentru a încerca s` fac` mai pu]in nepl`cut` situa]ia
interna]ilor. În plus trebuie s` specific c` am întålnit peste tot
cea mai mare bun`voin]` [i c` aproape toate propunerile pe
care le-am f`cut pentru a le ameliora soarta au fost acceptate
de c`tre numitele autorit`]i. În locurile unde s-au produs ne-
reguli, gre[eli, superiorii, cu un spirit de dreptate  care îi ono-
reaz`, au luat m`suri împotriva persoanelor vinovate: mai
mul]i comandan]i de lag`r au fost destitui]i, al]ii trimi[i în fa]a
Cur]ii Mar]iale pentru a da socoteal` de actele lor incorecte.

Nu trebuie s` uit`m dificult`]ile de tot felul la care ]ara a
trebuit s` fac` fa]` [i din cauza c`rora au suferit mult deo-
potriv` armata [i popula]ia civil`.

Trebuie, de asemenea, s` ne amintim c` spiritul, moravu-
rile, mentalitatea ]`rii  sunt diferite de ale noastre [i, dac` mai
ad`ug`m c` sim]ul de organizare [i cel al datoriei nu sunt aici
atåt de dezvoltate ca la alte na]iuni, ne putem cu u[urin]` da
seama de suma de energie [i de abnega]ia care au trebuit s`
fie desf`[urate pentru a se trece de diferitele [i numeroasele
dificult`]i care se iveau în fiecare clip`, pentru a face cap-
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tivitatea interna]ilor [i prizonierilor cåt mai pu]in dur` posibil.
Timpul cel mai critic pentru ace[ti neferici]i a fost acela al

retragerii spre Moldova [i anotimpul de iarn`. Cea mai ridi-
cat` mortalitate coincide cu acea perioad`, [i ea a atins aproa-
pe exclusiv persoanele vårstnice [i pe cele a c`ror constitu]ie
deja fragil` nu putea suporta oboseala [i priva]iunile pe care
ele au trebuit s` le îndure în timpul primelor luni ale [ederii în
lag`rele neorganizate din Moldova.(…)

A[a cum am reliefat în toate rapoartele mele, singura parte
care, chiar [i actualmente, d` drept la critici într-adev`r seri-
oase, este, dup` p`rerea mea, cea strict sanitar-medical`.(…).

În toate centrele s-au construit [i se construiesc înc` cup-
toare de deparazitare, care sunt utilizate atåt de c`tre inter-
na]i, cåt [i de c`tre solda]i [i popula]ia civil`; este o m`sur`
foarte l`udabil`, care ar fi fost mult mai eficace dac` zisele
cuptoare erau gata 4-5 s`pt`måni mai devreme: s-ar fi putut
astfel evita ca multe persoane s` fie victime ale bolilor infec-
]ioase; totu[i, trebuie remarcat c` victimele acestor boli au
fost mai numeroase în råndul popula]iei civile [i al solda]ilor
îns`rcina]i cu paza interna]ilor, decåt în råndul acestora din
urm`. Doar Lag`rul {ipote a f`cut, din nefericire, excep]ie.
(…)

Pentru a fi absolut impar]ial în critica mea, [i pentru des-
c`rcarea par]ial` a indivizilor, trebuie ad`ugat c` personalului
sanitar îi lipse[te complet tot ceea ce m`surile preventive cele
mai elementare reclam` pentru protec]ia personal` a celor ce
sunt obliga]i s` îngrijeasc` bolnavi [i în special pe cei
contagio[i. (…) Dac` eu, ca medic, m-am dedat la o critic` un
pic sever` la adresa serviciului sanitar, nu trebuie s` se trag`
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de aici concluzia c` acest serviciu a fost defectuos doar pentru
prizonieri sau interna]i: observa]iile mele atest` c` toat` lu-
mea a trebuit s` sufere consecin]a sever` a acestei st`ri de
lucruri. Toat` lumea a avut acela[i tratament; dup` cåte cu-
nosc, nu s-a produs nici un caz în care s` se fi f`cut o diferen]`
între internat prizonier sau civil. În acela[i spital, în aceea[i
infirmerie, pe acelea[i scånduri erau culca]i romånul [i
str`inul“33. 

Pentru a-l scuti pe doctorul elve]ian de eventule suspiciuni
de p`rtinire pentru romåni, ne vom m`rgini s` reproducem în
continuare dou` dovezi elocvente privind atitudinea unor
indivizi din råndul popula]iei civile din Bulgaria [i Romånia
fa]` de prizonieri. Într-un memoriu relativ la calvarul prizo-
nierilor romåni c`zu]i în captivitate la bulgari se consemna:
„La Dun`re, cånd s-au luat prizonierii, unora dintre ei li s-au
t`iat zåmbrele, nasul, urechile [i punåndu-le în gura neno-
rocitei victime o aruncau în fluviu. B`taia cu ciomagul, cu
vergile [i cu patul pu[tii era lucru obi[nuit. Dar b`taia nu o
c`p`tau bie]ii prizonieri numai de la solda]ii din gard` sau din
escort`, ci [i de la popula]ia civil` din localit`]ile prin care
treceau [i înc` de la al]ii. În drum spre Razgrad, în convoiul de
prizonieri, declara sergentul Mih`ilescu Constantin din
Regimentul 5 Obuziere, am întålnit multe spitale de cåmp
bulg`re[ti. În dreptul lor ne opreau înadins [i atunci r`ni]ii lor
t`b`rau pe noi cu ciomegele, cu cårjele, rupåndu-ne måinile,
coastele, zdrobindu-ne capetele. Era ceva groaznic. Astfel în
nenum`rate rånduri erau lovi]i cu pietre sau cu bulg`ri de
p`månt, ba chiar cu båte, f`r` ca escorta s` se opun` la
acestea. Era pu]in lucru cånd popula]ia se mul]umea numai s`
scuipe [i s` huiduiasc` pe prizonieri.
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Au fost cazuri cånd bulg`roaicele au întåmpinat convo-
iurile de prizonieri cu m`m`lig` otr`vit`, din care måncånd
prizonierii mul]i au murit“34. 

Reac]ie ostil` a popula]iei romåne[ti este consemnat` [i în
rapoartele doctorului L. Bacilieri, aceasta manifeståndu-se în
dou` sate, Bune[ti [i Cism`ne[ti, unde la instigarea preotului
[i a primarului s`tenii au refuzat s` dea obiectele necesare
pentru amenajarea caselor unde erau caza]i interna]ii sau s`
vånd` acestora alimente35.  

Încheierea ostilit`]ilor a pus în fa]a autorit`]ilor romåne o
alt` problem` a c`rei rezolvare s-a izbit de numeroase dificul-
t`]i, datorate în special lipsei de mijloace financiare necesare,
cea a repatrierii prizonierilor. La Berlin [i Viena s-au înfiin]at,
în scopul organiz`rii întoarcerii în ]ar` a romånilor, Misiuni
militare conduse de c`tre ofi]eri special destina]i sau de c`tre
ata[atul militar romån. De asemenea, reprezentan]i romåni
au fost inclu[i în Comitetul de la Viena, format din delega]i ai
tuturor statelor succesoare ale Imperiului Austro-Ungar [i
care se ocupa de toate problemele relative la prizonierii de
r`zboi. 

Cu toate eforturile depuse, ac]iunea de repatriere, mai ales
a prizonierilor afla]i în Rusia [i Italia, proveni]i din råndul
romånilor care luptaser` în fosta armat` austro-ungar`, a fost
foarte dificil`. Ea s-a prelungit mul]i ani dup` încheierea con-
flagra]iei mondiale. Asupra acestor dificult`]i se pronun]a
[eful Misiunii Militare pentru Repatrierea Prizonierilor din
Viena într-un raport adresat forurilor superioare din ]ar`, la
24 noiembrie 1919. El scotea în eviden]` starea deplorabil` în
care se g`seau prizonierii romåni comparativ cu cei ai altor
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na]ionalit`]i, mai ales datorit` insuficien]ei fondurilor alocate
de Guvernul romån pentru opera]iunea de repatriere. „Aici,
în lag`rul din Viena, - raporta locotenent-colonelul Lupa[cu -
ar trebui prizonierii no[tri s` g`seasc` [i ei o primire cu
adev`rat p`rinteasc`, atåt din punctul de vedere moral, cåt
mai ales material, cu atåt mai mult cu cåt celelalte lag`re ale
celorlalte na]ionalit`]i se prezint` din aceste puncte de vedere
cu mult superior nou`. Ele sunt adev`rate c`mine unde
prizonierii î[i v`d imediat schimbat traiul petrecut în timpul
lungii captivit`]i prin diferitele lag`re.

Pe cånd lag`rele celorlalte comisii sunt aprovizionate cu
alimente, combustibil [i îmbr`c`minte din bel[ug, ceea ce face
ca prizonierul s` se g`seasc` ca [sic!] acas` [i, deci, s` resimt`
imediat îmbun`t`]irea soartei lui, precum [i interesul ce i se
poart`, ai no[tri, dimpotriv`, n-au avut pån` acum norocul s`
se bucure de o astfel de situa]iune; pe de o parte c` n-a fost
nimeni care s` se ocupe în mod serios [i exclusiv numai de
aceast` chestiune, iar pe de alta, mai ales din lips` de mijloace
materiale suficiente pentru procurarea tuturor celor necesare
îmbun`t`]irii soartei lor.

Dac` la Berlin [i la Paris comisiile de repatriere au avut
sprijinul misiunilor aliate, primind în mod gratuit alimente [i
îmbr`c`minte în valoare de milioane, apoi aici, la Viena, nu se
poate conta pe astfel de sprijin, deoarece repatrierea prizo-
nierilor Antantei s-a terminat demult [i, ca atare, depozitele
lor s-au consumat [i desfiin]at, iar aici este o lips` total` [i cu
mijloacele ce le are fiecare abia dac` poate s` mai fac` fa]`
nevoilor personale.

Toate interven]iile Comisiei de lichidare, cåt [i ale Misiunii
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militare din Berlin, atåt pe lång` comandamentul Trupelor
din Transilvania, cånd era la Budapesta, cåt [i c`tre Marele
Cartier General, au r`mas f`r` rezultat, iar ast`zi, cånd co-
mandamentul s-a mutat la Oradea Mare, chiar dac` s-ar da
curs acestor interven]ii, apoi trimiterea de alimente, combus-
tibil [i îmbr`c`minte ar fi imposibil de f`cut prin Ungaria.
Astfel stånd lucrurile, singura solu]ie ar fi aceea de a ni se
pune la dispozi]ie suma de 500 000 (cinci sute mii lei) în co-
roane, pentru ca s` ne procur`m singuri cele necesare, [i anu-
me alimente [i combustibil din Cehoslovacia, iar îmbr`-
c`minte din Italia.

Cu aceast` sum` de 500 000 de lei credem c` s-ar putea
face fa]` primelor nevoi, dac` ]inem seam` c` cheltuielile
f`cute de Misiunea militar` din Berlin au fost de 500 000 de
m`rci ai Crucii Ro[ii, plus 100 000 de lei ai Ministerului de
R`zboi, iar Misiunii militare din Fran]a, cu toate avantajele [i
cu toate materialele primite gratuit de la alia]i, i s-a pus la dis-
pozi]ie [i suma de un milion de franci francezi pentru
repatrierea a opt mii de prizonieri“36. 

În toamna anului 1922, Direc]ia Personalului, Sec]ia
Statistic` din Ministerul de R`zboi constata c` în Rusia se mai
g`seau înc` 15 000 de prizonieri, din care o parte erau cet`]eni
romåni. Lipsa resurselor materiale necesare organiz`rii
opera]iunii de aducere  în ]ar` a tuturor prizonierilor, de în-
fiin]are în Rusia a unei Misiuni speciale în acest scop, a deter-
minat autorit`]ile romåne s` se ralieze la ac]iunea comun` de
repatriere organizat` de statele succesorale37. 

Num`rul exact al prizonierilor romåni din primul r`zboi
mondial este greu de stabilit. Conform unor date statistice
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anun]ate de puterile Quadruplei Alian]e, acestea de]ineau la
1 februarie 1917 un total de 78 347 de solda]i [i 1536 de ofi]eri
prizonieri38. Pentru toat` perioada campaniei din 1916-1917 ,
num`rul estimat al pierderilor Romåniei în oameni s-a ridicat
la 50 000 de militari uci[i, 80 000 r`ni]i [i 110 845 prizonieri39.
Dintre prizonieri, un procent de aproape 40% nu s-au mai
întors acas`, trupurile lor chinuite g`sindu-[i odihna ve[nic`
pe p`månt str`in, în cenu[a imperiilor contra c`rora se
ridicaser` [i care au pierit odat` cu ei. Condi]iile în care [i-au
petrecut captivitatea prizonierii romåni au f`cut ca morta-
litatea [i îmboln`virile din råndul lor s` fie dintre cele mai
ridicate. Într-un articol publicat la 15 septembrie 1917 de c`tre
ziarul olandez Algemeen Handelsbland se specifica faptul c`
Marele Cartier General romån comunicase c`, din 53 000 de
prizonieri romåni du[i în Germania, 19 525 muriser` iar 16
645 erau bolnavi în spitale. O compara]ie între pierderile înre-
gistrate în råndul prizonierilor romåni [i belgieni din Ger-
mania demonstreaz` f`r` dubii catastrofalul num`r de decese
printre romåni: din cei 730 de ofi]eri [i 40 500 subofi]eri [i sol-
da]i belgieni prizonieri de r`zboi în Germania între 1914-1918,
doar 2 000 au decedat. Deci, num`rul total al prizonierilor
belgieni deceda]i în patru ani este aproximativ egal cu cel al
prizonierilor romåni care au pierit în numai patru luni în
Alsacia [i Lorena40. Cum putea fi numit` aceast` existen]`, a
c`rei grani]` dintre a fi sau a nu fi, dintre via]` [i moarte era
atåt de firav`, altfel decåt un CALVAR!

*
*    *
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Documentele adunate în primele dou` volume reprezint`
începutul unei serii pe care sper`m s` o continu`m. Acest
lucru se impune datorit` necesit`]ii elabor`rii unei investiga]ii
documentare complete asupra temei. Autorii au studiat [i se-
lectat, într-o prim` etap`, numai documente aflate în p`s-
trarea Arhivelor Militare Romåne. Urmeaz` a fi cercetate
fonduri din Arhivele Na]ionale, Arhiva Crucii Ro[ii din Ro-
månia, a Ministerului de Externe, din Arhiva Comitetului
Interna]ional al Crucii Ro[ii din Geneva [i Arhivele Federale
Elve]iene din Berna.

Principiul care a stat la baza selec]iei documentelor incluse
în aceste dou` volume a fost acela de a se pune la îndemåna
cercet`torilor informa]ii esen]iale relative la situa]ia prizo-
nierilor romåni, condi]iile generale în care a decurs via]a lor
în captivitate, principalele ac]iuni întreprinse de c`tre auto-
rit`]ile romåne pentru ajutorarea prizonierilor de r`zboi [i
pentru aducerea lor în ]ar` dup` încheierea ostilit`]ilor. 

Primul volum con]ine documente oficiale, al c`ror emitent
au fost diferite institu]ii [i autorit`]i. Cel de-al doilea a fost
dedicat în exclusivitate memoriilor provenind de la fo[ti pri-
zonieri repatria]i, întocmite de ace[tia în virtutea Ordinului
Circular nr. 2543 din 26 martie 1918 al Marelui Cartier Ge-
neral Romån.

Aceast` structurare a impus [i o modalitate deosebit` de
transcriere. Pentru primul volum s-a recurs la actualizarea
total` a limbajului, adoptåndu-se normele ortografice actuale
ale limbii romåne. Pentru cel de-al doilea volum au fost
p`strate unele arhaisme [i exprim`ri specifice, tocmai în
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vederea plas`rii cititorului într-o atmosfer` cåt mai apropiat`
de cea a epocii în care au fost redactate respectivele memorii.
În toate textele documentelor au fost eliminate în mod tacit
prescurt`rile, f`r` ca acest lucru s` mai fie marcat prin paran-
teze drepte, pentru a se p`stra cursivitatea lecturii. Docu-
mentele au fost ordonate cronologic, în primul volum. De
remarcat c` acele documente care au fost anexate unei adrese
au fost conexate acesteia [i ordonate la data emiterii adresei
respective, indiferent de datarea acestor anexe. Ele, împreun`
cu adresa, au fost numerotate [i prezentate în rezumatul ce
înso]e[te fiecare volum ca un singur document.

Memoriile au fost grupate pe ]`rile în care autorii lor au
fost prizonieri, iar în cadrul fiec`rei ]`ri au fost ordonate alfa-
betic dup` numele autorilor. Pentru situa]iile în care numele
[i prenumele semnatarului documentului nu a fost identificat
a fost trecut` formularea Indescifrabil între paranteze drepte.
Cu pu]ine excep]ii, documentele au fost reproduse integral.
Acolo unde textul nu prezenta importan]` pentru subiectul
abordat s-a marcat întreruperea prin trei puncte între paran-
teze. În privin]a documentelor redactate în limba francez`,
men]ion`m faptul c` ele au fost reproduse a[a cum au fost
redactate. Avånd în vedere c` foarte multe dintre ele erau în
copie [i c` în realizarea copiei s-au strecurat numeroase erori,
s-a încercat, în limita posibilit`]ilor oferite de text, eliminarea
acestor erori. Materialele documentare î[i p`streaz` datarea
din epoc`; acolo unde lipsea data, ea a fost completat` în
urma unei analize minu]ioase [i reprodus` între paranteze
drepte.

Prezentele volume au putut vedea lumina tiparului numai
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datorit` generozit`]ii Pre[edintei Funda]iei „GENERAL
{TEFAN GU{~“, Doamna dr. DANIELA-VERONICA
GU{~ DE DR~GAN, c`reia autorii îi sunt profund
recunosc`tori. 

Dr. Gh. Nicolescu
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