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Anul 1919 a însetnnat pentru participanţii la lucrările Conferinţei de Pace de la
Paris şi dezbaterea spinoasei probleme a repatrierii prizonierilor de război. Dacă
repatrierea celor din ţarile europene a putut fi rezolvată mult mai uşor, dificultatea s-a
ivit în stabilirea programului şi modalităţilor de repab'iere a prizonierilor de r!zboi, din
fosta armată austro-ungari şi cea germană, din Rusia. Situaţia politică internă de
excepţie din această ţari şi imensitatea teritoriului rusesc a făcut din problematica
repatrierii prizonierilor fostelor state membre ale Puterilor Centrale una din temele
prioritare ale Conferinţei. Între subiectele prioritare, legate de rezolvarea definitivă a
acestei probleme, s-a aflat şi cel al repatrierii prizonierilor din îndepArtata Siberie.
Estimat la circa 200.000 de eameni, dintre care 72.000 au fost membrii „legiunilor"
naţionale constituite de Aliaţi ca forţă antibolşevică, numărul mare al acestor prizonieri
aimpus tratarea cu maximă responsabilitate a aducerii lor în ţările de origine.
În cadrul lucrărilor Conferinţei de Pace, obţinerea consensului referitor la
finatizarea unui asemenea proiect a solicitat un timp îndelungat de negocieri.
Problemele divergente, aflate în centrul negocierilor au fost legate de stabilirea
autorităţii sub tutela cAreia trebuia sii se efectueze repatrierea, asumarea costului final al
acţiunii şi a cotelor contingentate pe naţiuni, precum şi a rolului coordonator jucat de
un stat sau altul într-o anumită etapă a desftşurllril operaţiunii.
Obţinerea consensului, deşi problemele în litigiu nu au fost dintre cele mai
uşoare, a fost urgentat de imensa presiune exercitată asupra negociatorilor de către
opinia publică, prizonierii în caU7A şi familiile acestora, precum şi de factorii
conducători politico-militari proprii. Deşi nereprezentată la Paris, Rusia - dintre statele
foste beligerante - deţinea pe teritoriul ei un numAr considerabil de prizonieri proveniţi
din rândurile armatelor adversare. Sub o formă sau alta, repatrierea acestora a fost
considerată unanim urgentl.
Printre prizonierii aflaţi pe teritoriul rusesc se afla şi un contingent important
de români transilvăneni şi bucovineni proveniţi din armata austro-ungară. Situaţia
acestora, sub raportul juridic al existenţei lor în acest spaţiu geografic, era diferită la
acea dată. O parte dintre aceştia se afla tnca din august 1918 înrolaţi voluntari în
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Legiunea Română din Siberia şi a luptat alături de Corpul expediţionar aliat împotriva
regimului bolşevic. O altă parte, într-un numAr mult mai mare, se găsea în continuare în
ipostaza de prizonieri, suportând - ca urmare - consecinţele unui asemenea statut.
De aceea, pentru România - urmare a noilor realităţi geopolitice - anul 1919 a
însemnat şi preluarea sarcinii repatrierii prizonierilor proveniţi din noile provincii
intrate în compunerea ei: Transilvania, Bucovina, Basarabia, Maramureşul şi Banatul.
Prizonieri care proveneau din rândul militarilor originari din aceste provincii şi care
luptaseră în armatele statelor ce le stăpâneau atunci şi se găseau internaţi în lagărele din
Rusia.
Acesta a fost motivul care a declanşat activitatea diplomatică întreprinsă de
guvernul român în cursul anului 1919 pentru evacuarea prizonierilor şi „legionarilor"
români ardeleni şi bucovineni din Siberia.
Ştiri despre soarta acestora soseau pe diferite canale, oficiale sau nu,
impunând necesitatea luării unor măsuri concrete de pregătire a repatrierii lor.
Greutatea unei rezolvări de urgenţă, bilaterale, a fost legată de inexistenţa raporturilor
diplomatice cu Rusia, situaţie care a impus guvernului român mutarea eforturilor
diplomatice în afara tării, cu precădere la Paris.

1. Constituirea Comisiei Militare Române din Siberia
În afara informaţiilor transmise de către Comitetul Naţional Român din
Siberia, în martie 1919 generalul Janin, comandantul forţei expediţionare aliate
antibolşevice din Siberia, a comunicat numărul estimativ al ardelenilor şi bucovinenilor
din spaţiul siberian. Acesta a considerat că circa 10.000 de prizonieri români ardeleni şi
bucovineni se mai aflau în Siberia la acea dată. Dintre aceştia, circa 2.700-2.800 se
aflau imolaţi ca voluntari în Legiunea Română, iar restul erau internaţi în lagărele de
prizonieri. Aproximativ în acelaşi interval de timp, reprezentanţii Consiliului Naţional
Român din Siberia comunicau în ţară existenţa a aproximativ 15.000 de prizonieri
(incluzând şi numa.rol celor înrolaţi în Legiunea Română) 1 • Cifră pe cart;, - coroborată
cu alte surse de informaţii- guvernul român a luat-o în calcul în decursul preocupărilor
sale diplomatice.
·
În timpul discuţiilor purtate la PCU"is în cursul anului 1919, situaţia militară din
zona siberiană a cunoscut o serie de modificări. Victoriile armatei roşii, intervenţia în
zonă a trupelor japoneze şi înfrângerea contingentului rus antibolşevic (amiral Kolciak)
au determinat încheierea unei serii de armistiţii (locale şi generale) şi instalarea unei
sttri relative de pace. Instalarea fragilului armistiţiu în zonă a permis repatrierea unor
contingente naţionale de voluntari şi prizonier.i. Astfel, în paralel cu negocierile purtate
la Paris, unele state au început repatrierea ca rod al unei iniţiative particulare.
Respectivele guverne, din voinţa şi prin efortul financiar propi:iu, au reuşit să repatrieze
din Siberia următoarele contingente: 14.436 cehi, 3.000 italieni, 343 polonezi, 226
sârbi şi 316 letoni 2 • Definitivarea acţiunii începute, precum şi decontarea finală a
acesteia au lăsat-o în grija reprezentantilor lor la Paris.
1
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c. s. P. A. M. I. Piteşti), fond Cabinetul Ministrului, dosar nr. 7, f. 13.
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români la Conferinta de Pace de la Paris, guvernul de la
române din Paris, Londra, Washington şi Tokio s-au implicat direct
în cursul anului 1919 în pregătirea diplomatică şi repatrierea efectivă a legionarilor şi
prizonierilor ardeleni şi bucovineni din Siberia. Sub pennanenta presiune a apelurilor
prizonierilor către tari, a demersurilor preşedintelui Comitetului Naţional Român din
Siberia (doctorul Voicu Niţescu) şi mai ales a impactului reuşitelor unora dintre
guvernele vecine asupra opiniei publice, această preocupare a devenit una dintre
priorităţile anului 1919.
Consensul atât de aşteptat în această problemă a fost realizat în cursul lunii
septembrie 1919. Ca urmare, Consiliul Suprem Aliat a fost însărcinat cu asumarea
responsabilităţilor organizării, coordonării şi finalizării repatrierii tuturor „legiunilor"
nationale şi prizonierilor de război aflaţi în Siberia. Partea români a fost infonnată de
hotărârea luată printr-o adresă semnată de ministrul francez de externe, St. Pichon.
La I octombrie 1919, acesta a comunicat la Bucureşti că „guvernul francez va
da toată atenţiunea repatrierii românilor din Siberia şi că şe va îngriji în primul rând şi
în mod particular de repatrierea acestora" 3 • El a infoanat partea română că Consiliul
Suprem va găsi „tonajul necesar, punându:--1 de preferinţă la dispoziţia românilor" şi că
a dat deja instrucţiuni în acest sens generalului Janin „comandantul contingentelor
aliate din Siberia".
De asemenea, a flcut cunoscută românilor şi prevederea potrivit căreia „însă,
tot ce priveşte transport şi întreţinere, guvernele respective trebuie să o facă direct, nu
prin intermediul domniei lui" 4 •
Luând act de aceste prevederi, primul-ministru român, Vaida Voevod promis
atât Consiliului Suprem, cât şi „guvernului francez că guvernul român va suporta
cheltuielile pentru transportul românilor". Răspunsul român a avut în vedere achitarea
repatrierii prizonierilor· de război din Siberia, cea a voluntwilor înrolaţi în Legiunea
Română căzând de dreptin sarcina Aliaţilor (iniţiatorii organizării acesteia)5.
Niculae Nedelcu şi Simion-Gocan, _membri ai Comitetului Naţkinal Român
.din Siberia, aflaţi la. lrkuţk, au fost „însărcinaţi" de către p~imul-ministru român, Vaida
Voevod, ca „misiune oficială a guvernului român, cerându-li-se să facă concentrarea,
transportarea şi îmbarcarea oamenilor în.concursulreprezentanţ.ilor ~uvernelor aliate şi
ţinând seama de instrucţiunile primite de aceştia de la guvernele lor" .
Bazându-se pe promisiunile a~aţilor de repatriere urgentă a ·prizonierilor
români, guvernul a pus sub semnul înti:ebării necesitatea trimiteriL.unei „comisii
militare'' proprii.în Siberia. AcreditaTea celor doi ofiţeri, ei înşişi voluntari în Legiunea
din Siberia, s-a dovedit ineficientă, Comanda cehă a Legiunii, .imposibilitatea celor doi
de a avea isutoritatea necesară pe lângl autorităţile locale, coo.rdonarea unică a
retragerii în bloc a tuturor: continjentelor naţionale de voluntari şi prizonieri etc. au
făcut inoperabilă măsura aceasta. In scurt ţimp, luând act de situaţia de la faţa locului,
guvernul român a trebuit sA revină asupra acestei măsuri. EI a comunjcataUaţilor, la 18
octombrie 1919, faptl.11 el încă nu expediase o comis.iti militară în Siberia.
Bucureşti, legaţiile

3
Ibidem, dosar nr. 267, f. 22.
• C. S. P. A. M. I. Piteşti, fond Cabinetul Ministrului, dosar nr. 404, f. 941-943.
s C. S. P. A. M. I. Piteşti, fond M. St. M, Biroul Ataşaţi Militari, dosar nr. 267, f. 23.
''Ibidem, f. 22.
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Marele Stat Major francez însărcinat de Consiliul Suprem cu coordonarea
repatrierii voluntarilor din Siberia, ca ţară ce deţinea comanda militarii a acestora, a luat
act de comunicarea română. Drept urmare, acesta a revenit la mijlocul lunii noiembrie
1919 cu o solicitare ultimativă cAtre guvernul de la Bucureşti: repatrierea românilor din
Siberia trebuia obligatoriu coordonată de o „comisie militar!" proprie, aflată la faţa
locului. Comisia trebuia să fie compusA din „2-3 ofiţeri români", trimisll „din Paris,
prin îngrijirea autoritAţilor franceze, în Siberia, pe lângă Comandamentul Aliat
(generalul Janin)", cu misiunea „să se ocupe de organizarea repatrierii ardelenilor foşti
prizonieri austro-ungari la ruşi".
Trebuie semnalat faptul cii denumirea oficială de „comisie" a fost de multe ori
înlocuită cu aceea de „misiune". Indiferent de forma întâlnită în corespondenţa vremii,
întotdeauna a fost vorba de una şi aceeaşi reprezentanţă oficială română.
Ajunsii la Bucureşti, solicitarea franceză nu a primit un răspuns urgent. Fapt
datorat demersurilor întreprinse în perioada aceea de către Vaida Voevod, prin aparatul
propriu avut la dispoziţie, pe lângă reprezentanţii Marii Britanii şi Japoniei.
Intervenţiile acestuia au vizat obţinerea unui ajutor maritim imediat, menit a asigura
aducerea în ţară a prizonierilor ardeleni şi bucovineni. Solicitllrile nu au fost respinse,
dar au fost considerate de cltre aceste state neprioritare momentului. Părţii române
acceptându-i-se o excepţie: urgentarea repatrierii doar a „voluntarilor" din Legiunea
Română. Pentru restul prizonierilor trebuind a se negocia rezolvarea problemei cu
7
_
Crucea Roşie Internaţională •
Deja, În acest sens, guvernul român începuse inel de la data de 18 octombrie
1919 o serie de negocieri cu reprezentanţii aceştia. Negocieri purtate atât la Geneva (cu
„Misiunea doctor Nansen"), cât şi la Berlin şi Viena.
De asemenea, maiorul Rozin„ şeful Comisiei Militare Române la Berlin, a
purtat În acest ~ns discuţii şi cu reprezentanţi ai guvernului şi ai Crucii Roşii daneze.
Obiectul acestor discuţii a fost legat de -asumarea de către aceştia a responsabilităţii
repatrieÂi prizonierilor români din Siberia „în caz când guvernul român consimte a
8
pl!ti costul transportului lor" . RAspunsul acestora nu a fost· încurajator pentru partea
română.·
·
Acelaşi negociator, de data aceasta la Berlin şi la Viena, aproximativ în acelaşi
interval de timp, a sondat guvernele Germaniei şi Austriei în leglltur! cu o posibilii
cedare a unora dintre vapoarele puse la dispoziţia lor de către S. U. A. Lipsa unui
răspuns imediat a dus la amânarea unor discuţii concrete pe acest subiect9 •
Rezolvarea pe cont propriu a repatrierii prizonierilor din Siberia, după
exemplul altor state aflate în aceeaşi situaţie a stat şi
în atenţia guvernului român. în
paralel cu evantaiul de demersuri prezentat,·. reprezentanţi ai premierului român au
purtat în intervalul octOmbrie-noiembrie l 919 „la Paris, discuţii cu baronul Kondo,
preşedintele societllţii maritime japoneze „Nipon Yuben Kaisha". Obiectul acestora a
fost dorinţa părţii române de „cumpătare" sau „închiriere" a unor · vase maritime
destinate aducerii în ţară a prizonierilor ardeleni şi bucovineni. Cu tot efortul
părţii române, preţurile înaintate spre negociere de partea japoneză - pentru ambele

ea

7
Ibidem, f 240.
•Ibidem, dosar nr_ 267, f 48.
9
Ibidem, dosar nr. 215, f 9.

www.cimec.ro

llEPATRIEREA DE CĂTRE "MISIUNEA MILITARĂ ROMÂNĂ ÎN SIBERIA"...

441

vnriante - au fticut imposibilă ajungerea la un acordio. Tot în acelaşi interval de timp,
Vuida Voevod şi ministrul de externe al Cehoslovaciei, E. Beneş au convenit de comun
1u.:ord - la Paris - ca ,,românii din Siberia" să fie repatriaţi „odată cu trupele
1 choslovace din Siberia" cu „vapoarele închiriate de guvernul cehoslovac". VaidaVoevod s-a angajat că „guvernul român va plllti cheltuielile reclamate de transportul
trupelor române" 11 • Punerea în practică a acestei înţelegeri reciproce s-a dovedit
111operantă. Prin cuvântul „trupe'', partea cehoslovacă înţelegând doar „voluntari"
1omâni înrolaţi în Legiunea din Siberia, nu şi restul prizonierilor din această zonă. Ori
nceştia, ca şi cei cehoslovaci, trebuiau sA sosească în zona de concentrare în acelaşi
1lmp, repatrierea lor fticând deja obiectul preocupărilor Consiliului Suprem Aliat.
Analizând rezultatul tuturor acestor demersuri, demonstraţie vie a
preocupărilor prioritare vizând repatrierea ardelenilor şi bucovinenilor din Siberia,
~uvernul român a optat în final pentru onorarea solicitării ultimative a Marelui Stat
Major francez. Astfel că, în şedinţa de guvern din 31 decembrie 1919, a fost adoptată
în această privinţ! - Decizia nr. 3.154. Prin aceasta s-a hotărât de către guvernul român
ca „repatrierea celor 15.000 prizonieri aflaţi în Siberia să se facă în cel mai scurt timp
posibil. În acest scop aprobă ca suma de 100.000 dolari ce a fost colectată de comandor
Pantazi, în calitate de comisar al guvernului român în America[ ... ] să fie întrebuinţată
pentru acoperirea cheltuielilor de repatriere" 12 • Prin această decizie s-a hotărât şi
înfiinţarea Comisiei Militare din Siberia; compusă din 2 membri: căpitanul doctor
Victor Cădere (provenit din fosta armată austro-ungară, refugiat şi înrolat ca voluntar în
România încă din anul 1917) şi sublocotenentul medic Raul Alevra. Căpitanul Victor
Cădere, aflat la Paris în aparatul de lucru al premierului Vaida-Voevod, urma „în acest
scop" a i se „da depline puteri [ ... ] pentru a proceda ca însărcinat al guvernului român
faţă de toate autorităţile de al căror concurs depinde exercitarea misiunii sale". Al
doilea membru al comisiei, se afla şi el la Paris în calitatea de „curier".
Decizia guvernului român a fost adus! la cunoştinţa părţii franceze de către
colonelul Traian Pascal, preşedintele Comisiei Militare Române îri Franţa, la data de 6
ianuarie 1920 13 • La 20 ianuarie 1920 s-a comunicat de la.Paris: „sublocotenent Alevra a
fost pus în contact cu căpitBnul Cădere"; dată considerată ca fiind cea a finalizării
constituirii Comisiei Militare Române din Siberia. Mandatul comisiei, în realitate
comunicat numai lui Victor Cădere, a fost încredinţat acestuia de cAtre Vaida Voevod.
Accentul pus de acesta referindu-se la urgentarea „repatrierii prizonierilor ardeleni
aflaţi în Siberia" 14 • Vaida Voevod a.precizat ci: „doctor Victor Cădere va lucra cu
depline puteri ca delegat al guvernului român, fiind autorizat pentru această
circumstanţă a purta gradul de maior asimilat" 15 • Referitor la misiunea ce trebuia să o
îndeplinească, sublocotenentul Raul Alevra a consemnat într-un memoriu ulterior:
„Domnul prim-ministru neflicându-mi onoarea să-mi acorde o audienţi. M-am
mulţumit cu ordinul ce mi s-a transmis că trebuie să plec în Siberia [ ... ] şi că toate
instrucţiunile relative la misiunea ce aveam de îndeplinit în Extremul Orient le avea
111
11

Idem.

Ibidem,
Ibidem,
u Ibidem,
14
Ibidem,
" Ibidem.

12

dosar nr. 267, f.
dosar nr. 198, f.
dosar nr. 189, f.
dosar nr. 188, f.
dosar nr. 228, f.
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maiorul asimilat Cadere" • Tratamentul aplicat de Vaida Voevod celor doi membri ai
comisiei, încrederea deplinA. a acestuia în Cădere (originar ca şi el din Transilvania) a
detenninat începutul unei rupturi în relaţiile dintre cei ·doi. Pe întregul parcurs al
misiuniî avute în Siberia, fiecare în rapoartele înaintate în ţară - mai ales Alevra - nu
au încetat a se plânge de lipsa de ajutor a celuilalt. Situaţie care din fericire pentru
partea română, nu s-a reflectat într-o „neglijare" sau „sabotare reciprocă" a obiectivului
activitAţii lor: repatrierea voluntarilor şi prizonierilor ardeleni şi bucovineni.
În cursul lunii ianuarie 1920, în repetate rânduri, diplomaţia română a
intervenit pe lAngA guvernele Franţei şi Japoniei în scopul obţinerii sprijinului
reprezentanţilor acestora în Siberia pentru Comisia română.
Partea română a vizat cu precadere ca „numiţii ofiţeri sl fie acreditaţi pe lângă
generalul Janin" şi sA „fie agreaţi de statul major japonez şi de Comanclamentuljaponez
17
de Ia Wladivostok" •
De fiecare dată, partea franceză a arltat clar că această eomisie: ,,nu prin ea va
face repatrierea, ci va face apel la mijloacele de transport ce aliaţii vor pune la
dispoziţie în acest scop". Ţinând cont de acest lucru, aflat la Paris, Vaida Voevod,
„care se ocupă în special de aceasta chestiune" a urgentat plecarea celor doi ofiţeri
18
„pentru a putea fi la Wladivostok înainte de începerea transporturilor"

2. Deplasarea şi activitatea Comisiei Militare Romine ·din Siberia la
Harbin şi Wladivostok
în ziua de 31 ianuarie ·1920 cei doi ofiţeri români care formau Comisia
MilitarA Română în Siberia au pllrăsit Parisul, îmbarcându-se apoi cu destinaţia New
York. După traversarea Oceanului Atlantic, în ziua de IO februarie au ajuns la
destinaţie. De aici, pe calea ferată, au ajuns la 15 februarie în capitala Statelor Unite ale
Americii, Washington. În aceeaşi zi au fost primiţi la Departamentul de Stat, iar în
intervalul 16„21 februarie au participat la o seme de întrevederi cu reprezentanţi ai
„Intelligence Office"-ului american. Pe baz.a informaţiilor, pe care le deţineau,
americanii Ie-au prezentat situaţia generală .din Siberia: înfrângerea amiralului Kolceak,
succesele· bolşevice sau japonem în zonA şi retragerea· forţelor aliate intervenţioniste
spre Wladivostok! 9• în paralel, -dupA lungi discuţii cu comandorul Pantazi, membrii
comisiei nu au prhtrit de la acesta dedl.t 25.000 dolari, din suma de 100.000 stabilit!
prin hotărârea de guvern. Partea americanii
i-a informat şi despre modificarea
intervenită în planul iniţial al repatrierii stabilit ·de cAtre Consiliul Suprem A Jiat:
vapoarele americane urmau sl transporte contingentul voluntar ceh, iar vasele engleze
pe cele ale celorlalte· naţionalit!ţi. Comisia Militară Româna a luat act de hotărftrea
privind repatrierea numai a „legionarilor" pe aceste vase, restul prizonierilor nefiind
luaţi în calcul de respectiva hotlrâre a aliaţilor. Cei doi ofiţeri români au părăsit
capitala S. U. A în ziua de 22 februarie 1920 şi s-au deplasat spre San Francisco. De
aici, în ziua de 28 februarie s-au îmbarcat cu destinaţia Japonia. După ce au traversat
Oceanul Pacific, în ziua de 16 martie au debarcat în portul Yokohama şi au continuat

1•

c. s. P. A. M. I. Piteşti, fond Cabinetul Ministrului, dosar nr. 20, f. 1070.

C. S. P. A M. !. Piteşti, fond M. St M., Biroul AtaşaJi Militari, dosar nr. 245, f. ISO-I SI.
Ibidem, f. 232.
1'' c. s. P. A. M. I. Piteşti, fund Cabinetul Ministrului, dosar nr. 20, f. 1070.
11
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1lcplasarea spre capitala niponă, Tokio20 • Membrii Comisiei Militare Române din
Siheria au fost primiţi în audienţă la Ministe111I de Rlzboi şi Marele Stat Major
jnponez. Aici, în timpul discuţiilor purtate, au primit informaţii concrete despre situaţia
politlcă şi militară din zonă.
Din punct de vedere politic, situaţia în zonă era „tulbure". Armistiţiul încheiat
rn bolşevicii, stăpâni ai aproape întregii Siberii, era şi el fragil. Japonezii debarcaseră o
forţă importantii (7-8 divizii) în jurul Wladivostok-ului, dar nu intraserii în conflict cu
holşevicii 21 • Contingentul american, grupat într-o zonii înconjurlltoare a marelui port, se
pregiitea pentru îmbarcare. Forţa intervenţionist! aliat!, din cadrul căreia flcea parte şi
I.egiunea Românii din Siberia, se afla în retragere din Baikal spre acelaşi port22.Maiorul
Victor Cădere, în tulirile lui de cuvânt, a solicitat „acestor autorităţi să instruiască
rnmandamentele japoneze din Siberia să asiste în mod prietenesc pe români în orice
împrejurare". Membrii comisiei române au avut la Tokio o serie de întrevederi şi cu
şeful Comisiei Militare Italiene din Siberia, colonelul Filippi. 'f.erminând repatrierea
conaţionalilor, acesta i-a informat şi el pe cei doi despre situaţia de la faţa locului. De
11semenea, le-a comunicat faptul că, pe ultimul vas expediat în Italia, a îmbarcat şi doi
dintre conducătorii Comitetului Naţionat·Român din Siberia: doctorii Nicolae Nedelcu
şi Simion Gocan (desemnaţi iniţial de Vaida Voevod ca prima „misiune oficială
română în Siberfa")23 • De asemenea, maiorul Cădere a avut la Tokio o serie de
întrevederi şi cu amiralul Lay, ataşatul naval englez în Japonia. După ce 1-a informat
asupra misiunii ·primite, Cădere a solicitat intervenţia directă a acestuia pe lângă
reprezentantul Amiralităţii britariice la Wladivostok. Ca urmare a informaţiilor primite,
maiorul Victor Cădere i-a ordonat sublocotenentului Raul Alevra să se deplaseze la
Wladivostok.
Sublbcotenentul medic Raul.Aleyra s-a îmbarcat în ziua de 27 martie 1920 din
portul Tzuruga, pe vaporul .,Hozan Maru", pentru Wladivostok. Misiunea încredinţată
acestuia de către maior\Il Cădere a vizat: imediata prezentare la generalul Lavergne,
comandantul bazei militare şi începerea ;,investigaţiilor pentru a afla care e situaţia
reală a trupelor şi prii:onierilor romAni, precum şi care sunt mAsurile luate pentru
·
concentrarea şi aprovizionarea acestor trupe în Wladivostok"#I.
Concomitent, maiorul Victor Cădere l-a infonnat pe generalul francez Janin,
comandantul Forţei· Aliate din Siberia, că va pleca spre a-l tntâlni la Harbin. La 10
aprilie a plecat din Tokio şi, după cinci zile, a ajuns la· Harbin. În ziua de 15 aprilie
1920 a avut loc întâlnirea dintre cei doi. Maiorul Cădere 1-a infonnat pe generalul Janin
despre sosirea în Siberia „ca delegat al guvernului român întru tot ce priveşte
chestiunea repatrierii voluntarilor şi prizonierilor români". Generalul Janin a fost de
acord cu preluarea de către Victor Cădere a comenzii privind „toate .afacerile Legiunii",
precum şi a tuturor' „legAturilor cu reprezentanţii aliaţilor în Extremul Orient". A doua
zi, 16 aprilie, i-a comunicat colonelului ceh Kadlek, comandantul Legiunii de Voluntari
Români din Siberia, cii 1-a h'llocuit la comanda acesteia cu maiorul Victor Cădere, sosit

C. S. P.
C. S. P.
22
C. S. P.
2
J Ibidem,
2
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A. M. I. Piteşti, fond
A. M. I. Piteşti, fond
dosar nr. 215, f. 15.
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în calitatea de „delegat al guvernului român"25 .În decursul convorbirilor avute cu
generalul Janin, maiorul Cildere a obţinut preluarea răspunderii contingentului de
voluntari români şi aprobarea înfiinţării unei baze române la Wladivostok. De
asemenea, a reuşit să obţină promisiunea acestuia de a acorda prioritate „trupelor
române cu preferinţil la evacuare, ca unele ce duseseră grele lupte de ariergardă". În
ceea ce priveşte repatrierea prizonierilor supuşi români neînrolaţi voluntar în Legiune,
generalul francez a lăsat subiectul pentru o analiză ulterioară. Din păcate pentru partea
română, generalul Janin a fost rechemat în Franta (20 aprilie 1920) şi a lăsat comanda
generalului Lavergne26 . Aflat la Wladivostok, noul comandament al forţelor aliate nu sa opus măsurilor stabilite de maiorul Victor Cădere cu predecesorul său. Drept unnare,
după ce a preluat comanda contingentului român din Siberia, Victor Cădere a întreprins
unnătoarele activitlţi: şi-a asumat responsabilitatea repatrierii „legionarilor" şi a
prizonierilor supuşi români şi a trecut serviciile logistic (sanitar şi intendenţă) şi
cultural ale Legiunii Române în subordinea directă. De asemenea, a începu organizarea
unui „stat major" propriu, care să-l ajute nemijlocit în acţiunile de: colectare,
concentrare şi educare patriotică a prizonierilor; urgentarea transportului pe calea ferată
şi apoi pregătirea îmbarcării acestora; asigurarea mijloacelor de hranll, echipament şi
sanitare întregului contingent român; înfiinţarea unei baze române la Wlaciivostok şi
asigurarea ordinii şi disciplinei în interiorul acesteia.
În acelaşi interval de timp au sosit la Harbin, în retragerea lor spre
Wladivostok, unităţile Legiunii Române de voluntari, care au fost primite şi felicitate
de maiorul Victor Cădere "în numele guvernului român".
Între timp, maiorul Cădere a ajuns la concluzia: Comisia Militară Româna din
Siberia nu putea să fie redusă numai la cei doi ofiţeri trimişi din tafă. Ei puteau fi
nucleul care să asigure comanda, ca urmare, a organizat un aparat propriu, prin
intermediul clnlia sa-şi îndeplinească misiunea. Întreaga activitate de organizare a
acestuia, apoi de coordonare şi conducere efectivă a fost opera maiorului Victor
Cădere. intrarea în contact la Harbin cu eşaloanele feroviare ale Legiunii Române din
Siberia, l-au determinat să-şi organizeze un stat major cu cadre din rândul acesteia,
structură organizatorică creată în afara prevederilor iniţiale ale misiunii primite oficial
şi pe care a inclus-o ulterior ca parte component! a Comisiei Române.
Prin intermediul acestui aparat de lucru, creaţie proprie, Cădere, şi-a dus la
bun stărşit misiunea pri.mit!. în acest sens, structura prezentată de Cădere în rapoartele
expediate nu a fost nici aprobată, dar nici desfiinţată de eşaloanele superioare de la
Bucureşti. Ca urmare, cu acordul tacit al acestora, în scurt timp Victor Cădere s-a
dispensat de serviciile sublocotenentului Raul Alevra. El a obţinut rechemarea şi a
ordonat plecarea acestuia în ţarA la sflirşitul lunii iulie I 920.
De la aceasta dată şi până la desfiinţarea ei sub directa comandă a maiorului
Victor CAdere, Comisia Militară Română din Siberia a funcţionat în structura
organizatorică preconizata de acesta. Extinderea operatA., mult în afara cifrei iniţial
prevăzute pentru această Comisie: 2 persoane, nu a atras din partea Bucureştiului nici
măcar o observaţie. Motivând necesitatea extinderii organizatorice operate prin
volumul imens de muncă, Cădere a obţinut acordul tacit al celor două ministere care-l
2

~
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patronau: de RAzboi şi de Externe. Organizat după regulile militare, acest "stat major"
,.a identificat în perioada urmlitoare cu însAşi Comisia Militarli Română d,in Siberia. În
corespondenţa Comisiei nu s-au mai făcut precizari legate de funcţionarea acesteia ca
„o anexă" sau „parte complementarii". Toate activitAţile executate de,aceast! structură
sau persoanele care o încadrau au purtat girul şi s-au desfăşurat sub egida şi în numele
Comisiei Militare Romane din Siberia.
Odată cu deplasarea Ja Wladivostok a maiorului Victor Cădere acest „stat
major" l-a urmat şi a activat aici pftnll la desfiinţarea Comisiei. Structura organismului
de comandă şi coordonare creat de Victor Cădere a fost urmAtoarea27 :
- Şeful de stat major - locotenent-colonel Petrovski Alexandru (provenit din
armata rusă ţarist!!);
- Serviciul intendenţei, şef - căpitan Comşa Emanoil;
- Serviciul sanitar, şef - cllpitan medic Gheţia Ioan;
- Secţia culturi, şef - locotenent Bufnea Elie;
- Secţia intendenţă, şef:... sublocotenent Popan Augustin;
- Biroul adjutantură, şef- sublocotenent Rusu Silviu;
- Biroul de înregistrare, şef- locotenent Onişca Gheorghe.
Comandanţii „punctelor de concentrare" din Wladivostok: clipitanii Ţurcan
Ciprian şi Molnar Tibor. Acest nucleu, funcţie de numlirul transporturilor de repatriere
ulterior expediate în ţara, a fost proporţional redus de către maiorul Victor
Cădere.Astfel că, la data încheierii misiunii, la 11 mai 1921, mai erau prezenţi doar
pattu ofiţeri. Dintre aceştia, sublocotenentul Rusu Silviu a rămas în continuare ca
„ofiţer delegat pentru Siberia" al ataşatului militar român la Tokio. ÎncepAnd cu 27
aprilie 1920 maiorul Cădere a mai dispus şi organizarea a patru centre regionale de
colectare a prizonierilor din fosta Austro-Ungarie originari din provinciile intrate în
componenţa României. Aceste centre au fost stabilite la Cita, Mandjuria, Harbin şi
Habarovsk şi au fost încadrate pentru comandă cu ofiţeri şi subofiţeri din rândul
Legiunii Române. După efectuarea acestor numiri, în ziua de 28 aprilie a părăsit
Harbin, îndreptându-se spre Wladivostok. La începutul li.Inii mai 1920, maiorul Victor
Cădere a ajuns în acest oraş, reluând contactul cu sublocotenentul Raul Alevra28 •
În intervalul de timp petrecut de maiorul Cădere în Harbin, sublocotenentul
Alevra a activat în Wladivostok în vederea realizlirii misiunii primite. Sosit ·în
Wladivostok în ziua de 29 martie 1920, acesta s-a prezentat imediat comandantului
bazei aliate, generalul francez Lavergn~ (cel care avea să devin! de la 20 aprilie 1920
comandantul întregii forţe aliate din Siberia). Informându-l despre misiunea pe care o
are de îndeplinit, Alevra a primit asigurarea întregului sprijin al acestuia. Sprijin
acordat doar în privinţa repatrierii voluntarilor din Legiunea Romană, pentru restul
prizonierilor urmând a solicita instrucţiuni. La 6 aprilie, Alevra s-a întâlnit cu înaltul
comisar englez din zonă, comandorul Murdoch şi cu generalul Saburu lanagaki,
comandantul trupelor japoneze şi a solicitat sprijinul acestora în îndeplinirea misiunii 29 .
Vapoarele destinate transporturilor de repatriere a românilor au fost planificate
începând cu data de 25 iulie 1920. Tânărul sublocotenent nu s-a mulţumit cu
17
21
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Ibidem, f. 4, 20-21.
Idem.
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programarea iniţială şi a reuşit sA obţină pentru 20 aprilie 1920 întrunirea
reprezentanţilor puterilor aliate din Wladivostok. La adWlarea aceasta au participat
francezii De Guyon şi Chaunic, comandorul englez Murdoch, .cehii Boris şi Ghirsa
(ministrul plenipotenţiar cehoslovac) şi românul Raul Alevra. După dezbateri aprinse,
cu toată opoziţia vehementa a cehilor, cu sprijinul francez şi englez, românul a obţinut
devansarea plecării la data de 25 mai 1920 şi vasul canadian de 3.000 de locuri „M.S.
Dollar"30 . In aşteptarea sosirii eşaloanelor Legiunii Române în Wladivostok,
sublocotenentul Alevra s-a preocupat de culegerea de informaţii despre situarea
prizonierilor români în zonă.
Legiunea Română din Siberia a continuat şi ea retragerea din Harbin spre
Wladivostok în lungul magistralei feroviare transsiberiene. Legiunea era învagonată în
cinci eşaloane feroviare şi două trenuri blindate şi a continuat să formeze ariergarda
forţei intervenţioniste aliate. Dar, cu tot concursul promis de comanda franceză a
acestor forţe, cehii au încercat o întârziere a deplasării eşaloanelor române. Sosite în
staţia feroviară Progranicinaia, la aproximativ jwnlUatea distanţei dintre Harbin şi
Wladivostok, eşaloanele legiunii au fost oprite.· Acţiunea a fost coordonata de cehi, care
controlau traficul feroviar pe acest s~tor. Prin manevrele întreprinse, cehii unnăreau
întârzierea sosirii romanilor la Wladivostok pentru a ocupa ei locurile destinate
evacuărilor din lunile mai şi iunie. Sesizat asupra acestor manevre, la 6 mai 1920,
maiorul Victor Cădere s-a adresat în scris doctorului Ghirsa, ministrul plenipotenţiar
cehoslovac, solicitându-i „a .dispune [„.] ca eşalonul [ ... ] Legiunii Române să fie
transportat [ ... ] cât se poate de urgent". Pentru coordonarea efectivă, la faţa locului, a
eşaloanelor române, Cădere 1-a trimis la Progarnicinaia pe căpitanul Milovan. Sub
directa îndrumare a acestuia, eşaloanele Legiunii Române au ajuns în Wladivostok în
cursul zilei de 18 mai 192031 • Din acest moment a început un nou capitol în activitatea
Comisiei Militare Române din Siberia: evacuarea în ţară a voluntarilor din Legiunea
Română din Siberia.
·
3. Comisia Militari Români din Siberia repatriazA Legiunea de
Voluntari Români Ardeleni şi Bucovineni
La sosirea Comisiei în Siberia, programul englez de evacuare a voluntarilor nu
era definitiv stabilit. Francezii, care coordonau între timp preparativele repatrierii,
considerau acţiunea posibilă în cursul lunii iulie. Eforturile engleze au căpătat finalitate
la data de 1O aprilie 1920, prin comunicarea ownelor şi capacităţilor vapoarelor
destinate acestei acţiunii (Anexa 2). Sosirea Legiunii Române în Wladivostok nu a
însemnat un efort deosebit din partea Comisiei pentru hriioirea ei. Aici, datorită
ajutorului Misiunii franceze, efectivele. Legiunii au fost echipate cu haine de vară.
Ca.zarea a fost făcută într-o cazarmă cu trei etaje, pusă la dispoziţia românilor de către
generalul Lilvergne. Măsurile de asigura,r.e sanitar~ au fost luate cu ajutorul „Trenului
sanitar" al Crucii Roşii Americane. Astfel că, pentru perioada ~e aşteptare a îmbarcării,
Comisia română a reuşit să organizeze o primire şi staţionare în limite normale
voluntarilor din cadrul Legiunii32 •
111
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La sosirea în Wladivostok, maiorul Victor Cădere a aflat despre acţiunea
între aliaţi de către sublocotenentul Raul Alevra şi obţinerea vasului
rnnadian „M.S. Dollar'' pentru repatrierea Legiunii. Pe lângă itinerariul ocolitor al
ucestuia, Wladivostok - Halifax (Canada) - Triest - maiorul Cădere a mai primit
Informaţia că acesta era „un cargo transformat, unul din cele mai rele vapoare ce au
lransportat trupe". În realitate, iniţiativa particulară a sublocotenentului Alevra a
rnnvenit de minune cehilor. Sub aparenta opunere cu îndârjire la solicitarea românului,
11ceştia urmăreau în fapt tocmai inversul. Prin cedarea lui „M. S. Dollar" românilor,
cehii primind în schimb dou! nave de pasageri şi cu un itinerariu mult mai scurt (prin
Canalul de Suez)33 • Maiorul Victor C!dere a intervenit imediat pe lAngA generalul
Lavergne şi comandorul Murdoch şi a obţinut anularea hotărârii luate. În intervenţia sa,
ucesta a arătat interesul cehilor „care aveau de transportat multe mărfuri, nu le
convenea drwnul prin Canada şi numai în formă au declarat ci ei au dreptul a se
repatria mai întâi". Amiralitatea britanici a recunoscut şi ea faptul cil „esenţial pentru
români şi iugoslavi este a folosi via Egipt, drept urmare M. S. Dollar va îmbarca numai
cehi"34 •
În cursul zilei de 14 mai 1920 pentru evacuarea Legiunii Române au fost
destinate vapoarele „Trans-os-montes" şi „Huntsgreen'', care au fost considerate „din
cele mai bune, fiind de pasageri şi urmau a fi la Wladivostok la începutul lunii iunie".
3
Capacitatea acestor două vapoare a fost de circa 3.100 pasageri '.
Victor C!dere s-a aflat în faţa unei dileme. Numilrul legionarilor români era de
circa 2.500 de oameni, lucru ce 1-a determinat - în primă fază - pe generalul Lavergne
să sugereze cedarea restului de 600 de locuri cehilor. Intervenţiile repetate ale
maiorului Victor Cădere pe lângă generalul Lavergne şi comandorul Murdoch au
determinat rămânerea acestor locuri în posesia românilor. Având consimţământul tacit
al generalului Lavergne şi al consulului De Guyon, Cădere a completat diferenţa de
locuri cu prizonieri supuşi români „colectaţi" din lagărele din Primoria şi aflaţi
dislocaţi în zonă. Aceşti prizonieri au fost îmbrăcaţi în costume militare române şi
trecuţi în evidenţă ca „întorşi din detaşare" şi au fost îmbarcaţi „ca trupă română pe al
doilea vapor" 36 •
:
Ca 1.lnnare a intensei activităţi desftşurate la Harbin şi Wladivostok, Comisia
Militară Român!.din Siberia a putut începe în luna mai 1920 evacuarea ardelenilor şi
bucovinenilor înrolaţi ca voluntari în cadrul Legiunii din Siberia.
Transportul I. La 25 mai 1920•, pe vasul englez „Trans-os-montes", a fost
îmbarcat primul eşaton al Legiunii Române: 74 ofiţeri, 1.595 subofiţeri, gradaţi şi
soldaţi şi 55 de civili (membri de familie), în total 1.724 de persoane. Repartizarea
acestora pe vas a fost efectuată astfel: 85 de persoane la clasa l, câte 50 de persoane la
promovată

Ibidem, dosar nr. 241, f. 16-17.
Ibidem, dosar nr. 21 S, f. 28.
ibidem, f. 29.
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c S. P. A. M. I. Piteşti, Cabinetul Ministrului, dosar nr. 20, f. 999, 1010 şi 1070.
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şi cea a celui de-al doilea transport. Eroarea a pornit de la consemnl!rile lui Constantin Kiriţescu din volumul
III al cunoscutei sale lucrllri, capitolul „O anabassis romAneascll.", p. 129, &lifia prim!.
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clasele a II-a şi a III-a şi I .539 de persoane „locuri de soldaţi". Moralul „legionarilor" a
fost catalogat la data îmbarcării ca fiind „foarte bun" 37 •
Transportul 11. La I iunie 1920, pe vasul englez „Hutsgreen" a fost îmbarcat
cel de-al doilea eşalon al Legiunii Române: 40 de ofiţeri şi 718 subofiţeri, gradaţi şi
soldaţi, în total 758. Efectivele Legiunii Române din Siberia repatriate prin intermediul
Comisiei au fost de 2.427 de oameni. Dintre aceştia: 114 au fost ofiţeri şi 2.313
38

subofiţeri, gradaţi şi soldaţi •
Pe acelaşi vas, sub eticheta de voluntari „întorşi din detaşare" au mai fost
îmbarcaţi un număr de 310 prizonieri supuşi români şi 38 de civili (membri de familie).
În total pe cel de-al doilea vas au fost repatriaţi 1.106 oameni (Anexa 3). Repartizarea
acestora pe vas a fost următoarea: 80 de persoane la clasa I, 91 la a II-a, 75 la a lll-a şi
39
860 le „locuri pentru soldaţi" . Ambele transporturi au avut destinaţia fmală - via
Canalul de Suez - portul român Constanţa. Efectuarea repatrierii Legiunii Române din
Siberia s-a efectuat în .confonnitate şi cu ordinul expres al premierului român:
„repatrierea de acord cu Misiunea France.za din Siberia". Victor Cădere, pe Jân§ă
deplinul acord al francezilor, a obţinut chiar „complicitatea" tacită a acestora 0 .
Spunem. aceasta pentru că, înlr-un alt ordin, s-a specificat: „Guvernul francez interzice
Misiunii Franceze a se ocupa de prizonieri. Francezii s-au angajat numai pentru
1
formaţiuni militare'-4 • Cu toate acestea, emisarul român a reuşit să câştige simpatia şi
ajutorul direct al francezii~ în acţiunea sa de repatriere şi a prizonierilor. Deşi
„neortodox", mijlocul întrebuinţat a permis repatrierea unui număr important de
prizonieri.
Dupll expedierea celor două vase în ţară, maiorul Victor Cădere, preşedintele
Comisiei Militare ~âne din Siberia, a raportat primului-mini&tru român la Bucure~ti
modalitatea ce trebuia abordată de guvern în interpretarea repatrierilor efectuate.
Făcând o trecere în revistă a hotărârilor -Consiliului Suprem _Aliat el a recapitulat:
întreţinerea Legiwiii din Siberia a fost flcută „pe selUJla francezilor"; repatrierea
legionarilor s-a efectuat "pe seama englezilor". Pornind de la aceste prevederi, a
solicitat guvernului român ca „toate convorbirile şi actele oficiale" să se desfăşoare
numai pe „consideraţiunile de mai sus", iar primele două transporturi de i:epatriere să
fie catalogate „numai de voluntari". Apoi, a anunţat că a ,,reuşit a obţine încă 120 de
Jocuri la /pentru/.'.friest în sarcina guvernului englez, pentru cei ce au flcut serviciu pe
la misiunile aliate". Restul prizonierilor rămaşi în Siberia, Îli1 ceea ce priveşte
repatrierea lor „cad exclusiv în sarcina noastră'1 - raporta el 42 •
.· •
•
Într-UD alt raport, dfttat 21 august 1920, maiorul Victor Cădere a revenit asupra
43
interpretărilor de mai sus • El a reiterat guverµului româri faptuLcă „francezii Şi-âu luat
angajamentul de a întreţine coqtingentele naţionale ce s-au fonnat în Rusia pentru a
lupta cu bolşevicii; iar guvernul britanic, împreună cu cel american, au luat asupra lor
repatrierea pe apă". El a concluzionat că: „în situaţia de faţă, nici pentru întreţinerea,
C. S. P. A M. I. Piteşti, M. St. M„ Biroul Ataşati Militari, dosar nr. 243, f. 64.
Idem.
1
• Ibidem, dosar nr. 228, f. 78-79.
'"Ibidem, dosar nr. 241, f. 44.
41
Ibidem, dosar nr. 243, f. 59.
41
Ibidem, f. 141-142.
43
Ibidem, dosar nr. 228, f. 73·75.
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11id pentru repatrierea pe apă, guvernul român nu are cel mult decât o obligaţie morală
de restituire". În continuarea raportului a solicitat guvernului „a da instrucţiuni
lcgatiilor de la Paris şi Londra" să considere „toate cele trei„ transporturi ca complet
rnmpuse din militari români". A considerat drept o ,,reuşita" faptul că a îmbarcat 426
prizonieri şi 38 civili originari din noile provincii unite cu România „drept militari
români". Succesul s-a datorat includerii acestor prizonieri în categoria militarilor
„reîntorşi din detaşare, din spital, foşti în servicii la misiuni aliate", care „printr-o largă
interpretare" au putut fi consideraţi „ca o trupă aliată". Prin această interpretare,
maiorul Cădere a solicitat aliaţilor ca aceşti „militari" s! fie repatriaţi „înaintea
prizonierilor austrieci", fiind consideraţi ca „aliaţi". Această abordare s-a dovedit
fericită, câştigând - cu multa înţelegere şi amiciţie - sprijinul direct al reprezentanţilor
francez şi englez la faţa locului.
Transportul III. (Anexa 4) La Wladivostok, după plecarea celui de-al doilea
transport cu români, maiorul Victor Cădere a aflat ·că pe vasul american „President
Grant", destinat a repatria „numai trupe aliate", Comandamentul ceh a rezervat 600 de
locuri pentru prizonierii austrieci. Protestul înaintat autorităţilor aliate a fost
„recunoscut de just". Comandorul Murdoch s-a decis „să ia asupra guvernului britanic
plata transportului acestui detaşament". Cehii, în faţa acestei decizii, au „consimţit a
ceda numai 120 locuri românilor'.44 • Din prizonierii adunaţi în baza română de le
Wladivostok, Clidere a format un „detaşament dU,.tre oamenii mai bătrâni, bolnăvicioşi
„în număr de 116. Restul de 4 locuri, pentru că întregul detaşament a avut 120 de
oameni, au fost ocupate de un ofiţer şi trei soldaţi voluntari din Legiunea română, ieşiţi
din spital.
La 25 august 1920, pe vasul american „President Grant" au părăsit Siberia cu
destinaţia Triest (Italia - via Canalul de Suez), cei 120 de mai sus. A fost al treilea
transport, considerat ca atare de aliaţi, de repatriere a „legionarilor''. Compunerea
detaşamentului a fost de 30 ofiţeri şi 90 subofiţeri, gradaţi şi soldaţi; iar repartizarea pe
vas a fost următoarea: 3. ofiţeri la clasa a II a şi restul de 117 persoane „locuri pentru
·
trupă' ...5.
La 28 august 1920 Misiunea Militară Franceză din Siberia şi-a încheiat
activitatea, plecând spre ţară. într-o informare trimisă ataşatului 1Dilitar român la Paris,
maiorul August de Gauyon, a arătat cli: "la Wladivostok nu au rlimas decât 2 ofiţeri pe
lângă consulul francez, Andre, spre a lichida ultimele chestiuni"46 • Cu aceasta a luat
stărşit şi activitatea Comisiei Militare Române de repatriere a Legiunii Române din
Siberia. Numărul total „al legionarilor siberieni" repatriaţi prin intermediul Comisiei,
adăugând şi pe cei evacuaţi cu transporturile următoare a fost de 2466, dintre care 122
ofiţeri şi 2344 subofiţeri, gradaţi şi soldaţi. Eforturile comisiei au fost încununate de
succes prin reuşita repatrierii integrale a Legiunii Române de Voluntari din Siberia.
Comisia Militară Română din Siberia şi-a adus din plin aportul la opera
umanitară de adunare şi repatriere în ţară a românilor ardeleni şi bucovineni înrolaţi
voluntar în Legiunea Românii din Siberia şi a celor rămaşi în continuare „prizonieri"
•• Este vorba despre prizonierii ce urma sA-i repatrieze cu transportul III, la 25 august 1920 cu vasul american
„President Grant" .
.u Ibidem, f. 74.
H Ibidem, f. 83.
41
' Ibidem, f. 69.
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precum şi a celorlalţi prizonieri supuşi români originari din aceleaşi provincii cu
românii. În raporturile cu misiunile militare naţionale, cu reprezentanţii diplomatici
(consulate) sau ai Crucii Roşii (Internaţionale sau naţionale), precum şi ai armatelor
franceze, engleze şi japoneze existente în zonA, Comisia Militarii. Română „a ştiut a-şi
asigura stima şi- simpatia" acestora. în raporturile cu autorităţile centrale de resort
române, Comisia, „a ţinut sll observe cea mai strictă subordon~e", dar „din cauza
depărtării mari şi a comunicaţiilor dificile" de mai multe ori „a acţionat din proprie
iniţiativă".
..
În ceea ce a privit raporturile dintre Comisie ~i cei pe Clll'e trebuia sll-i
repatrieze, aceasta „a clutat a dezvolta între ofiieri şi soldaţi spiritul de camaraderie,
încredere şi stimă reciproci" şi, după posibilitlţi, să satisfacă „nevoile materiale" ale
acestora47 •
Transporturile expediate din Wladivostok au ajuns toate flră pierderi umane,
48
în porturile de destinaţie • Astfel, cele două vase care au transportat Legiunea Română
au ancorat în Portul Constanţa la 4 iulie, respectiv 7 iulie 1920, iar transportul „lll" a
acostat în portul italian Triest la data de 15 octombrie 1920.

THE REPATRIATION OF „THE LEGION OF VOLUNTARIESFROM
TRANSYLVANIA ANO BUCOVINA" DONE BY THE
.,,ROMANIAN MILITARY MISSION IN SIBERJA"
Abstract
The repatriation of the Romanian prisoners from Siberia; which was a
question of honon and humanitarianism, was a priority for the Romanian Gouvcmment
between 1919 and 1920. The present !mldy beings inedited information, gathered from
the military documents, about a thing (there) that the historians were interested in and
are still interested in and probably will be interested in for a long time. The paper
discuss the problem beginning with the setting up ofthe Roman.ian Military Come tee
(Bound) from the Siberian zone and the· exceptionat activity of its members in Harbin
and Vladivostok,'1ind continul.ng with ·the repatriation ofthe Legion ofvoluntaries from
Transylvania and Bucovina.
·

"C. S. P. A. M. I. Piteşti, fond M. St. M„ Biroul Ataşati Militari, dosar nr. 215, f. 110-111.
Ibidem, dosar nr. 214, f. 29.
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