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DESPRE PRIZONIERATUL ÎN RUSIA
A ROMÂNILOR DIN ARMA TA AUSTRO-UNGARĂ
CORNEL ŢUCĂ•
În decursul veacurilor, conflictele armate, indiferent de natura lor, pe lângă
rt giul pierderilor umane şi materiale aduse au fost însoţite întotdeauna de dramele
1 1 onale ale acelora dintre participanţi care au căzut în prizonierat. În interiorul
111 rvalului de timp în care a fost ţinut în prizonierat, cel aflat în această situaţie a fost
1 un ·iderat prizonier. Prin „prizonier" se înţelege în accepţiunea generală „militar luat
111 captivitate în timpul unui război şi reţinut de duşman pentru a nu mai participa la
11 tllităţi". Aceeaşi ipostază

poate avea şi înţelesul de „persoană căzută în mâinile unui
111 man şi rămasă în puterea acestuia". Lărgind sfera ariei de percepţie în categoria de
111 lzonier se poate include şi persoana considerată „captivă, prinsă, arestată, întemniţată
"li deţinută". Figurativ vorbind, în respectiva situaţie se include orice persoană „lipsită

I libertate"'. Modalităţile ajungerii unei persoane ca prizonier au fost în decursul
I 111pului şi sunt şi în prezent diverse. Trebuie menţionat faptul că accepţiunea generică
il111n înţelesu lui cuvântului „prizonier" nu este exclusiv atribuită numai persoanei
1pturate în timpul desmşurării unui conflict armat. Cauzele care au putut determina
1111gerea unei persoane într-o asemenea conjunctură au fost şi sunt dintre cele mai
I verse. Paleta acestor cauze fiind diversă şi nerelevantă scopului nostru informaţional,
li I ule subliniat faptul că indiferent de scopul în care a fost capturat sau de
fi 11 rejurările realizării acesteia, prizonierul a fost întotdeauna rezultanta desmşurării
1111111 conflict. Istoria a demonstrat în evoluţia ei că aria conflictelor, mai ales armate, a
llL la bază o motivaţie variată: politică, militară, religioasă, economică, personală etc.
111 llferent de natura cauzei iniţiale, starea conflictuală ajunsă la stadiul de confruntare
·I t tă a înregistrat de regulă şi apariţia persoanelor „lipsite de libertate" - temporară
1111 „pe vecie" - adică a prizonierilor.
Perioada în care o persoană se găseşte în ipostaza de prizonier este definită
11111 termenul (cuvântul) de „prizonierat"; ca urmare a acestei definiri, prin
I" l1.0nierat" se înţelege „situaţia sau starea de prizonier" a unei persoane aflate în
I tă ipostază. Într-o accepţiune generală a cuvântului, prin „prizonierat" se înţelege
' li „perioadă de timp în cursul căreia cineva este prizonier". Aceeaşi definiţie poate
111 lude, prin folosirea însă a unui alt termen (cuvânt), cu.un înţeles sinonim şi noţiunea
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de „captivitate" 2• Oricare dintre termenele întâlnite sau folosite în lucrliri, ~1111111
articole sau memorii şi documente: „prizonierat" sau „captivitate", fac referire dir"' IR
la aceeaşi „stare de lipsire de libertate" a unei persoane pentru un interval de timp 111
interiorul căruia acesta a fost „prizonier"sau „captiv".
Nepropunându-ne efectuarea unei analize a prizonieratului sub asp1111111
evoluţiei lui istorice, dar, în aceleaşi condiţii, raportat la epocă, nivel de civili1.1111i
apartenenţă religioasă, conotaţie ideologică, imprejurliri specifice, tradiţie regio11nlA
etc., trebuie să nuanţăm percepţia avută de aceşti termeni la începutul secolului ~I
XX-iea.
Evoluţia istorică a conflictelor armate de ordin militar, politic, religios eh.:.
consemnat „nu în puţine cazuri, stabilirea prealabilă a unor înţelegeri privitoar11 ln
soarta rezervată prizonierilor pe timpul internării şi condiţionarea reciprocă a elibcrlh 11
acestora". În alte situaţii, în lipsa unor înţelegeri exprese, consensuale, între pAf'lll•
conflictuale s-a avut în vedere respectarea „obiceiurilor" proprii. Apropiindu-ne 111°
epoca contemporană, chiar în lipsa efectuării unei incursiuni asupra evoluţiei istorkr 11
statutului de prizonier şi a stării de „prizonierat'', putem concluziona că: „Războiul, t1111
punct de vedere al dreptului" se conduce „după legi ale căror izvoare sunt de do11A
feluri: cutumale (obiceiurile) şi convenţiunile tactice sau scrise". În înţelesul ln1M
perceput al acestei definiţii se include atât statutul prizonierului, cât şi condiţiile tl•
prizonierat asigurate acestuia. Trebuie reliefat că în decursul desfăşurării conflic1cl111
annate, indiferent de natura lor, de regulă în legătură cu capturarea prizonierilor şi 11in1
ales tratamentul aplicat acestora în perioada de prizonierat s-a aplicat „taci1111
consensus", adică „consimţământul tacit", care a rezultat din lipsa unui tratat ~1111
convenţie expresă încheiate între beligeranţi. De aceea, în lipsa unor asemc11r11
instrumente diplomatice acceptate reciproc, prin care în mod explicit să fie inter1.h1·
represaliile asupra prizonierilor, în majoritatea conflictelor annate s-a aplicai 1111
principiu bazat şi el tot pe un precept latin: „Quod non est illicitum necesitas licilt1111
facit", adică: „Ceea ce nu este oprit, necesitatea îl face permis" 3• Pornind de la punc1r11
în practică a respectivului precept, în evoluţia ei spre civiliz.aţia bazată pe respectarc11
principiilor de drept, reciproc recunoscute şi supuse obligativităţii respectlirii, noii•
state modeme au simţit nevoia unei reglementări, prin convenţii şi tra111111
intemationale, legislative a războiului, în general, precum şi a statutului şi condiţiei tl11
prizonier, în particular. Primele documente diplomatice încheiate în acest sens au av111
drept obiectiv de reglementare ducerea „războiului" maritim şi statutul „marinarul111
prizonier". Apoi, sub impactul acestor reuşite, preocupările în acest domeniu au foa1
extinse şi asupra conflictelor armate terestre, din ce în ce mai des, spre sfărşitul
secolului al XVIII-iea şi îndeosebi în mod constant în decursul secolului al XIX-iea.
Importanţa stabilirii unui cadru legal, internaţional recunoscut, al ducl.'lt li
războaielor în ansamblul lor, terestre şi navale a stat în atenţia multor guverne şi un 11>1
aparte l-au constituit dezbaterile asupra statutului prizonierului şi condiţiilor asigurnlr
acestuia. Statutul prizonierului şi condiţiile prizonieratului, analizate sub multiplclr
particularităţi, au fhcut obiectul preocupărilor şi dezbaterilor unui număr însemnat dr
1
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111uneni politici, militari, jurişti, gazetari etc. Statutul prizonierului de război şi
md iţiile minime ce trebuiau asigurate acestuia în perioada prizonieratului - tratate
lnlr·o legătură directA, indisolubilă, între ele - au constituit aria largă a necesităţii şi, în
1 laşi timp, utilităţii stabilirii cadrului legal internaţional, unanim recunoscut, al
111ntlictelor militare. Prin aceste acţiuni s-a avut în vedere instituirea unui cod
lltl maţional menit a reglementa principiile „umanitare" ale rAzboiului.
Istoria modernă a consemnat prima finalizare a unei iniţiative de largă
tttllenţă privind stabilirea unui cadru internaţional de reglementare legală a regulilor
1l11cerii războiului, încheiat-o printr-o reuşită, în cursul anului 1874. La Bruxelles, ţarul
I xandru al II-iea al Rusiei a convocat în respectivul an „o conferinţă" a
pi nipotenţiarilor tuturor puterilor Europei pe această temă. Delegaţii ţărilor care au
puns invitaţiei, reprezentanţi ai 15 state europene (Rusia, Germania, Austro-Ungaria,
li lgia, Danemarca, Spania, Franţa, Marea Britanie, Grecia, Italia, Olanda, Elveţia,
I urcia, Suedia şi Norvegia - enumerate aleator), ofiţeri şi jurişti, dupA discuţii îndelungi
u pus de acord asupra unui proiect de declaraţie universală cu privire la legile şi
1,
11hlceiurile războiului, compus din 56 de articole".
În aceeaşi perioadă, stabilirea unui „cod internaţional al rAzboiului" a
1111 tituit una dintre preocupările prioritare şi ale Institutului de Drept Internaţional
1r , la 9 septembrie 1880, cu ocazia sesiunii de la Oxford, a întocmit şi publicat un
„Manual despre legile şi obiceiurile războiului terestru" 4• Chestiunea devenind o
111 cupare la ordinea zilei, tot mai multe state au început să se pronunţe în favoarea
., ll\bilirii şi adoptArii unor norme care să umanizeze războiul şi în felul acesta, să
ll111lteze cortegiul de pierderi şi suferinţe umane şi materiale inutile. Ca o urmare
11h ctă a acestor preocupări, a fost convocat~ la Haga (în Olanda), pentru 18 mai 1899,
,I rima Conferinţă de Pace". Lucrările acestei prime conferinţe de pace s-au desfl1şurat
!titre 18 mai - 29 iulie 1899, au participat reprezentanţi ai 26 de state din Europa
li tlntre care şi România) Asia şi America şi s-au încheiat cu adoptarea a trei
"• nvenţii". Problematica regimului prizonierilor de război a fost adoptată prin
1llcolele componente ale „Convenţiei a II-a, privind legile şi obiceiurile războiului
I 1 tru". Rezultatele Conferinţei „au constituit un puternic imbold pentru dezvoltarea,
5
111 cizarea şi concretizarea principiilor şi ideilor formulate în documentele" acesteia •
I asemenea, au determinat, în perioada imediat următoare, un interes crescând din
11 rtea şi a altor state din lumea întreagă. Pe de altă parte, atât dorinţa de extindere a
1 11~ rului legal internaţional stabilit, cât şi soluţionarea problemelor rămase în suspensie
li determinat convocarea unei noi conferinţe internaţionale de pace. Denumită
,,( onferinţa a II-a de Pace'', aceasta şi-a desfl1şurat lu crările tot la Haga, în intervalul 15
Iunie - 18 octombrie 1907. Cadrul legal internaţional rezervat prizonierilor de război a
I 1 t stabilit prin prevederile „Convenţiei a IV-a, referitoare la legile şi obiceiurile
lboiului terestru". La finalul lucrărilor acestei a doua conferinţe au fost elaborate şi
1 t ptate un număr de „13 convenţii". Conferinţa de la Haga din 1907 la care au
1trticipat reprezentanţi ai 44 de state din lumea întreagă, printre care şi ai României, a
vot „o mare însemnătate în istoria relaţiilor internaţionale şi a dreptului internaţional,
I I he Mitroescu, Ion Grecescu, Gheorghe Bădescu, Romdnia şi tratatele lnternaţlona/e, Bucureşti, 1972,
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deoarece a promovat şi a precizat mai clar normele reglementării paşnice a diferend l1o
internaţionale, a codificat unele reguli în uz până atunci şi a creat mijloace noi car
cunoscut o amplă dezvoltare ulterioară"6 • Toate documentele Conferinţei Păcii d I
Haga au devenit instrumentele de lucru ale Convenţiei de la Geneva a „Societăţii 1 I
Cruce Roşie" întemeiată în cursul anului 1863 de Henri Dunant la Geneva (în Elv I
şi devenită „Convenţia de la Geneva a Societăţilor de Cruce Roşie'', la care în 187
aderat şi România; instituţie internaţională, unanim recunoscută de către statei 1111
lumea întreagă şi nu numai de către cele participante la Haga. Societatea, pih
Comitetul său Internaţional, avea rolul de a asigura coordonarea măsurilor umanit r 1
plan planetar şi a urmări respectarea prevederilor tratatelor încheiate în acest se11 , 1
acest context, „Convenţia a IV-a" a fost cadrul legal de reglementare internaţi 11 I
menit a proteja prizonierii de război. Conform prevederilor acesteia:
a) Prizonierii de război din „momentul capturării sau predării lor benevol I
pierd calitatea de inamic şi capătă statutul personal al celorlalţi ostaşi naţionali ş i , tl 1
acest punct de vedere, nu pot fi supuşi nici unui rău tratament. Ei îşi păstr /
proprietatea bunurilor personale, afară de armament, cai, materiale de război sau u I
militare".
b) „Captivitatea lor nu este o pedeapsă, ci o siguranţă a statului captor. , 111
pot fi deci întrebuinţaţi decât la munci moderate, însă niciodată pe linie de luptă şl 111
a-i sili să colaboreze la operaţiile contra armatei din care provin. Refuzul I
asemenea ocazii de a lucra nu poate fi supus la represalii. Ar fi inuman şi inefl
căci nu se poate înăbuşi în sufletul unui ostaş sentimentul patriotic, chiar şi atunci
el ar fi pus în lanţuri sau supus la maltrare". De asemenea, prizonierii în captivitat 111
puteau fi „torturaţi pentru smulgerea de informaţii asupra trupelor lor" sau ped p I
pentru „evadări, treceri la annata proprie şi reprindere". Singura „pedep t
7
disciplinară" admisă este „cea pentru prinderea în momentul evadării" • De asemc11
pentru o concretă consemnare a statutului prizonierului şi condiţiilor prizonieratul ui
fost elaborat şi adoptat, ca o „Anexă" la Convenţia a IV-a de la Haga: „Regulamc111t1
privitor la legile şi obiceiurile războiului pe pământ", cunoscut ulterior şi ul
denumirea de „Convenţia a XIV-a." În acest document, prin prevederile Secţiun l
(„Despre beligeranţi"), capitolul II, intitulat: „Despre prizonierii de război", a fost
t
conţinutul articolelor 4-20, cadrul regulamentar internaţional al „prizonierului li
8

război" •

În baza acestui Regulament, în vigoare pe plan internaţional în timp11I
Primului Război Mondial, statele deţinătoare de prizonieri au avut obligaţia le 111
asumată internaţional, de a asigura acestora, pe întreaga perioadă de prizonl r t
respectarea statutului şi condiţiilor stipulate de prevederile în cauză. Analiza, Ia niv I tl
unui stat sau altuia, efectuată asupra respectării statutului prizonierilor deţinuţi
condiţiilor acestora de prizonierat se face numai prin raportarea la standardul asig111 I
realizării - totale sau parţiale - prevederilor acestui regulament cadru. În timpul anll111
primului conflict militar global comisiile de inspecţie ale Comitetului Internaţional I
Crucii Roşii de la Geneva, acolo unde nu au fost împiedicate să-şi exercite misiunea,
6
7

Idem, p. XVI-XVII.
Manolache C„ op. cit„ p. 91-92 ..
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prizonierilor tocmai prin prisma modului de respectare a

111 vederilor regulamentului amintit.
Evidenţierea acestor prevederi este necesară pentru a putea raporta la cerinţele
•10llnutului lor realitatea concretă trăită în Rusia de către prizonierii români ardeleni şi
f,q ovineni proveniţi din armata austro-ungară. Iată, în linii generale, obligaţiile cele
111
importante care reveneau statelor deţinătoare de prizonieri - în cazul nostru,
1111 ret, Rusiei - în contextul necesităţii respectării prevederilor „Regulamentului
I" vltor la legile şi obiceiurile războiului pe pământ":
- „Prizonierii de război sunt în puterea guvernului duşman, dar nu a indivizilor
11 corpurilor care i-au prins. Ei trebuie să fie trataţi cu omenie" (articolul 4).
- „Prizonierii de război pot să fie supuşi internării într-un oraş, fortăreaţă,
lllp sau localitate oarecare", dar „nu pot fi închişi decât ca măsură de siguranţă
111 npl\rat trebuitoare şi numai cât timp ţin împrejurările care fac necesară această
111 ură" (articolul 5).
- „Statul poate întrebuinţa, ca muncitori, prizonierii de război, potrivit cu
111 lui şi aptitudinile lor, afară de ofiţeri . Aceste lucrări nu vor fi prea grele şi nici nu
111 vea nici o legătură cu operaţiile de război". Prizonierii mai puteau lucra „pe seama
1l111l nistraţiilor publice ori particulare, sau la propria lor socoteală" . Lucrările efectuate
•1 huiau plătite prizonierilor după beneficiarii lor: pentru stat „după tarifele în vigoare
1• ttlru militarii armatei naţionale", iar pentru celelalte categorii „condiţiile se vor
1 li de acord cu autoritatea militară" (articolul 6).
- „Guvernul în puterea căruia se găsesc prizonierii de război este îndatorat la
'"" llnerea lor" . Dacă statul în cauză nu e semnatar al Convenţiei sau „în lipsă de
111\ I gere specială între beligeranţi" prizonierii trebuiau să fie „trataţi în ceea ce
•t v te hrana, adăpostul şi îmbrăcămintea, pe acelaşi picior cu trupele guvernului
11 va fi capturat"( articolul 7).
- Statele deţinătoare de prizonieri trebuiau să constituie un „Birou de
111f11nn aţii" destinat comunicării situaţiei acestora; iar respectivul birou trebuia să „ţină
11rent o fişă individuală de război", pentru fiecare prizonier în parte, în care „să
• 1le următoarele: numărul matricol, numele şi prenumele, vârsta, locul de origine,
du l, corpul de trupă, rănile, data şi locul capturării , a internării, a rănilor şi a morţii".
1111 Iul recomandat pentru întocmirea respectivei fişe, după cum observăm, nu
nde solicitarea menţionării „naţionalităţii" sau „etniei" prizonierului titular. Din
11 111 cauză, multe state, cel puţin în prima parte a războiului, nu au consemnat în
I ctivele fişe acest element, trecând doar numele armatei căreia i-a aparţinut
l11111ierul respectiv (articolele 9- I 3).
- Statele deţinătoare de prizonieri trebuiau să acorde înlesniri „Societăţilor de
11111 pentru prizonierii de război" şi scutirea de taxe a corespondenţei şi „darurilor şi
J11l11 1relor în natură destinate prizonierilor de război" (articolele I 5-16).
- „Toată libertatea este lăsată prizonierilor de război pentru practica religiei
• 11 lusiv asistarea la serviciile cultului lor" (articolul 18).
- „După încheierea păcii, repatrierea prizonierilor de război se va face în cel
" I urt termen cu putinţă" (articolul 20).
Gradul de respectare parţială sau totală a prevederilor statutare, recunoscute ca
torii de către statele semnatare ale „convenţiilor" de la Haga, au stat, în întregul
I al desfăşurării primului conflict mondial, în atenţia organismelor de cruce şi
1
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semilună roşie, internaţionale sau naţionale, respective. Acţiunile acestor organism
dublate de cele ale diferitelor asociaţii umanitare, particulare au constituit un izvor tl
cunoaştere a realităţii vieţii de prizonier din statele care-i deţineau internaţi pe aceşt i
au determinat aceste state să asigure minima respectare a cerinţelor internaţion I
Coordonarea acţiunilor internaţionale umanitare, în ansamblul lor, a fost executat!! I
către „Comitetul Internaţional al Crucii Roşii" de la Geneva. Acţiunile cu cara t
umanitar ale acestuia, având o paletă largă de abordări, datorată implicării direct 1
acordarea asistenţei de specialitate în cazul catastrofelor de tot felul şi cu precăder
segmentului civil din zonele afectate, a impus constituirea unui organism axat fr
exclusivitate pe problematica prizonierilor de război. Astfel că, sub egida Comitetul 1
Internaţional s-a constituit, în Juna februarie 1915, tot la Geneva în Elveţia, 111
organism autonom: „Agenţia Internaţională pentru Prizonierii de Război" . După curu
defineşte însăşi denumirea, „Agenţia" a preluat în sfera proprie de activitate într 11
problematică a prizonierilor de război.
După scurgerea primei jumătăţi de an de la declanşarea primului connlt
militar mondial s-a resimţit tot mai acut necesitatea cunoaşterii exacte a situ li
militarilor căzUţi în captivitate la adversar, gradul de respectare al statutului acestor 1
conformitate cu reglementările de drept internaţional în vigoare, informării famillflm
asupra stării sănătăţii lor şi, nu în ultimă instanţă, îmbunătăţirii din punct de ved 1
umanitar a vieţii de zi cu zi a celor internaţi. Ampla activitate rezultată în urma ace I
multitudini de obiective a constituit preocuparea cotidiană nu numai a Comitetul ul
Internaţional de la Geneva, prin toate structurile organizatorice proprii, ci, în aceltt I
timp, şi a societăţilor de cruce şi semilună roşie naţionale atât din ţările intrat fu
conflict, cât şi din cele neutre. Din punctul de vedere al colaborării, în acest domeniu,
dintre organismele naţionale şi cele internaţionale nu au fost înregistrate defec1 lu11I
majore. Pe de altă parte, pe lângă organismele oficiale naţionale de profil, în activitat 11
umanitară de ajutorare a prizonierilor de război s-au implicat o serie de instituţi i I
organizaţii particulare din mai toate statele lumii. Din motive de centralizare
coordonare a acţiunilor comune de tip umanitar ale acestora din urmă, pentru
activitatea lor să nu capete un caracter aleator şi anarhic, s-a creat o struct111ft
conducătoare unică.

La începutul anului 1915, tot în Elveţia, s-a organizat „Biroul de ajutor penlrll
prizonierii de război", ca o „instituţie particulară", cu reşedinţa la Berna9• Biroul, ~rft
fi subordonat direct Comitetului Internaţional de la Geneva, a avut o strânsă tl
permanentă conlucrare cu unele dintre organismele din structura acestuia.
România, la rândul ei, deşi a fost neutră militar până ·ia ~ijlocul lunii augu t
1916, a conlucrat prin Societatea Naţională de Cruce Roşie cu .structurile specializul
ale Comitetului Internaţional de la Geneva, încli de la începuturile activităţilor acestu l
Tocmai în acest sens, pentru a corela eforturile proprii, speCitice acţiunilor .umanitare frr
genere, cu cele ale Comitetului Internaţional s-a organizat „Comitetul Român de p
lângă Crucea Roşie Elveţiană din Berna" 10• Făfă . a face obiectul analizei prezente, o I
locul evidenţierii faptului că între august 1914 ·august 1916, Crucea Roşie românll
9

Centrul de Studii şi Pastrare a Arhivelor Militare lst9rice [în continuare C.S.P.A.M.I„ fond Ministeru/ t.li
(în continuare M. R.J, Serviciul Statistic, dosar nr. ~6 . f. 2, 158.
Loc. cit, fond M. R., Serviciul Contabilitate, Contencios, dosar nr. 1632, f. 57.
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11termediat un intens schimb de informaţii cu referire directă Ia situaţia unor militari
armata germană şi, cu precădere, austro-ungară căzuţi prizonieri în Rusia şi invers.
I rerile sosite pe adresa organismului român, de la familiile acestora, solicitau o
l11lermediere urgentă pe lângă organismele similare din ţările adverse, evidenţiind
11o:d ţia neutrală a României, pentru aflarea de informaţii asupra situaţiei unor militari
wţi în captivitate. Activitatea c.a atare, apreciată în cuvinte elogioase de către
peditori prin raportarea lor la o rezolvare anterioară a unor cazuri similare, a adus în
111ulte case din statele aflate în conflict un strop de linişte sufletească.
În primele luni de război ale anului 1914, armata austro-ungară de pe frontul
11 n Polonia şi Galiţia, în confruntarea cu cea rusă, a suferit înfrângere după înfrângere.
fi rderile înregistrate - de ordinul a sute de mii de morţi, răniţi şi dispăruţi - au lăsat
oluri greu de umplut în rândurile trupelor austro-ungare, goluri care au impus
tlucerea din spatele frontului a rezervelor destinate completării lor mult mai devreme
ntr-un număr mai mare decât orice previziune a stat-majoriştilor austro-ungari. Una
11 rure urmările directe ale înfrângerilor de pe câmpurile de luptă a fost căderea în
111 zonieratul rus a peste 100.000 de militari. Din rândul prizonierilor capturaţi de ruşi
11 făcut parte şi mulţi români ardeleni şi bucovineni, care s-au alăturat astfel
1 prezentanţilor celorlalte naţionalităţi din compunerea monarhiei dualiste. Intervenţia
li fi rţă a trupelor germane, dublată de lipsa unei dorinţe ruse de amplificare reală a
111 nsivei, a determinat o anumită stabilizare a frontului. Eşecurile suferite, identice cu
11 Ic de pe frontul sârbesc, au demonstrat capacitatea de luptă scăzută a armatei
111poriale habsburgice. Îngrijorător, pentru monarhia dualistă şi aliatul său - Germania,
Io. t faptul că această incapacitate operativă s-a manifestat la toate nivelurile armatei:
11111 andă - centrală, de front sau mare unitate, trupă, asigurare logistică şi înzestrare cu
111 1terial de război. Una dintre cauzele comportării operative sub aşteptări a unităţilor
111 lltare cezaro-crăieşti a fost multipla componentă naţională . Conglomeratul de
111111 nalităţi din cadrul armatei imperiale habsburgice, lipsite de ataşamentul şi dorinţa
I luptă reală pentru victoria finală, a determinat inexistenţa liantului atât de necesar
1 rii coeziunii şi unităţii caracteristice unei armate operative combative. De altfel,
fli mai „combativitatea" a constituit caracteristica de bază ce i-a lipsit armatei austro1111 re în decursul întregului conflict.
Combativitatea nu avea cum să reprezinte starea de spirit sau trăsătura comună
unor militari proveniţi, în marea lor majoritate, din rândul populaţiilor supuse
11pririi naţionale tocmai de către cei pentru care trebuiau să se jertfească pe câmpurile
11 luptă. Confruntările de pe fronturile ruseşti din cursul anului 1915, favorabile
11111 rilor Centrale, urmate de înfrângerile din timpul ofensivei victorioase a lui
lt t ilov din iunie-iulie 1916, au confirmat fliră tăgadă degringolada trupelor austro111 re. Lipsită de sprijinul german, Austro-Ungaria ar fi fost scoasă din luptă.
rderile annatei austro-ungare din vara anului 1916 s-au ridicat la peste 500.000 de
11 lltari morţi, răniţi şi dispăruţi, iar din ultima categorie, numărul celor care au luat
ltttrn ul prizonieratului rus a fost de peste 113.000 soldaţi şi gradaţi şi 17.000 ofiţeri 11 •
111 nsul număr de militari austro-ungari căzuţi prizonieri s-a datorat în cea mai mare
1111 lipsei de combativitate a acestora de pe câmpul de luptă. Nu de puţine ori,
111ltarii din rândurile naţionalităţilor asuprite - cu precădere cei de origine slavă şi, mai
1111

1 Alexandru

Averescu, Notiţe zilnice d/11 război (1914-1916), voi. l, Bucureşti, 1937, p. 122-123.
http://cimec.ro

CORNEL ŢI J< '!..

386

ales după intrarea României în război, românii - au forţat căderea în prizonierat ~1111
profitând de orice ocazie favorabilă, au dezertat, individual sau în masă, la ruşi. O ullft
cauză determinantă a acestei hemoragii umane la adversar, pe lângă discriminnr~"
naţională şi ororile războiului suportate pe front de militarii proveniţi din rllndtu 11•
naţionalităţilor asuprite, a reprezentat-o influenţa nefastă a veştilor sosite de acnhft
despre persecuţiile la care erau supuse familiile lor de către autorităţile naţionalităţll111
dominante: austriacă şi ungară.
Referitor la românii din annata austro-ungară „cazurile de dezertare sau 111·
non-rezistenţă voita, cu scopul căderii în captivitate ruseasca au sporit în intensitate dil1
a doua jumătate a anului 1916". Dezertările „s-au produs în împrejurări şi în forrru.
diferite, dar cele mai multe au avut ca numitor comun faptul că grupările ce se hotl\11111
să treacă la inamic erau îndrumate de ofiţeri, mai ales dintre rezerviştii proveniţi <1111
rândul intelectualităţii" 12 •
Indiferent de cauză, un număr impresionant de militari austro-ungari au cn1111
în prizonieratul rus în intervalul august 1914 - septembrie 1917: 2 104 146 sold1111
gradaţi şi subofiţeri şi 54.146 ofiţeri. Toţi aceşti prizonieri proveniţi din armata cewro
crăiască au fost internaţi în lagărele răspândite în majoritatea teritoriului rus. Din l:if111
totală, un număr de circa 650.000 de prizonieri proveneau din părţile Ungariei ni•
dublei monarhii, dintre care aproximativ 120.000 au fost românii ardeleni 11
bucovineni 13 • Odată capturaţi, fie în urma unor acţiuni operative proprii, fie a dezertn111
voluntare, militarii erau concentraţi în centre de triere situate în spatele frontului. 111
aceste centre, pentru a respecta prevederile Convenţiei de la Haga şi solicitllrllo·
Comitetului Internaţional de Cruce Roşie de la Geneva, - ale căror semnatarii ~I
membră a fost şi Rusia, în confonnitate şi cu procedurile oglindite în regulamen1cl1
militare proprii, fiecare prizonier era luat în evidenţă individual. La centrele de trierr
pe lângă elementele de identificare personale şi cele solicitate prin Anexa Convenii"!
de la Haga, necesare pentru întocmirea „fişei prizonierului", autorităţile militare nw
consemnau în plus: ocupaţia avută de prizonierul în cauzll în viaţa civilă, stare11 ii•
sănătate prezentă şi nivelul studiilor fhcute. Toate aceste elemente suplimentare ern11
determinante în stabilirea destinaţiei ulterioare a prizonierului. Munca pe care o putrn
efectua, conform pregătirii din viaţa civilă şi stării de sănătate, stabilea drumul sprr "
anumită regiune din interiorul Rusiei a fiecărui prizonier în parte. Într-o primă etupn
după unele relatări, în fişa de evidenţă a prizonierului nu a fost consemnnlft
„naţionalitatea" acestuia, ci numai denumirea statului căruia aparţinea.
Ulterior, probabil, atât ca urmare directă a începerii acţiunilor cehilor 71
slovacilor de constituire în unităţi de voluntari, cât şi datorită politicii sale panslavi~tr
Rusia a trecut la consemnarea în documentele de evidenţă ale prizonierilor ,,
naţionalităţii acestora. Prin această măsură, încă din faza primară de triere, s-a asigurn1
cu uşurinţa separarea slavilor de neslavi. Operativitatea aceasta, pentru prizonierii
proveniţi din armatele adverse de pe Frontul de Sud-Vest rus, s-a efectuat prl11
12

Ioan I. Şerban, Voluntarii transilvăneni şi bucovineni din Rusia fn RlJzboiul pentru fntregirea Neam11/111

1916-1919, Alba Iulia, 2003, p. 35, 36.

u Cornel Carp, Comei Ţucl, Prizonieri români în lagărele din Siberia in „Document", en VI, nr. I ( 1•11
2003, p. 3 7 şi Adela Cosmine Rusu, Comei Ţucl, Câteva din problemele prizonierilor ardeleni şi bucovi11•111
Internaţi In lagărele din Slber/a (1914-1917), in Restituiri. Studii şi comunicări, Bucureşti, 2003, p. 33.
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xpedierea lor „spre punctul de concentrare Darniţa". Aici, autorităţile militare ruse
fectuau luarea în evidenţă, trierea şi expedierea prizonierilor spre interiorul
Imperiului 14 •
·
La nivel central, de conducerea în întregul ei a activităţilor de evidenţă, triere,
llstribuire, redistribuire şi asigurare logistică a prizonierilor din Rusia a fost
trt punzător Statul Major General (sau Marele Stat Major) al armatei imperiale. La
t ndul lui, acesta a avut ca organism de lucru în acest domeniu Direcţia Generală, care
·a exercitat întreaga competenţă prin intermediul Serviciului de Evacuare şi
Ad ministraţie

a Prizonierilor. Serviciul de Evacuare

şi Administraţie, după

criterii în

prealabil distribuite centrelor de triere, a coordonat repartizarea prizonierilor pe
15
1 rcumscripţii militare şi în cadrul acestora pe „brigăzi de muncă"
şi a dispus
ulterioare redislocări în funcţie de necesităţi. După încheierea trierii, prizonierii au fost
h nsportaţi în unul dintre cele 400 lagăre mari permanente sau direct în unul dintre cele
1proximativ 700 lagăre mai mici, cu un caracter provizoriu, răspândite în mai toate
c umscripţiile militare din Rusia. Din aceste lagăre permanente sau temporare,
I mcţie de destinaţia stabilită iniţial, necesităţi, solicitări ulterioare sau anotimp,
111 lzonierii au fost dislocaţi la muncă - industrială, agricolă, minieră, forestieră etc. - în
111111 toate guberniile de pe raza circumscripţiei militare respective. Prin acest sistem de
111 anizare s-a asigurat în mod practic acoperirea aproape a întregului teritoriu rus cu o
1 tea densă şi bine pusă la punct de locuri de detenţie şi, în acelaşi timp, de muncă
I tinate prizonierilor proveniţi din rândul armatelor Puterilor Centrale 16 • Pentru
111 lzonierii repartizaţi diferitelor munci, în majoritatea cazurilor în afara lagărelor de
I 11\, atunci când nu erau repartizaţi pentru munci agricole pe lângă gospodării
t ~i viduale, erau organizate „câmpuri" sau „tabere" de concentrare cu un caracter
11 imanent sau temporar. Acesta a fost, în linii generale, sistemul organizatoric rus
11 tlnat asigurării prizonieratului militarilor din armatele adverse, printre care şi
11 tnânilor ardeleni şi bucovineni din armata austro-ungară.
Fideli politicii lor panslaviste, autorităţile militare ruse au căutat să asigure
11 l',Onierilor slavi o concentrare „mai ales în Rusia Europeană şi Siberia Occidentală,
11 timp ce germanii, austriecii şi ungurii au fost trimişi cu precădere în Siberia Centrală
tl R!lsăriteană". Datorită credinţei lor ortodoxe, deci consideraţi şi ei de către ruşi ca
,pt voslavnici", prizonierii români ardeleni şi bucovineni s-au bucurat, într-o proporţie
11111 redusă, de această orientare a ruşilor,fiind repartizaţi numai în circumscripţiile
111 tare Moscova, Kiev, Odessa la circa 30.000, iar majoritatea în regiunile Ural şi
Situaţia a înregistrat o modificare spre sfiirşitul anului 1916, prin începerea
dl !ocării prizonierilor către alte regiuni geografice ale Rusiei, antrenând în acest fel
I prizonierii români. în mod curios, odată cu aceste mişcări, s-au executat trimiteri
111 lve de prizonieri români în regiunile siberiene rezervate până atunci germanilor şi
1 (ro-ungurilor. Fără a face legătură directă, în lipsa unor documente probatorii în

n I. Şerban, op.cil„ p. 38-39.
(',ll.P.A.M.l., fond Corpul Vânătorilor Români Ardc;leni şi Bucovineni [în continuare C.V.R.A.B„ dosar
'' K, f. 70, 100.
onstantin Enea, Prizonieri români transilvăneni în Rusia, în „Studii şi articole de istorie'', nr. 11 , 1968,
1 Io
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acest sens, trebuie semnalată coincidenţa dintre momentul „mişcării" prizonicrlli·•
români şi cel al intensificării acţiunilor de constituire a lor într-un corp de volunln11
Organizarea românilor ardeleni şi bucovineni din Rusia într-o structură milltn1"
independentă de voluntari (implicând prin aceasta, indirect, recunoaşterea politil'll 11
obiectivului luptei lui), urmată de alăturarea lor efortului militar al armatei românr I'~
frontul din Moldova, reprezenta un simbol al desprinderii pentru totdeaunn "
provinciilor locuite de către aceştia din compunerea Austro-Ungariei. Tocmai dii•
dorinţa de a împiedica cu orice preţ o asemenea reuşită, nu este exclusă o anumltn
legătură directă

dintre această dislocare a românilor între masele de prizonieri germnnl

şi

austro-ungari, pe de o parte, şi creşterea în intensitate a acţiunilor revendicativi
privind eliberarea natională şi unirea prizonierilor ardeleni şi bucovineni, pe de nltn
parte. Cu complicitatea directă sau indirectă a autorităţii politice şi militare ruse, dur 111
mod cert bazându-se pe sprijinul nemijlocit al cercurilor progermane din rârnl11I
acestora, o actiune antiromânească de această natură a avut loc. Trebuie să avem 111
vedere şi faptul că Rusia avea, în fond, rezerve faţă de înftiptuirea unei Romftnll
puternice. Procentajul rolului avut de o asemenea iniţiativil în ansamblul general ni
motivelor de ordin pur economic care au stat la baza redislocărilor amintite ii••
prizonierii din Rusia, determinate în mod cert de lipsa de forţă de muncă tot mai an11
resimtită în întreg imperiul, este greu de specificat. Dar, chiar simplă coincidenţii fi inel.
o asemenea probabilă ipoteză merită cel puţin semnalată.
Fiind de acord cu justificarea acţiunii în sine a autorităţilor ruse, determinnln
de cauza amintită, ne exprimăm anumite îndoieli în legătură cu executarea ei practicn
Motivată din necesităti de ordin strict economice, translaţia prizonierilor spre ellr
locuri de detenţie nu s-a executat, în ceea ce i-a privit pe romani, în baza principiil111
avute în vedere pAnă în acele momente. Dacă de regulă au fost internaţi până atunci tn
masa slavă de prizonieri, existând o gamă destul de mare de excepţii şi în acest sen~.
din acest moment s-a observat o tendinţă constantă de redislocare a românilor ardelonl
şi bucovineni - întotdeauna într-un număr minoritar - spre lagărele majoritar populai!•
de prizonierii germani, austrieci şi unguri. În mod nonnal, măsura redislocărilor dl'
prizonieri trebuia transpusă în practică prin respectarea orientărilor iniţiale de grupare 11
acestora după criterii naţionale. Pentru prizonierii români, dacă ruşii au eludut
respectarea credinţei pravoslavnice, trebuiau să activeze pe cel al calităţii de „aliat"
prin reprezentativitatea naţionalităţii.
După întreprinderea acestei măsuri s-a ajuns la dispersarea prizonierilor
români ardeleni şi bucovineni în majoritatea circumscripţiilor militare din Rusin:
Moscova, Kiev, Odessa, Petrograd, Minsk, Kazan, Caucaz, Turkestan, Ţinutul
cazacilor de pe Don, regiunea Uralilor, întreaga Siberie etc ..
Urmare a acestei dispersări, în grupuri variate ca structură numericn,
prizonierii români au putut fi întâlniţi în majoritatea guberniilor: Altai, Akmolinskaiu
Oblasti, Astrahan, Berezovka, Celiabinsk, Donskaia Oblasti, Ecaterinoslav, Harkov,
Jaroslav, Kostroma, Moscova, Nijegorodskaia, Novoccercask, Omsk, Orenburg,
Orlovskaia, Penza, Perm, Riazamskaia, Samara, Saratov, Scmipalatinskaia, Simbirsk,
Tambov, Tangarov, Taşkent, Tiumen, Tabolsk, Tombovskaia, Tomsk, Tuia, Tulskaia,
Turganskaia Oblasti, Tverskaia, Ufa, Uralskaia Oblasti, Viatka, Vladimir, Vologdo,
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nejskaia etc. 17 • Obligaţi de prevederile Convenţiei de la Haga, Serviciul de
uare şi Administraţie a Prizonierilor ruşi s-a preocupat de la începutul războiului
I organizarea unui sistem cât de cât viabil al evidenţei prizonierilor capturaţi.
1h ctivele principale ale serviciului rus au fost identice, în linii generale, cu cele ale
llur r serviciilor similare organizate de statele aflate în război şi au constat în
l!lr ţinerea şi întrebuinţarea prizonierilor", punerea la dispoziţie în acest scop a
1 1 onalului necesar administrării lor" şi executarea controlului „administrativ şi
l111nciar" al tuturor lagărelor sau locaţiilor de detenţie a acestora. De asemenea, acest
1vlciu a coordonat activitatea de culegere, centralizare şi expediere a corespondenţei
llt1lr o prizonieri şi familiile lor, precum şi a tuturor informaţiilor, despre aceştia,
111 ltate de către statele lor de origine „prin reprezentanţii" lor „neutri sau prin Crucea
„1s.
11
111

În timpul des~şurării primului conflict mondial, statele respective au
prevederile iniţiale şi au inclus noile măsuri adoptate în cadrul convenţiilor
111111 re încheiate între Anglia, Franţa, Italia, Belgia şi Serbia cu Germania şi Austro111 ria". Inspirându-se din respectivele convenţii, Rusia a negociat şi ea separat o
'1111venţie" în acest sens cu ţările din cadrul Puterilor Centrale, pe care a ratificat-o la
19
111 i 1916 şi care a rămas în vigoare până la venirea la putere a bolşevicilor •
I ţiunea în acest sens a apărut la ruşi în cadrul centrelor de triere a prizonierilor din
• 111 1 personalului militar destinat efectuării acestei activităţi. Aşa cum am mai arătat,
1 ·e te centre, după criterii întocmite şi expediate din timp de către serviciul abilitat
1111 udrul Statului Major General rus, prizonierii erau supuşi unei prime operaţiuni de
li 1 „în funcţie de ocupaţiile din viaţa civilă, după vârstă şi starea de sănătate", apoi
1 u transportaţi cu trenurile în diverse regiuni ale uriaşului imperiu răsăritean", fiind
1l „repartizaţi la felurite munci industriale şi agricole, pentru a suplini marele deficit
I rtă de muncă cu care se confrunta Rusia în condiţiile războiului" 20 • În această
'' 111 etapă, pentru fiecare prizonier în parte s-a întocmit câte o „fişă" în care au fost
1111 mnate elementele necesare individualizării acestuia. Fişa întocmită era apoi
li ~lată într-un exemplar serviciului specializat de la Statul Major General rus, iar un
lt emplar însoţea prizonierul în peregrinările acestuia prin locaţiile de internare
1 1 ti. Această fişă era completată în fiecare lagăr cu noi elemente. Mutaţiile din fişă
• hui u şi ele comunicate la Moscova, dar de multe ori, fie din comoditate, fie din
11t mentele recunoscut progennane ale unei părţi însemnate dintre reprezentanţii
1h1rltăţilor militare ruse, în fişa prizonierului respectiv nu s-au mai consemnat nici
, I , nici naţionalitatea acestuia. „Scăpări" petrecute, iarăşi coincidenţă cu o
11 llll tă predilecţie în fişele prizonierilor ardeleni şi bucovineni. În acest sens, după
11 li erea conflictului, Voicu Niţescu a consemnat în scrierile sale aceste adevăruri:
1•1 / nierii sunt înregistraţi de-a valma, ~ă să se ţină seama de naţionalitatea lor'',
21
1111 deraţi ca proveniţi din armata austro-ungară • Au fost semnalate şi cazuri când de
, I v tatea respectivă au fost puşi să se ocupe chiar prizonieri unguri, care treceau „în
1111 un ătăţit

P.A.M.I., fond C.V.R.A.B., dosar nr. 8, f. 99-1 OI.
I 11 , oit„ fond M. R„ Serviciul Statistic, dosar nr. 59, f. 7.
I 11 , cit„ fond M. R. Serviciul Contabilitate Contencios şi Pensii, dosar nr. 1632, f. 57.
Iii li I. Şerban, op.cil„ p. 38.
Vnluu Niţescu, Douăzeci de luni în Rusia şi în Siberia, voi. I, 191 7, Braşov, 1926, p. 225 .
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registre pe toţi prizonierii ca unguri şi face astfel autorităţile să creadă cA nu e nici-1111
picior de român!" 22 • Nu de puţine ori au fost situaţii „când soldaţilor români li s-n11
schimbat în evidenţă naţionalitatea de român în alta străină" 23 • Copii de pe tişrl••
prizonierilor, cu toate mutaţiile consemnate la zi, trebuiau înaintate de către autoritllţllo,
militare în mod periodic şi Crucii Roşii ruse de la Petrograd.
Din lipsa consemnărilor concrete în legătură cu naţionalitatea prizonieril111,
mai ales a celor proveniţi din armatele imperiale habsburgice, evidenţa românil111
ardeleni şi bucovineni aflaţi în captivitatea rusă nu a fost de început una clarii ,1
precisa. în perioada respectivă, dar şi în scrierile din cea interbelica, preluate ca atare 111
zilele noastre, numărul prizonierilor români din Rusia s-a fixat în jurul cifrei tl••
120.000. Înşişi prizonierii ardeleni şi bucovineni, după aprobarea constituirii Corpului
Voluntarilor Români din Rusia 1917, au fost direct interesaţi în a afla cu preci1i1•
numărul şi locul repartizării în lagăre sau Ia muncă a acestora. În acest sens, Vasil1•
Chiroiu, membru în Comitetul Executiv de la Darniţa, a raportat în primăvara anului
1917: „Datele noastre în privinţa aceasta nu pot fi, decât mai mult ca defectuoase". El 11
semnalat ca: „Se pot însă câştiga date, care cel puţin aproximativ sunt reale", din
următoarele izvoare:
„a) Crucea Roşie în Petrograd. Aici se află un exemplar de matricolă, ce se ln
în duplicat cu fiecare prizonier, şi în care este introdusă naţionalitatea". Asuprn
identificării naţionalităţii în toate fişele (foile matricole) prizonierilor, Chiroiu s n
înşelat. Motivele lipsei din unele fişe a menţiunii acesteia au fost deja prezentate.
„b) «Noini obrug» în Moscova. Comanda superioară peste toţi prizonierii dh1
Rusia". Chiroiu a folosit probabil denumirea abreviată a Serviciului de Evacuare ~I
Administratie a Prizonierilor, „Biroul" din cadrul acestuia responsabil de evidenţn
prizonierilor aflaţi la muncă. Cu referire la această sursă informatională a d111
următoarea lămurire explicativă: „De aici se dispun dislocările prizonierilor".
„c) Societatea ceho-slovacă din Kiev, eventual şi cea din Petrograd", cun,
aveau „reprezentanţi proprii mai în toate lagărele de prizonieri" şi „dispun de d111r
statistice despre cehi şi, în parte, probabil şi despre români".
În privinţa identificării cu precizie a dislocării prizonierilor români, Chiroiu şi·
a exprimat îndoiala în reuşita unei asemenea acţiuni. Motivarea părerii lui a fost axalll
pe considerentul că „Dislocările prizonierilor sunt veşnic la ordinea zilei, astfel 1111
putem şti starea actuală care este" 2 •
Lipsa unor referiri ulterioare, din perioada interbelică până în zilele noastre, ln
legătură cu existenţa documentelor indicate de Vasile Chiroiu nu înseamnă neapărut
pierderea acestora. Este posibil ca în vâltoarea evenimentelor interne din Rusia anilor
1917-1921, o parte dintre aceste surse documentare să se fi distrus, dar, consideram
mai probabilă ipoteza dislocării lor, sub presiunea tocmai a respectivelor evenimente,
în locuri mai puţin accesibile cercetătorului străin. O altă ipoteză, evidenţiată ca titlul
de inventar, având şi ea acelaşi grad de probabilitate, ne-ar obliga să acceptăm
posibilitatea „secretizării" acestor surse documentare de către puterea bolşevicn
Inexistenţa unor documente asigura noii puteri politice instalate la Moscovn
22

Idem, p. 231.
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1•11 bilitatea de a nu fi nevoită să justifice - eventual - diferenţa dintre numărul
1•1 I. oierilor capturaţi şi al celor repatriaţi. De asemenea, luând în calcul evenimentele
I p teritoriul rus din perioada respectivă, autorităţile vremii, în mod cert, nu au mai
11t la dispoziţie nici timpul şi nici personalul necesar aducerii la zi a unor asemenea
1h1 umente şi predării lor într-o formă finalizată. Ne exprimăm speranţa că aceste
l1v1 re documentare există şi indiferent de stadiul lor de prelucrare, din punct de
ii re arhivistic, vor fi accesibile într-un viitor mai mult sau mai puţin apropiat
1 ot!itorilor.
De altfel, nu departe de situaţia din Rusia s-a aflat la un moment dat şi
I 11nania. în anul 1923, şeful Biroului recrutări din cadrul Serviciului Statistic al
I ni 'terului de Război, Gheorghe Petrescu, a raportat că nu a „găsit acte" din care să
1111 gă „date asupra felului cum era constituit" Serviciul Prizonierilor de Război şi
1111 rnaţilor Civili Serviciul român a avut „puterea de a decide asupra tuturor
h liunilor în legătură cu întreţinerea şi întrebuinţarea" prizonierilor şi internaţilor
I li din România2s. Arhiva respectivă, peste ani, a fost identificată ca redistribuită
1111
diferite direcţii şi servicii din cadrul ministerului: personal, contabilitate,
1•1 / nierilor şi statistic. România, pregătindu-şi intrarea în război, pentru a se „putea
26
111 I' rma prescripţiilor Convenţiei încheiate Ia Haga" , prin Decretul regal nr. 2793
I tl 14 august 1916, a sancţionat actul normativ intitulat: „Regulament asupra
1•1 / nierilor de război" 27 • Prin acest regulament, tot în cadrul Direcţiei Statistice din
I n terul de Război, pe lângă Serviciul prizonierilor s-a organizat „Biroul de
11l11nnaţii asupra prizonierilor de război". În linii generale, atribuţiile acestui birou au
lt1 I Identice cu cele similare ale celorlalte ţări deja aflate în război, „centralizarea şi
111 jerea informaţiilor relative la internări, mutaţii, moartea prizonierilor şi înscrierea
t11111r r acestora pe o foaie matricolă (fişe)". Problematica evidenţei prizonierilor de
1 11 l a fost, în linii generale, comună tuturor statelor participante Ia luptele primului
1111nlct militar mondial.

ABOUT THE CAPTIVITY IN RUSSIA OF THE ROMANIAN
FROM THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY
Abstract
During the World War I more than 120.000 Romanian from Transylvania and
vina who fought in the Austro-Hungarian Army were hospitalized as war
'' ners in the Russian camps. Their lives during the captivity were full of wants and
li •rlminations.
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