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URME ALE UNOR EROI ROMÂNI                        
PE TERITORIUL POLONEZ 

Prof. dr. Nicolae MAREŞ 
 
    Moto: 

„Adunarea Naţională cu smerenie se 
închină înaintea memoriei acelor bravi 
români cari în acest război şi-au vărsat 
sângele pentru înfăptuirea idealului nos-
tru, murind pentru libertatea şi unitatea 
naţiunii române“. 
 

    (Din hotărârea Adunării Naţionale de la 
    Alba Iulia, 1 decembrie 1918) 

 

1. Stadiul cercetărilor 

În ciuda faptului că istoria României şi a raporturile bilaterale 
româno-polone au stat în atenţia unor istorici de seamă polonezi, de 
la Stanisław Łukasik şi Emil Biedrzycki până la Władysław Stępniak, 
A. Zielinski, H. Bułhak sau Tadeusz Dubicki, dacă i-aş enumera 
doar pe cei mai cunoscuţi din rândul unei largi pleiade cu mult mai 
mare,  care au investigat perioada interbelică şi raporturile politice, 
economice, militare, consulare şi culturale dintre cele două ţări, is-
toriografia poloneză, se pare că toată această pleiadă a trecut sub o 
dureroasă tăcere prezenţa militarilor români, în fapt, a prizonierilor 
români, deportaţi cu zecile de mii pe teritoriile pomerian şi silezian, 
cât şi de pe alte meleaguri care au aparţinut până în 1918 Germaniei 
sau Austriei. Chiar şi popularizatori ai României de o aleasă calitate 
intelectuală, umană şi sufletească, receptivi, în general, la tot ce în-
semna în Polonia românitatea în ansamblul ei, precum Danuta 
Bieńkowska sau Kazimiera Iłłakowiczówna, cea din urmă o poetă de 
o largă respiraţie şi de un umanism profund (fostă secretară persona-
lă a mareşalului Józef Piłsudski) n-au în scrierile sau însemnările lor 
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nici o referire despre evenimentele respective; aceasta înseamnă că 
umbra pădurilor pomeriene a fost prea deasă - ca şi ignoranţa sau ne-
recunoştinţa autorităţilor româneşti şi poloneze - timp de zeci de de-
cenii în această materie. Mai mult ca sigur, Juliusz Demel, autorul 
primului volum de mare ţinută ştiinţifică privind istoria României, 
cât şi a altor monografii despre personalităţi marcante româneşti, 
dascălul care şi-a început studiile de istorie universală la Universita-
tea din Bucureşti, tot ca emigrant polonez, sub îndrumarea lui P.P. 
Panaitescu, n-a ştiut nici el nimic despre calvarul îndurat de aproape 
40.000 de prizonieri români pe meleagurile poloneze, după 1916 (din 
care cca 10.000 şi-au dat viaţa în condiţii tragice) pe Oder şi Nisa. 
Aflăm că unii din ei se  pare că mai zac în morminte năpădite de tu-
fişuri şi buruieni, multe fiind vandalizate în mod barbar, acestea pe-
trecute sub steaua umanismului socialist, transferată de la Moscova şi 
în regiunea baltică a Poloniei după 1945. Istoricul din Wrocław pre-
zintă în lucrarea sa, Historia Rumunii, tipărită în două ediţii, în de-
ceniul al şaptelea şi al optulea al secolului trecut, cu mare acribie 
desfăşurarea Primului Război Mondial în România şi pe toate fron-
turile pe care au luptat militarii românii, cât  şi efortul depus de în-
treaga naţiune pentru constituirea statului naţional unitar român, la 
1 decembrie 1918.  

Astfel evenimentul a însemnat „realizarea cu dârzenie a năzuin-
ţelor de veacuri ale multor generaţii de români pentru înfăptuirea 
unei uniri depline în graniţele propriului stat, ceea ce constituie 
dreptul natural al fiecărei naţiuni. Eliberarea Ardealului, fără de care 
nu poate exista o Românie adevărată şi deplină, unită cu Muntenia şi 
Moldova – s-a întruchipat în opera respectivă într-un  element indis-
pensabil şi hotărâtor“1. 

Cenzura vremurilor de tristă amintire, înfiltrată şi în academia 
poloneză, a fost pe punctul de a-i respinge lucrarea aflată în faza de 
tipar în anii ’70, tocmai pentru abordarea ei dreaptă şi curajoasă, care 
contrazicea „argumentele“ potrivnice, vehiculate până atunci în lite-
ratura de specialitate poloneză de unii istorici filomaghiari. Până la 
urmă adevărul promovat de Juliusz Demel a ieşit victorios la supra-
                                                           
1
 Juliusz Demel, Historia Rumunii, Ossolineum, 1985, p. 359. 



 3 

faţă, lucrarea cunoscând două ediţii. Un istoric de talia sa, la fel ca şi 
Władysław Jaworowski, mai târziu, nu putea să nu amintească, dacă 
ar fi cunoscut, realităţile respective prezenţele româneşti pe teritoriul 
polonez la care ne referim. Un văl de ignoranţă şi indiferenţă crasă 
dinspre Varşovia, Gdansk, Opole, Toruń sau Olsztyn s-a abătut spre 
acele locuri îndoliate pentru totdeauna.  

Întrebarea care mă frământă continuu este: în ce măsură milita-
rii polonezi şi români, strategii căliţi în Primul Război Mondial din 
cele două ţări, cei care au negociat în anii ’20 primul Tratat de alian-
ţă româno-polon, din care nu au lipsit o seamă de clauze militare 
concrete, semnat la 3 martie 1921, şi prelungit apoi  din cinci în cinci 
ani, până în 1936, cunoscut-au sau nu cele petrecute cu militarii ro-
mâni, deportaţi pe aceste teritorii, deja poloneze?  

În arhivele Ministerului Afacerilor Externe al României, care 
conservă lucrarea redactată în 1943, cu acribia unui veritabil cercetă-
tor, îl am în vedere pe lt. colonel T. Paulian, nu există referiri la ci-
mitirele cu militari români de pe teritoriul Poloniei, în ciuda 
faptului că la obiectivul din Markajmy, satul din preajma localităţii 
Lidzbark Warmiński, unde au fost îngropaţi 506 prizonieri români,  
- loc asupra căruia vom reveni -, a intrat totuşi în conştiinţa polone-
ză din perioada interbelică drept Cimitirul Românesc, în ciuda faptu-
lui că şi militari aparţinând altor naţionalităţi au fost înmormântaţi 
acolo. Se pare că datorită mărturiilor orale ale celor care imediat   
după război au sesizat că pe inscripţiile mormintelor sau pe stâlpii 
care delimitau mormintele erau fixate bentiţe tricolore din tablă şi 
inscripţia „Pentru Ţară, Popor şi Regină“.  

Nici în Archiwum Akt Dawnych de la Varşovia, cea mai im-
portantă instituţie poloneză cu documente politico-diplomatice din 
perioada interbelică, pe care le-am studiat în câteva rânduri, n-am 
întâlnit referiri pe această temă. Voi reveni asupra investigaţiilor 
deoarece am aflat că în ultimul an colecţiile s-ar fi îmbogăţit. S-ar pu-
tea ca arhivele militare să aibă unele mărturii, care ne-au scăpat. În-
trebarea care trebuie să treacă ca un fier roşu prin conştiinţele 
noastre este: cum s-a întâmplat că timp de nouă decenii valoarea lor 
simbolică, inclusiv în planul raporturilor bilaterale, n-a fost cinstită 
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de liderii politici români, de atâtea ori prezenţi în Polonia de-a lun-
gul zecilor de decenii, de la generali, deputaţi, miniştri, ambasadori 
sau suverani ori preşedinţi ai României?  

Nu era oare datoria lor să cinstească memoria celor care zăceau 
în acele locuri sfinte pentru întreaga românitate?   

Nici istoriografia românească n-a fost mai presus de cea polo-
neză, dacă nici la Nicolae Iorga, cel mai mare filopolon pe care l-a 
avut poporul român, n-am găsit referiri despre acele locuri şi eveni-
mentele petrecute acolo, mai ales că, în anii ’25, în Note polone, isto-
ricul publicist consemnează aspecte dintre cele mai diverse din 
cotidianul polonez, nimic despre aceste morminte. Iorga este doar 
autorul memorabilelor cuvinte şi îndemnuri: „a nu se uita niciunul 
din cei care au colaborat la această faptă istorică a minunii, de la ge-
neral şi de la fruntaş ardelean până la ultimul ostaş şi ţăran, omagiul 
recunoştinţei noastre să se îndrepte azi către poporul acesta întreg, 
de oriunde şi din toate vremile, martir erou“. 

Cum de a scăpat generaţiei interbelice cât şi la alte două, ba 
chiar la trei generaţii – după cel de Al Doilea Război Mondial – cu-
noaşterea şi implicarea cuvenită?  

Mare ne este mirarea că nici ardelenii Lucian Blaga sau Aron 
Cotruş, diplomaţi în capitala Poloniei, ca şi mulţi alţii n-au consem-
nat nimic despre evenimentele încă proaspete în memoria românească 
din perioada respectivă, cât şi despre gheena ce ne aminteşte azi de 
un prolog al Auschwitzului, Treblinkei  sau Majdanekului.  

S-au scris până şi lucrări de doctorat, publicate sub auspiciile 
Academiei Române, consacrate raporturilor dintre România şi Po-
lonia în perioada interbelică. Nici în acestea nu se consemnează nici 
cea mai mică notă sau referire despre mormintele eroilor români ri-
sipite prin Polonia. Între cele două ţări a funcţionat – de la jumătatea 
deceniului al şaptelea începând – o Comisie de istorici, care avea sar-
cina contractuală de a pune în lumină aspecte ale raporturilor bilate-
rale dintre Polonia şi România. Nici o întrunire pe această temă. 
După 90 de ani de tăcere surdă şi dureroasă, în acelaşi timp, putem 
afirma, fără teama de a greşi, că focalizarea unor lumini noi asupra 
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acestor aspecte pot juca un rol esenţial în ansamblul raporturilor bi-
laterale, dând o nouă dimensiune respectului reciproc.  

S-ar impune ca, în lucrările de referinţă din cele două ţări, poa-
te chiar şi în manualele şcolare să se aducă informaţia cuvenită şi co-
recturile de rigoare. Pentru că în Polonia, cultul eroilor, cinstirea 
celor căzuţi la datorie, cunoaşte o reliefare cu dimensiune de simbol 
naţional, pioşenia societăţii întregi fiind mai mult decât mişcătoare, 
mai ales după cel de Al Doilea Război Mondial, aceasta, prin evocări 
multiple, în cele mai diverse forme, de un vibrant patriotism, tocmai 
pentru a-i cinsti pe martirii decedaţi pe meleaguri poloneze, dar şi la 
Katyn, Monte Cassino sau oriunde în lume, străinii care nu din vina 
lor şi-au dat aici obştescul sfârşit, trebuie cinstiţi la fel ca şi polonezii. 
În faţa lui Dumnezeu sunt cu toţii egali. Autorităţile de stat, Biserica 
şi societatea civilă sunt în Polonia amplu implicate în tot felul de ac-
ţiuni, iar creatori din toate domeniile s-au întrecut în a abordarea 
diversificată a  tematicii respective, inclusiv la scara monumentală. 
Evoc, ca mod de a venera permanent evenimentele istorice ale celor 
două mari conflagraţii mondiale, faptul că – după 1945 – în Polonia 
zilelor noastre n-a călcat nici o delegaţie străină la nivel înalt, pe linie 
de stat, parlamentară sau guvernamentală, care să nu depună o co-
roană de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Varşovia, 
edificat sub arcadele dărâmate de bombe ale fostului Stat General 
Major din Piaţa Victoriei, şi unde au fost aduse urne de pe toate 
câmpurile de bătălie ale militarilor polonezi. Gestul respectiv se re-
petă şi în alte locuri istorice. In faţa mormântului din Varşovia şi-au 
plecat fruntea şi au depus coroane de flori toţi liderii mondiali, 
aceasta înaintea întrevederilor la cel mai înalt nivel cu şeful ţării gaz-
dă, fie că oaspeţii erau americani, ruşi, francezi, germani etc., iar ges-
tul Suveranului Pontif, Papa Ioan Paul al II-lea, care a îngenunchiat 
aici, în iunie 1979, cât şi al cancelarului german, Willy Brant, care în 
decembrie 1970 a făcut acelaşi lucru la Monumentul Evreilor din 
cartierul Muranów, au avut un larg ecou mediatic în Polonia şi în 
lume. Mai mult, înainte de a-şi depune scrisorile de acreditare, sau 
imediat după aceea, şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în Polonia, 
obligatoriu depun  şi ei o coroană de flori la acest monument. Se 



 6 

marchează astfel începutul activităţii lor în această ţară, pentru că un 
mare gânditor romantic spunea: Istoria e azi, ceva mai îndepărtat însă… 

Hotărârea consemnată de Adunarea Generală de la Alba Iulia 
din 1 decembrie 1918, pe care am ales-o drept motto pentru contri-
buţia de faţă, obligă societatea românească să identifice toate locurile 
care sfinţesc prin tributul lor de sânge depus pe altarul neamului, mi-
litarii români. Revine o obligaţie de conştiinţă şi de neam cinstirea 
lor cum se cuvine de către o societate ajunsă în mileniul al treilea al 
civilizaţiei umane. A 90-a aniversare a constituirii statului naţional 
român ar trebui să fie un îndemn pentru liderii români de-a rupe cu 
indiferenţa, dovedind că „Patria este realmente recunoscătoare bravi-
lor eroi români de pretutindeni“.  

 
2. Tuchola şi Czersk – cele mai mari necropole româneşti din  
Polonia  

În anii ’90 ai secolului trecut o seamă de cercetători polonezi din 
cadrul Universităţii Nicolai Copernik din Torun: W. Jastrzebski, Z. 
Karpus, W. Rezmer, S. Skribniak, K.Klawona, W. Wołos etc.), au rea-
lizat2 o seamă de investigaţii arhivistice, în principal cele din fondul 
Arhivelor de Stat din Bydgoszcz, publicând o seamă de lucrări de ma-
re interes şi pentru România, cu toate că mobilul investigaţiilor era 
altul, respectiv asigurarea unor răspunsuri pertinente la criticile care 
veneau dinspre Moscova, în sensul că cele petrecute la Katyn au fost 
precedate de cazuri similare pe teritoriul polonez.   

                                                           
2
 [***], Spoleczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim (1914-1918), Socie-

tatea poloneză sub stăpânirea prusacă (1914-1918), pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń 

1996; Z. Karpus – W. Rezmer, Tuchola. Obóz jenców i internowanych 1914-1923, Cz. I, 

Tuchola. Lagărul de prizonieri şi internaţi 1914-1923, Partea I-a, Toruń 1997; Z. Karpus – 

W. Rezmer, Tuchola. Obóz jenców i internowanych 1914-1923, Cz. II, Choroby zakazne i 

walka z nimi (1920-1922), przy wspólpracy K. Klawona, Tuchola. Lagărul de prizonieri şi 

internaţi 1914-1923. Partea II-a, Bolile infecţioase şi lupta cu ele (1920-1922), în colabo-

rare cu K. Klawona, Toruń 1998; Z. Karpus – W. Rezmer, S. Skribniak, Tuchola. Obóz 

jenców i internowanych 1914-1923, Cz. III, Tuchola. Lagărul de prizonieri şi internaţi 

1914-192,  Partea III-a, Condiţiile de viaţă ale prizonierilor internaţi (1920-1922), Toruń 

2002; Nicolae Mareş, Patria nerecunoscătoare, în Ziua, 13 octombrie 2007; Oficiul Naţio-

nal pentru Cultul Eroilor, www.once.ro. 
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Stupoarea produsă de intervenţia prof. dr. Zbigniew Karpus la 
seminarul de la Suceava a fost datorată mai ales comunicării că Am-
basada României la Varşovia, în ciuda faptului că ar fi fost invitată la 
o conferinţă de presă pe tema respectivă, n-ar fi dat curs invitaţiei.  

Imediat, în lunile care au urmat seminarului de la Suceava, în 
septembrie, octombrie şi noiembrie 2007, la scrisorile adresate auto-
rităţilor şi instituţiilor poloneze: Arhivelor de Stat din Bydgoszcz, 
primăriilor din Lidzbark Warmiński şi Tuchola ş.a., răspunsurile n-
au întârziat să-mi parvină, inclusiv mesaje din partea prof. Sławomir 
Skowronek din Lidzbark Warmiński sau a consulului onorific din 
Katowice, dl. W. Mirota. Cel din urmă, a informat pe site-ul Consu-
latului onorific despre „dezvăluirile“ de la Suceava ale cercetătorului 
Z. Karpus, adresând un apel către conaţionalii săi, să cinstească me-
moria românilor militarilor români, care zac în Polonia, în timpul 
pelerinărilor lor prin acele locuri. La scurt timp după aceea am pri-
mit semnale şi despre alte cimitire sau morminte identificate, asupra 
cărora vom reveni.  

Concluzia sumară – preliminară a investigaţiilor de până în 
prezent a arhivelor pomeriene, mai ales a documentelor care se află 
în Arhiva Centrală de la Bydgosycz – ar fi că imediat după aderarea 
României, în Primul Război Mondial, de partea Antantei, din cei 
aproape 43 de mii de militari români, luaţi prizonieri de forţele Tri-
plei Alianţe, în luptele de la Turtucaia, de pe Argeş şi de pe  alte 
câmpuri de bătălie, în jur de 20-25 de mii de militari români au fost 
transportaţi ca prizonieri de război în zona Pomeraniei. Au urmat şi 
alte transporturi spre Silezia, spre fostul lagăr din secolul al XIX-lea 
de la Lamsdorf, azi Łambinowice, asupra cărora ne vom apleca.  

Astfel, încă de la începutul Primului Război Mondial nemţii au 
amenajat în zona Central Pomeraniană patru lagăre de concentrare: 

a) La Gdańsk-Troyl (Przeróbce) şi la Brodnica. Acestea au 
fost amenajate, în 1914, pentru a asigura forţă de muncă în între-
prinderile industriale din această mare metropolă a Germaniei ; lagă-
rele respective au funcţionat aici până în 1917. Astfel, la Gdańsk au 
fost  încartiruiţi 7-8 mii de prizonieri ruşi şi câteva sute de alte naţi-
onalităţi, printre care români, englezi şi francezi. Potrivit studiilor 



 8 

prof. dr. Z. Karpus, numărul prizonierilor români încartiruiţi în la-
gărul de la Gdańsk a fost de peste 500 de militari, în principal prizo-
nieri în grad de ofiţeri. Obiectivul din Gdańsk şi-a menţinut 
activitatea până la sfârşitul războiului, fiind amplasat în cartierul de 
lângă canalul portuar. Prizonierii locuiau în vapoare ancorate la mal. 
Despre cei morţi aici nu avem încă nici o informaţie, ci numai des-
pre prezenţa lor. Autorităţile din Gdańsk în materie de martirologie 
nu mi-a răspuns încă la mesajele transmise. 

În lagărul din Brodnica autorităţile germane au transferat unii 
prizonieri din citadela din Mainz, cca 650 de ofiţeri şi 200 de soldaţi 
de naţionalitate franceză, belgiană şi portugheză. 

b) În lagărul de la Tuchola (Tuchel), cu o suprafaţă de 37,5 
ha., amplasat la 3 km. est  de oraşul cu acelaşi nume, pe şoseaua ce 
duce spre Swiecie, la cca 100 km de Gdańsk, a vieţuit un număr im-
portant de prizonieri români. De menţionat că, la început, lagărul a 
fost afectat numai prizonierilor ruşi. În partea de nord a lagărului 
trecea linia ferată Tuchola-Łaskowice cu care erau transportaţi pri-
zonierii, probabil cca 20.000 de persoane, care au fost cazate aici. Cei 
care ajungeau la Tuchola erau duşi într-una din cele 200 de  gropi sau 
bordee, săpate de prizonieri, în care erau cazate câte 180 de persoane. 
Au mai existat şi barăci din lemn pentru comandamentul lagărului, 
respectiv alte 13 barăci, din tablă ondulată, în care intrau câte 180 de 

prizonieri în fiecare 
din ele, plus 6 barăci 
afectate pentru spita-
lul de 360 de paturi. 
Există documente, ce 
pot fi studiate în arhi-
vele amintite mai sus, 
care evocă faptul că în 
1917 în lagărul din 
Tuchola au murit 
2471 de români: 393 
în ianuarie, în februa-
rie şi martie – 1285, în 

 

Parcela eroilor din Tuchola 
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aprilie – 383, în mai 
– 219, iar în lunile 
următoare cu zecile. 
Comparat cu numă-
rul prizonierilor ruşi 
– decedaţi în acelaşi 
lagăr (1289), remar-
căm tratamentul ex-
trem de dur al nem-
ţilor faţă de români. 

c) În lagărul 
de la Czersk, situat 
la nord de Tuchola, 
condiţiile erau simi-
lare, dar cu un comandament german mult mai dur în raporturile cu 
prizonierii. Există mărturii că soldaţii români ajunşi aici au fost tra-
taţi de nemţi în mod bestial, considerându-i drept trădători, prin 
neintrarea României în tabăra Puterilor Centrale. La tratamentul 
inuman s-au mai adăugat şi condiţiile climaterice nefavorabile pe pe-
rioadele de toamnă şi iarnă, caracteristice zonei respective, inclusiv 
faptul că militarii nu aveau posibilitatea de a primi pachete cu hrană 
din partea familiilor, ajutor care în acel timp ar fi constituit princi-
palul mijloc de supravieţuire. Tratamentul menţionat, la care trebuie 
adăugate condiţiile de cazare şi sanitare extrem de precare, iar nu în 
ultimul rând epidemiile de boli infecţioase, inclusiv tifosul, tetano-
sul, tuberculoza şi dizenteria, care făceau ravagii în Europa în anii 
respectivi, au condus la o mortalitate dintre cele mai mari ale milita-
rilor români. Ştim, de-acum, că în anul 1925 autorităţile poloneze au 
efectuat o anchetă privind tratamentul respectiv, audiaţi fiind, ca 
martori, germani şi polonezi. Din declaraţiile acestora rezultă ima-
ginea vieţii chinuite a prizonierilor din lagărul respectiv. Martorii au 
vorbit despre numeroasele cazuri de bătaie şi maltratare a prizonieri-
lor de către conducerea lagărului, cât şi a hranei extrem de proaste. 
Raţia zilnică consta din o jumătate de pâine, la prânz şi seara dintr-o 
ciorbă cu ceva fărâmituri de  carne trasă prin maşina de tocat. Tra-

 

Tuchola. Depunerea unei coroane de flori la monumentul 

eroilor  (1 decembrie 2007) 
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tamentul respectiv a făcut ca prizonierii încartiruiţi în acest lagăr de 
tristă amintire să moară în mod masiv. Un prizonier polonez încor-
porat în armata rusă a declarat: Condiţiile de viaţă de la Czersk erau 
înfiorătoare. Prizonierii erau înghesuiţi cu sutele în bordee neîncălzite 
nici măcar în  timpul iernii, hrăniţi fiind cu coji  de sfeclă îngheţată şi 
cu pâine uscată, mucegăită. Zilnic, din zorii zilei până noaptea târziu, 
prizonierii erau mânaţi la muncă grea, în principal pentru dezvoltarea 
lagărului, cât şi pe câmpurile moşiereşti. Pe linia ferată special construi-
tă veneau în fiecare zi noi eşaloane cu  prizonieri. Nu aminteşte oare 
această declaraţie de Auschwitzul de mai târziu? Primul militar ro-
mân care a închis ochii în aceste condiţii inumane, în lagărul din 
Tuchola, la 31 octombrie 1916, a fost Gheorghe Antei de 36 de ani. 
În noiembrie şi decembrie 1917 au murit în lagărul respectiv încă 45 
de prizonieri.  

Situaţia de la Czersk a fost şi mai nemiloasă, cum menţionam 
mai sus. Aici şi-a închis pe veci ochii, în vârstă de 34 de ani, primul 
prizonier  român transportat pe aceste meleaguri:  Dinu Sava, la 9 
decembrie 1916. Până la sfârşitul războiului, în noiembrie 1918, vor 
muri în lagărul de la Czersk 5005 prizonieri români, ultimul fi-
ind Constantin Topu, în vârstă de 28 de ani. Toate datele au fost no-
tate cu o scrupulozitate nemţească de supraveghetorii germani. 
Pentru comparaţie amintim că numărul prizonierilor ruşi morţi aici 
a fost  de 3252 de persoane, cu toate că aceştia au rămas în lagăr cu 
doi ani mai mult. În afara românilor şi a ruşilor au mai murit în 
aceste lagăre 49 de francezi, 135 de italieni şi 65 de englezi. 

În total, în întreaga zonă a Pomeraniei au murit, din datele de 
care dispunem până în prezent, 7651 de soldaţi şi un ofiţer român. 
Decesele din lagărul de la Gdańsk nu le cunoaştem încă. Din docu-
mentele primite de la Arhivele  de Stat din Bydgoszcz rezultă că în 
Cimitirul Garnizoanei din Toruń se află îngropaţi alţi 6 militari, de-
cedaţi în 1917 şi 1918: Curcă Ion, Becholta Ion, Trifău Nicolai, 
Raduţău Ion, Avramescu Mărui şi Aurel Ioniţă, iar la cel din 
Grudziądz, Radu Constantin. (Cf. arhivă personală Archiwum 
Państwowe Bydgoszcz, p. 7). Aceşti militari, mulţi plecaţi de la plug, 
din toate regiunile ţării, vor surprinde în versuri de mare simplitate 
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toată deznădejdea lor, precum însemnările în versuri semnate  de un 
Vasile Iordăchescu, transmise familiei şi posterităţii: Unul câte unul. 
Ceasul./Vine el, pe rând, la toţi,/Căci să scapi de coasa morţii,/Ori    
ce-ai face, tot nu poţi3.  

d) Cimitirul din Markajmy – Lidzbark Warmiński. Din par-
tea primarului localităţii Lidzbark Warmiński, doamna magistru, 
ing. Krystyna Sroka, am primit datele din Anexa,  aş spune destul de 
concrete şi punctuale, cu privire la Cimitirul Markajmy. Mi s-a suge-
rat, totodată, să contactez persoana care, după cum aveam să remarc 
la scurtă vreme, şi-a dedicat decenii din viaţă acestui cimitir, împreu-
nă cu elevii săi de la Şcoala elementară din  localitate. Este vorba de 
prof. Sławomir Skowronek, căruia autorităţile româneşti ar trebui să 
îi fie profund recunoscătoare. Din schimbul de mesaje avute cu dis-
tinsul dascăl, rezultă că cimiti-
rul amintit a fost iniţial sub 
supravegherea autorităţilor ro-
mâneşti din perioada interbe-
lică, n-ar fi exclus ca chiar re-
gina Maria personal, la fel ca şi 
în cazul cimitirelor din Franţa 
de la Dieuze sau din Soulzmat, 
să se fi implicat, păstrându-se 
în regiune un cult faţă de Re-
gina Mamă despre care profe-
sorul personal a scris în presa 
locală. În legătură cu denumi-
rea cimitirului au existat câte-
va versiuni neoficiale. Prima 
din ele figura cu denumirea de 
Kriegerfriedhof  aşadar de cimi-
tir militar inscripţionat pe şo-
seaua Lidzbark-Warmiński – 
Sarnowo; singura hartă exis-

                                                           
3
 http://www.once.ro/eroi/istratescu_tuchola.php 

 
 

Lidzbark Warmiński. Piatră tombală aflată  

pe un mormânt comun. 
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tentă a cimitirului poartă  denumirea de Gefangenefriednhof – deci de 
cimitir al prizonierilor de război.  

Potrivit cercetătorului Sławomir Skowronek, nici una din cele 
două denumiri nu sunt adecvate, deoarece în cimitirul respectiv au 
fost îngropate şi persoane civile, iar o parte dintre acestea n-au fost 
de origine germană. Acesta a identificat însă o  vedere fotografiată în 
perioada interbelică, şi pe care locul este inscripţionat: Waldfriedof – 
cimitirul din pădure, cu toată că la vremea respectivă terenul era plin 
doar cu lăstari.  

În mod neoficial cimitirul a purtat şi denumirea de Cimitirul 
românesc sau Românul – urmare a numeroaselor plăcuţe emailate în 
culorile tricolorului care inscripţionau pietrele funerare. Când şi 
cum au fost puse acestea nu există încă mărturii. 

Cimitirul din Markajdam se află înscris în registrul operelor 
comemorative de război – dacă ar fi să folosim denumirea româneas-
că – al voievodatului Olsztyn, cu nr. 3.740 din ianuarie 1987 – 
aflându-se de-abia de atunci, sub ocrotire juridică, după ce ani de-a 
rândul a fost vandalizat. Actualmente, nu numai factorii administra-
tivi sunt implicaţi în îngrijirea şi ocrotirea cimitirului, ci şi profeso-
rul Slawomir Skrowonek, aspect pe care primarul localităţii 
Lidzbark Warminski a ţinut să mi-l semnaleze în corespondenţa 

menţionată.  
Sławomir 

Skowronek s-a 
îngrijit ani în 
anii ’80 de cimi-
tirul respectiv, 
împreună cu 
„Cercul de isto-
rie“ al Şcolii 
elementare nr. 1 
din Lidzbark. 
Tot e el a elabo-
rat şi o „mini-
monografie“ a 

 

Lidzbark-Warmiński. Imagine de ansamblu a cimitirului eroilor 
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cimitirului pe baza datelor accesibile din arhive sau ale unor declara-
ţii. A scris, cum am amintit mai sus,  câteva articole în presa locală 
pentru a ţine trează memoria obiectivului.  

Profesorul Stanisław Skowronek a întocmit, totodată, lista ce-
lor 506 prizonieri îngropaţi la Markajmy (predată dlui director 
ONCE, Cristian Scarlat), precum şi profesiile militarilor români din 
cimitir: agricultori (389), muncitori (3), dulgheri (26), tâmplari (29), 
fierari (5), zugravi (2), zidari (9), căruţaşi (13), vopsitori (1), lemnari 
(1), muzicanţi (1), electronişti (1), muncitori sezonieri (3). Alături de 
celelate zeci de mii de prizonieri, în majoritatea lor ruşi, au cultivat 
moşiile latifundiarilor pomeranieni, cât şi la construcţia căii ferate 
Lidzbark Bartoszyce, a unei mori incendiate ulterior, cât şi la edifi-
carea unor construcţii. 

În ceea ce priveşte amplasarea lagărului, acesta se află nu depar-
te de şoseaua care duce de la Lidzbark Warmiński spre Bartoszyce, 
respectiv pe drumul pietruit spre Sarnow, unde poate fi întâlnită în-
că inscripţia: „Zum Kriegerfriedhof“ fixată pe o piatră în care se află 
înzidită o cruce de fier. Suprafaţa cimitirului este de 1,8 ha şi are 
forma unui dreptunghi neregulat. Aici se află îngropaţi cca 3000 de 
persoane din care 2751 de prizonieri din primul război mondial: 
2081 – ruşi, 506 – români, 49 – britanici, 45 – belgieni, 43 – francezi, 
19 italieni, 8 sârbi. 

Starea actuală a cimitirului – aşa cum am întâlnit-o descrisă pe 
internet, în sensul că „au fost supuse devastării totale cele două cimi-
tire rămase de la nemţi, iar cimitirul românesc (cimitirul prizonieri-
lor din primul război mondial al diferitelor naţionalităţi) a fost 
aproape în întregime distrus, autorităţile ocupându-se de salvarea a 
ceea ce a mai rămas abia după 1989“, apropie judecata de cea a auto-
rului care în 1993, va consemna că cimitirul şi-ar fi „păstrat, în mare 
măsură, în ciuda trecerii timpului şi a vandalismului la care a fost 
supus, valorile sale de monument de artă“. Menţionez încă o dată 
că denumirea românească: operă comemorativă de război – pare a fi 
mult mai adecvată.  

Dar cele menţionate mai sus nu se potrivesc mai deloc cu des-
crierea dureroasă până la lacrimi pe care o face, în 2001, tânărul    
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publicist Radu Ţuţuianu în mass-media românească: „Cimitirul ro-
mânesc“ din Lidzbark e profanat adesea – monumente funerare spar-
te, dislocate, zgâriate, laolaltă cu sticle de bere, cartoane de la ţigări, 
pungi şi ghirlande bătute de vânt. Pădurea de pini fereşte de privirea 
răufăcătorilor miile de morţi aliniaţi sub colină; înăuntru, soarele 
luminează clar movile pline de oasele lui Vlăduţ Zdrafcu, Nichita, 
Munteanu, Păcuraru, Enculeascu, Hozu, Bălan, Cârneci, Matei, 
Pârvu. În cimitir sunt 506 români îngropaţi în 251 de morminte. In-
tre anii 1917 şi 1918, cam 700 de prizonieri români au ajuns în lagă-
rul de muncă din Lidzbark, dintre aceştia mai puţin de 200 vor 
supravieţui – doar şase luni au trebuit şi 492 de soldaţi români au 
dispărut subit. În Primul Război Mondial, armata română a pierdut 
80.000 de soldaţi în prizonierat la germani, dintre aceştia 12.512 au 
murit etc., etc.“.  

A rămas şi această descriere zguduitoare fără nici un ecou în so-
cietatea românească în tranziţie. Şi mai dureros, s-ar putea spune: al-
te vorbe în vânt, în ciuda faptului că reportajul a fost înserat în mai 
multe publicaţii, premiat cu Menţiune la Concursul „Tânărul Jurna-
list al Anului 2001“ şi nominalizat la Secţiunea Reportaj social în 
Concursul „Jurnalistul Anului 2001“, organizator Clubul Român de 
Presă. De ce? Unde au fost Ministerul Apărării, Ministerul Afaceri-
lor Externe, Ambasada României la Varşovia şi alte instituţii româ-
neşti? 

În registrele de deces, care se păstrează la Oficiul de stare civilă 
din Lidzbark Warminski, sunt consemnate numele şi prenumele de-
cedaţilor, numele părinţilor, locul naşterii, domiciliul lor şi al părin-
ţilor, profesia, vârsta, data şi ora decesului, confesiunea şi data 
întocmirii actului. Lista prizonierilor morţi, întocmită de dl. 
Sławomir Skowronek mi-a fost trimisă de Oficiul de stare civilă din 
localitate, cât şi de distinsul profesor. Acesta preciza că unele docu-
mente despre cimitir ar fi fost tipărite de Comitetul Internaţional al 
Crucii Roşii în Nouvelle de l’Agence International des Prisoniere de 
Guerre. Nici această publicaţie n-a fost văzută de nimeni? 

e) Vechiul cimitir al prizonierilor de război din 
Łambinowice-Opole. Pe teritoriul acestui mare cimitir şi muzeu  
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totodată (cca 4,5 ha), se află înmormântaţi  aproape 7.000 de prizo-
nieri de  război şi civili din perioada primului război mondial: 3.571 
de ruşi, 2.602 români, 344 de italieni, 282 de sârbi, 83 de  englezi, 80 
de francezi, 2 belgieni şi 1 grec. Printre cifrele prezentate n-a fost in-
clus numărul de persoane cu identitate necunoscută. Surprinzător 
faptul că România, fără să fie un mare stat beligerant, înregistrează 
pierderi omeneşti atât de mari. În timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial, în lagărul de la Lamsdorf, deci pe terenurile  din jurul ci-
mitirului, au vieţuit cca 300.000 de prizonieri polonezi, ruşi, belgi-
eni, francezi, britanici, americani, iugoslavi, italieni etc. din care au 
murit în jur de 70.000 din care 65.000 ruşi. 

Toate acestea au făcut ca din 1968 autorităţile poloneze să îl  
denumească Monument al Memoriei Naţionale. Memoria româ-
nească de aici o descoperim după 40 de ani. 

Violetta Rezler-Wasielewska, director adjunct al Muzeului mi-a 
comunicat în câteva scrisori de la sfârşitul anului 2007 despre stadiul 
în care se află mormintele româneşti, aspecte inedite din preocupări-
le sale, faptul că investigaţiile legate de inventarizarea tuturor nume-
lor celor înhumaţi nu este finalizată, în principal aspectele rezultate 
din adnotările existente în catastifele dispăruţilor. Contribuţiile şti-
inţifice publicate de  domnia sa în revista Muzeului (din 1995 până 
azi)4 ne dau o imagine ce se impune a fi aprofundată în legătură cu 
ceea ce s-a petrecut cu prizonierii români morţi aici. Faptul că pre-
zenţa unui număr atât de mare de români ce zac aici nu au un mo-
nument, aşa cum au celelalte naţionalităţi, inclusiv cea sârbă, 
constituie o dovadă că şi ei au fost uitaţi de autorităţile româneşti. 

f) Cimitirul Militar nr.  384 din Lagiewnice-Cracovia. Cimi-
tirul este se află în apropiere de cunoscutul Sanctuar al Milostiveniei 
Cereşti din localitatea situată lână vechea capitală a Poloniei. Pe obe-
liscul memorial se află inscripţia „OMNIA PRO PATRIA“. Aici îşi 
                                                           
4
 Violleta Rezler-Wasielewska, Lambowickie cmentarze jenieckie w swietle najnowszych 

ustalen (Cimitirile de  la Lambinowice în lumina celor mai noi descoperiri) LRM t.18, 

1995. 

Violleta Rezler-Wasielewska, Cmentarze i pomniki w Lambinowicach – miejsce pamieci o 

szczegolnym rodowodzie historycznym (Cimitirele şi monumentele din Lambinowice – lo-

curi memorabile cu o obârşie istorică aparte), LRM, 2003, t. 26, p. 33-40. 
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dorm somnul de veci 266 de militari austrieci, cehi, croaţi, germani, 
estonieni, italieni, lituanieni, polonezi, români, ruşi, sârbi, slovaci, 
sloveni, ucraineni şi unguri decedaţi în primul război mondial. Cum 
de  diplomaţia românească, nici cea poloneză, şeful externelor de la 
Varşovia, care îşi făcuse gimnaziul la Cracovia, de nu l-a dus pe     
Carol al II-lea, care în 1937 vizitează Polonia, şi bine înţeles 
Wawelul (pentru a depune o coroană de flori la mormântul lui Józef 
Piłsudski), să îi fi îndrumat paşii săi şi ai voievodului Mihai şi la 
mormintele românilor îngropaţi aici. Să ni fi ştiut nimic colonelul 
Józef Beck, obişnuit cu asemenea ceremonii, ca fost ataşat militar al 
Poloniei la Paris (1922-1923), ca şef de stat major şi ministru al aface-
rilor militare despre această necropolă şi, ceva mai grav, nici Richard 
Franasovici, ministrul plenipotenţiar al României la Varşovia, care 
va fi avansat în rangul de ambasador după această vizită? Iar până la 
Franasovici au trecut prin acest post trimişii extraordinari şi miniştri 
plenipotenţiari: Alexandru Florescu, Alexandru Iakovaky, Carol 
Davila, Gheorghe Cretzianu, Grigore Bilciurescu, Victor Cădere, 
Constantin Vişoianu şi Duiliu Zamfirescu, mai toţi diplomaţi de ex-
cepţie, toţi trecuţi prin focul Marelui Război. Am amintit de acest 
cimitir, pentru că se afla situat, cumva, pe traseul parcurs de delega-
ţie, iar Carol al II-lea a fost primit după multe peripeţii la Wawel, 
mitropolitul Cracoviei Sapiha împotrivindu-se cu hotărâre ca un 
asemenea play-boy să calce în locul sfânt în care îşi dorm somnul de 
veci, nu numai Pilsudski, dar şi sfinţi ai neamului polonez, regi sfinţi 
ai Poloniei sau marii romantici polonezi. A trebuit să îşi încredinţe-
ze misiunea ÎPS pentru câteva ceasuri nunţiului apostolic, ca partea 
polonă să realizeze voinţa Suveranului român. Pentru un gest în faţa 
militarilor morţi în Marele Război de întregirea neamului nu avea 
nevoie de nici o învoire. Şi ce gest ar fi fost, care s-ar fi perpetuat, 
poate, şi în alte locuri.  

Sper ca acest semnal pe care îl dăm, prin gravitate, inedit şi im-
portanţă, să declanşeze urgent un proces amplu din partea cercetăto-
rilor şi a decidenţilor români pentru aducerea grabnică în conştiinţa 
opiniei publice româneşti cât şi a celei poloneze faptul că societatea 
românească nu îşi uită şi nu îi va uita pe eroii neamului, pe înaintaşii 
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ei, pe cei morţi la datorie în condiţiile de mare tragism descrise. Am 
avut o tradiţie de cinstire a eroilor neamului. Ea a fost bine revigorată 
în ultimii trei ani. Trebuie canalizată şi pe acest front, cu toate că 
nevoile sunt mari, urmare a dezinteresului care a existat decenii de-a 
rândul. Momentul aniversar al celei de a 90-a aniversări a constituirii 
statului naţional unitar român va fi un bun prilej pentru a ne mani-
festa recunoştinţa pe care Adunarea de la Alba Iulia de la 1 decem-
brie 1918 imperios ne-o cerea.  

Receptivitate am găsit la multe verigi. Amintesc faptul că în 
urma unui schimb de scrisori cu autorităţile din Tuchola mi-a fost 
dat să citesc pe internet, imediat după 1 decembrie 2007, că primarul 
şi adjunctul său, împreună cu preşedintele Consiliului local din 
Tuchola au depus o jerbă de flori la Cimitirul ostaşilor români, 
morţi şi îngropaţi în localitatea lor în timpul primului război mon-
dial. N-ar fi trebuit ca la fiecare din monumentele de puternică re-
zonanţă istorice din cele enumerate mai sus să fi fost prezenţi şi 
diplomaţii români de la Varşovia?  
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Anexa  
 
(TRADUCERE) 
U R Z Ą D   G M I N Y     
L I D Z B A R K    WA R M I Ń S K I  
ul. Krasickiego  1 
tel/fax  ( 0-89) 767  32-74 
 
 
Nr. de înregistrare:  GKB.Zp.7090-5/07        Data: 29.10.2007r. 
D-lui prof. dr. Nicolae MAREŞ 
 

Referitor: informaţii privind cimitirul military din 
Markajmy 
 

În legătură cu scrisoarea dv. din 17 octombrie 2007, vă infor-
măm că Localitatea Lidzbark Warminski are în supravegherea sa ci-
mitirul militar de la Markajmy, care face parte din obiectele de 
patrimoniu ale localităţii – înregistrat în registrul monumentelor cu 
nr A-3740 în ziua de 12 ianuarie 1987. 

Starea actuală a obiectului: cimitir într-un parc împădurit având 
suprafaţa de 1,08 ha, cu morminte şi plăci din gresie, cât şi două mo-
numente în partea centrală a cimitirului. 

• Monumentul consacrat soldaţilor ruşi, având formă piramida-
lă, realizat din piatră naturală;   

• Monumentul consacrat soldaţilor britanici, crucea realizată 
din gresie  

 
 
Registrul Cimitirului:  
1. Localitatea:      Markajmy 
2. Comuna:      Lidzbark Warmiński 
3. Raionul:      Lidzbarsk 
4. Data înfiinţării cimitirului:   1914 rok    
5. Numărul soldaţilor îngropaţi:  2751 
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6. Cu apartenenţă la armatele:     
• Ruseşti      2081 
• Româneşti     506 
• Englezeşti    49 
• Belgiene     45 
• Franceze      43 
• Italiene      19 
• Sârbeşti      8 
 

Comuna Lidzbark Warminski desfăşoară activităţi de curăţenie, 
îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi de pe terenul parcului. S-au 
efectuat şi unele lucrări de conservare şi reparare pe terenul afectat 
cimitirului. 

Supravegherea colecţiei istorice intră în atribuţia d-lui Slawomir 
Skowronek, care vă poate da mai multe informaţii privind cimitirul.  

Actele de deces ale prizonierilor îngropaţi se află la Oficiul de 
Stare Civilă din Lidzbark Warminski. 

În octombrie a.c. cimitirul a fost vizitat de o delegaţie din        
Letonia. La arhivele noastre nu s-a înregistrat nici o prezenţă a     
vreunei delegaţii româneşti. 

 


