Sus inimele!
A venit ziua când Țara noastră se apropie de noi.
Breesen 17/30 Martie 1917
Căpitan N. C. Mihai
„Nu vremurile sânt sub cârma omului, ci bietul om sub vremi – după cum iarăși
nimeni nu știe ce-i ascuns în poala vremurilor. Pun mâna strașină la ochi, și privind
peste vremurile în care trăim, zile mari în cartea neamului românesc, prevăd că din
această frământare de popoare – potop de sângeros măcel, iubita noastră țară, pentru care noi pătimim viața ghefăngăniei în Bressen, va eși mărită, scuturându-și tot
putregaiul în care se zbate de atâtea veacuri și care putregai până acum îl cunoșteam
numai puțini dintre noi, iar azi omenirea întreagă.”
Breesen 3/17/IV/1917 sublocot Rt 24 infant.
Gh. Munteanu
Domnului căpitan Nicolae Mihailescu, ca amintire din tristele zile de suferințe petrecute împreună, ca prisonier de război.
[indescifrabil] Locot. J. Mihailescu
Breesen, 10/28 Martie 917
Răbdare, judecată, liniște, - se cere astăzi, în nenorocita situațiune de prizonier de
război.
Răbdare, judecată, liniște, muncă, statornicie, conștiință, patriotism, devotament,
cinste, punctualitate, moralitate, să exercităm în “România de Mâine”
Maior N. Negreanu Rt 59 inf
Breesen
Luni 27 Mart/9 April 1917
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Post Raggendorf in Meckelenburg, Deutschland

Stimă și considerație camaradului meu căpitan Mihailescu Nicolae. Prizonier de
război 1917.
Căpitan Racovița Rg. 10 Cavalerie
Tristă e viața de prizonier, - noi însă avem ferm convingerea că țara noastră se va
mări și deci trebuie suportate toate cu răbdare.
Maior J. Nicolescu
1917 Martie 25 - Aprilie 7
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Camaradului meu de suferință dragoste

Lt colonel Paraschivescu
Breesen 7.IV.917
A considera ca scris al soartei suferințele sau durerile căzute asupra cuiva, este a-le
suporta cu resemnare în speranța unor timpuri mai fericite, caci dupe furtună trebue
să urmeze soare.
Breesen – 1917 Aprilie 8
Maior [indescifrabil]
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Amintire de la un camarad
din robie:

În semn de amintire, de o adâncă întristare
Ce am suferit cu toți în captivare,
Îți scriu aceste rânduri pe această foaie
Spre ați apare înainte când vei privi la o tigaie.
Eu acela care la Breesen puneam în grădină, salată, cartofi și castravete
Și așteptam atâta spre a transforma în prăjitură un biet pesmete.
Căpitan M. [indescifrabil]. Theodoru- Regim. 102
Breesen
Vineri 9 iunie 1917
Privind mereu spre țintă, ce-am nizuit de veac
urcăm calvarul hărăzit de soartă,
purtându-ne cu resemnare crucea suferințelor,
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cari, sunt convins, se vor dovedi
mai slabe decât noi și învingândule ne vom revedea acasă în România Mare
25/III/917/Breesen
Căpitan [indescifrabil]
Să avem răbdare și nădejde în Dumnezeu; așa vom putea suporta mai ușor suferințele ce le îndurăm astăzi.
Sublt [indescifrabil]
Reg. 83 Inf.
Breesen 17.IV.1916
Urmăriți ori ce ideal prin formarea caracterelor și o muncă și perseverentă în aceea
direcțiune;
Ca individ, sau ca societate împăcați împăcați conscința individuală cu cea a generalității bazându-vă în interesul personal [indescifrabil] în cel general.
Dacă nu urmărești bine general nu gândind ci făptuind, pe acțiuni morale-umanitare însemnează că nu este demn de trăit –
Joi 26/13/4/1917
Locot. Iancu I. Vlădescu F. comand. Închisorei Bucovăț [indescifrabil]
Sublocot. Coaja Constant. Reg 25 Infant. Vaslui

Impresii de captivitate

Iubite camarad căpitan Mihăilescu, totul este de la Dumnezeu și nimic fără
Dumnezeu.
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– Răbdare, speranță și credință în Dumnezeu.
28 Martie/10 Aprilie 1917 Breesen, Mecklemburg
Maiorul [indescifrabil]
Dragă camarade, decât să trăim în țara noastră văzându-I rana cangrenând și speranțele drobite; să preferăm cu demnă resemnare a muri de foame ca prizonieri, iar
visul să se împlinească, cu urmași noștri facă-se voia Domnului.
28/10 Aprilie 1917 Breesen – Mecklenburg
Maior M. Victorian
Iubitului meu camarad Căpitan Niculae Michăilescu.
Cu răbdare și curaj am învins viața grea de la 1877-78; tot assemenea și astă-di în
gradul de Maior în rezervă ca prisonier în Germania prefer să sufăr eu pentru ca să
vedem [indescifrabil] Românie-Mare, căci Dumnezeu are grije de noi și nimic nu se
va face fără voința lui. – Am luat parte în campaniile din 1877/1878 și 1913; sunt
ofițer veteran.

Camaradului căpitan N Mihăilescu

Veteran Maior Alexandru [indescifrabil]

De ași fi poet, ți-ași scrie o odă, dedicată sfeclei furagere; nimic nu ți-ar aminti mai
bine timpul de mizerii trăit la Breesen.

Neavând acest dar, mă mărginesc a-ți spune numai, că nici odată sufletele noastre
mâhnite de viața tristă ce ducem acuma și nesocotite de sălbăticia teutonă, nu vor
uita acești timpi de durere fizică și morală trăiți împreună, ce se scurg cu o încetineală desnădăjduitoare.
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Din această viață de încercare și de sacrificiu, să tindem către perfecțiunea și alegera
pe viitor a prieteniilor durabile și sufletelor celor cu cari vom veni în contact, să ne
consolăm cu mângăierea că suferințele noastre nu au fost zadarnice și că vom avea și
clipe de bucurii și fericire.
Locot. de rezervă [indescifrabil]
Breesen 12/4 917
12/4/1917
Iubite camarade!
Ghinionist ca și mine fuseși! Fârtați acum, trebue să îndurăm mizeriile și greutățile impuse de acești pretinși civilizați Teutoni. Va veni însă și ziua cea de-apoi. Să
sperăm însă că aceste greutăți ale martiratului, ne va da mai târziu clipe senine, zile
frumoase, țara dorită, mărită și lor ceea ce li se impune în stupidele pretenții.
Să dea Dumnezeu, ca cel mai târziu în vară, să ne vedem pășind veseli pe teritoriul
mult iubitei noastre Patrii.
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Neobservarea urâtelor moravuri ne-au adus în starea de astă-zi, iar biciuirea lor în
viitor ne va ridica.
Căpitan [indescifrabil]
12/IV/1917
Breesen
Iubite amice
Incontestabil situațiunea noastră de prizonier este destul de dureroasă, însă ca urmare v-a exercita o înrâurire covârșitoare asupra vieței noastre viitoare, vom trage multe învățăminte practice, vom ști să dăm vieței adevărata ei valoare îndrumânduă-ne
activitatea către o muncă mai intensă mai spornică; spre folosul nostru obștesc.
Breesen
Locot res Samoila George
16 april 1917
din Regim 5 Vânători
Iubite Prietene
Suntem triști în starea în care ne găsim. Tristețea este cu atât mai mare cu cât sucul
gastric apasă asupra stomacului. Lăsând la o parte acestea, suntem fericiți și într’un
viitor apropiat vom fi foarte fericiți în “România Mare”. Deci trebue răbdare în prezent și muncă, cinste și economie în viitorul apropiat.
Sublt. r. A. Târnăcop - Regiment. I Grăniceri
16.IV.1917
Com. Lahovary, jud. Vlașca
Breesen în Mecklenburg Deutschland.
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Bun e Dzeu!
Sublt Chirilov Alexandru
Reg 7 Inf Câmpina jud Prahova
Prin răbdare vom ajunge să ne bucurăm și noi de roadele splendide pe care ni le va
oferi viitorul pe care trebue să-l privim cu încredere.

„Viitor de aur țara noastră are,

Breesen
Slt G Trișcoiu
3/16 April/917

S’a prevăzut de secoli
A ei înălțare.”
Un dascăl Fl. [indescifrabil]
1917 3/16/April Breesen
Com. Padea – Dolj
De cât cu grabă mâine în învechita în moravuri și mica Românie, răbdând, mai bine
– poimâine – în primenita și Marea Românie –
Ioan M. Butoi Florești Mehedinți
Breesen, 3/4/917
Trăiască „România Mare”
Sublt. [indescifrabil]
3/16/917 Breesen
Com. Șegarcea Dolj
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Sopronniék, Stralsund, Breesen – academii de înalte studii economico-alimentare-revoluționare.
Înscrierile în fiecare zi – la ora 10 e. m. la “Moș Vasile”.

17.IV.1917
Lt. Gh. Ionescu R. 33 Infanterie

Deocamdată resemnare și acumulare de forțe și principii sănătoase, pentruca în
noua și frumoasa epocă ce ne surânde, să fi demni de ea și s’o înflorim.
Sublt. Dumitrescu Theodor Regim 66 Inf Balș
Învățător Zătreni – Vâlcea
5/18 Aprilie 917 Breesen – Mecklemburg
Amintire de la un camarad din viața tristă de prizonier.
Sublt Leca Costin regim 51 Inf Galați
Învățător, Independența – Covurlui
5/18 Apr. 917 Breesen – Meclemburg

Sublocot I Manescu

Plin de încredere, cu sufletul ce să oțelește pe măsură ce fasele prin care trecem duc
răsboiul mondial contra lui, aprind focul dragostei pentru Țara sufletul nostru, care
se sbuciumă în deplina încredere al realizărei visului pe care frații de-acelaș sânge
l’au cântat prin viers și suferințe, precum și noi astă-zi luptăm și vom lupta cu orice
sacrificii; căci isbânda dreptului istoric ne surâde zilele de aur pe care le înscrim cu
sânge și cu foc și nu îndepărtat prevăd ziua, când nu zadarnic a fost sacrificial celor
meniți a lăsa moștenire România Mare și senină, cât va dura existența lumii.
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Locot. I Antonescu
Inamicul nu ne-a învins, nici cu tunul nici cu foamea. – Sângele vărsat pe munții și
câmpiile țării, de scumpii noștri camarazi, va face să se țină veșnic aprinsă flacăra
patriotismului. Dea Dzeu ca focul prin care am trecut să ne curățească sufletul de
păcatele ce le-am avut.
Breesen
Sublt [indescifrabil]
A III zi de Paște
Reg 62 Infanterie – 1917, învățător
Comuna Cobia jud Dâmbovița
...„De Paști în satul vesel căsuțele nălbite”
„Lucesc…” etc.
… De Paști în Breesen e întuneric în toate sufletele ....
Sublocot. Traian Furtunescu
Când pe aripele morți celei mântuitoare,
Voi părăsi pământul, pe care am nădăjduit
Am să las totul acelora ce n’are,
Iar a mea iscălitură ți-o las ție prietene că te-am iubit
3/16 aprilie 1917
Sublt Manole Călinescu
Breesen
Reg-tul 5 Inf - Com. Blefești Jud Vlașca
Sub regimul de înfometare și când suntem aproape de a muri de inaniție învățăm a
ne cunoaște și a aprecia pe om just. Cunoscându-ne deci, trebue un îndemn la muncă cinstită și toată această muncă să fie în folosul patriei.
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Sublt. N. [indescifrabil] Reg 21 Inf

18 Aprilie/5 Aprilie 1917 Breesen
Un prizonier

Întâi patria și neamul și apoi familia; întâi binele și fericirea patriei și a neamului și
apoi binele și fericirea familiei -. Din nenorocire cu totul altele au fost sentimentele și
mentalitatea multora în acest răsboiu pentru făurirea “României Mari”.
Totuși România Mare se va făuri și cât de curând!
Deci plângă înainte neputincioșii, muerile.
[Adăugat data cu creion chimic] 10.4.917
Căpitan St. Corcui nu în robie la Breesen, ci în slujba țărei
Regt 17 Infanterie
Principiului naționalităților urmează să i se suprapună principiul umanităței.- Ce
folos, că la popoare – ca și la indivizi, - se lucriază sau se simte după caractere și
sentimente temperamente, fără reflexiune.
Iată atâtea orori inutile: răsboaiele
Sublt. T. Rădulescu din 1 Art. Regele Carol
Aprilie 1917, Breesen
Voiu uita ușor neajunsurile ce am îndurat ca prizonier, dacă ele vor fi în stare să
facă să încolțească în sufletele noastre o solidaritate sinceră și dezinteresată, pentru a
putea contribui cu toții la fericirea și propășirea scumpei noastre țări.
23 Aprilie 917
Ion V. Boceanu
Breesen
Sublt. de rezervă din reg. 57 inf.
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Locot. V. Florescu
Divizia 13
Existăm
Locot. Cartian, Reg 58 Inf,
Sublocot. Gr. Racovita, Reg 85 Inf.
Focul curăță. Sângele spală. Suferințele mântue sufletele de păcate oricât de grele.
Am venit „păcătoși” înaintea zilei celei mari. N’am fost vrednici să intrăm într’o silință singură în raiul idealului neamului nostru.
Dar ploaea de gloanțe și obuze pe câmpiile de bătălie, [indescifrabil] zi de zi ale
familiilor noastre, chinurile fizice la care suntem expuși ca prizonieri sub călcâiul
dușmanului, toate ne purifică și ne face demni să putem privi alături de cele dintâi
neamuri ale lumii la zorile renașterii civilizației și libertății tuturor popoarelor. Calvarul a adus învierea pentru Christos. Calvarul nostru va aduce, din voea Celui de
Sus învierea și pentru neamul nostru.
În lagăr la Breesen 11/24 April 1917
Profesor gimn Tg Jiu
Lt. N. Andriescu R 13 Inf
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Răsboaiele de astăzi, cași cele viitoare, sânt un examen nu al armatelor, cum era în
trecut, ci al națiunilor. Ca să birui trebuie să ai o strașnică pregătire militară, o bună
diplomație și o mare tărie sufletească.
Națiunile fără pregătire militară și diplomație bună pot fi învinse dar nu distruse;
acelea însă, cari, spre nenorocirea lor, nu vor avea nici pregătirea sufletească, vor fi
nimicite din istorie așa cum se nimiceau în trecut statele.
Căpitan Mihăilescu Vasile
Breesen 12/25 IV 1917
Domnule Căpitan
Ce pot să vă las ca amintire din convețuirea noastră la olaltă? Să vă arăt credințe și
doruri mai bune ori mai rele în laturile vieți noastre ca stat sau națiune? Zădărnicii
sunt toate! Totuși dintre zădărnicii să expun și eu una: - văd scris de alți camarazi:
transformări sociale, reforme morale, cinste, virtute ... Românii mari etc. etc. Ce
credeți? Nu sunt toate fraze largi, beșici de săpun pe care câți va (guvernanții) le-au
fabricat și pe care naivii le-au crezut (gloata) și care sunt obiect de discuție și amuzament pentru copii și studenți. „Cât timp n’am reușit să ucidem animalitatea din
noi, cât timp mai purtăm unghii și transformăm cultura dobândită în armă de luptă,
grupându-ne în societăți și armate, după cum interesele ne dictează și instructele ne
poartă, atâta timp nu vom putea sparge cătușa ce ne leagă de animalitate și deci nu
vom putea vorbi de reale modificări. Voiți reforme, apoi înainte de toate reformați-vă
sufletește! Răul zace în noi ca și binele – relative toate. Dar noi suntem oameni inegal
înzestrați de natură cu calități și defecte. Minim de calitate și maxim de defecte (majoritatea) deci înclinați spre rău. Până când omul nu se va fi desbrăcat de el însuși
nu poate fi vorba de reforme. Spuneți tuturor cu glas tare: “Reformați-vă sufletește”.
Altfel disprețuiesc credințele voastre și urăsc pe toți aceia ce jonglează cu fraze bombastice al căror rost nu l’au înțeles, și cuvinte, de a căror accepție nu s’a pătruns.
Da, da asta e credința mea și răsboiul de azi e cea mai înaltă sfidare a pretinsei civilizații și domesticiri a omului, fiară din veacul al 21-lea.
Sublocotenent Alexandru Ioan
doctorand
Breesen 26.4 917
Când va scăpa Europa ori mai bine omenirea de sălbăticia răsboaelor? Când popoarele vor putea trăi în pace respectându-și drepturile?
Locot. I. I. Vlădescu
Comand. Detașamentelor Închisorei
Bucovăț [indescifrabil]
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Un prisonnier și o întrebare!!
Unul, care suferă ca și Dvs și toți camarazii noștrii, (prisonieri) se întreabă când va
răsări soarele libertății și măririi patriei noastre!?...

În amintirea suferințelor și durerilor noastre.

Sublocot. Vasile Anghel
Broșteni, Argeș
Breesen, 26 Aprilie 1917

Breesen 26 Aprilie 1917
Farm. Sublt. An. Alifantis
Să provăduesc binele sau răul celorce va fi găsesc toate de prisos, căci toate vor veni
de la sine și cum se cuvine.
Pun ca amintire numai semnătura celor suferite împreună în captivitatea de înfometare de la Breesen, Deutschland și să ne dea Dzeu puterea să eșim sănătoși din
această închisoare neomenească.
Breesen, 26 Aprilie 1917
S. V. Pața
Viteazul cântă.
Șterge-ți lacrima ce-ți arde
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Fragetul obraz
Căci Nu-i motiv de plâns amarnic
Moartea de viteaz.
De-ași muri în timp de pace
Ai avea cuvânt,
Dar când moartea-i pentru țară
Schimbă-ți plânsu’n cânt –
Sublocotenent de rezervă – Învățător – Dobridor-Dolj
Breesen 26 Aprilie 1917
C. Zamfirescu
Reg. 71 Infanterie Calafat
Îndelungatele suferinți îndurate în viața de prizonier ne-au dat ocazia de a ne cunoaște patimile și a vedea cât de puțin pregătiți sufletește ne-au găsit marele moment
istoric. Dea Domnul ca amintirea lor să ne rămână neștearsă spre a ne servi ca
stimulent în noua viață.
Sublt. M. I. Poppescu
Reg. 2 Vâlcea
Când vorba este sfeclă, tăcerea-i un pachet dela Berna.
*
**
[indescifrabil]
*
**
1+1=3
1 x 1 = 2 Pe lumea cealaltă
			
1–1=1
				
1:1=2
*
**
*
13 (26) Aprilie 1917
Sub.Lt. Rădulescu Dumitru
Breesen în Mecklenburg. Post. Roggendorf
din rgt. 43 infant.
Deutschland baraca II A
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Sub. Lt. Nic. Dunceanu
Com. Maresești- Mehedinți
14 (27) Aprilie 1917

Sublt. Ioan M. Vâlcu
Reg 18 Gorj, Tg Jiu – Cuza Vodă 19
Breesen, 27 Aprilie, 1917.
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