
Preface 
 

  Even after a hundred years, the causes of the First World 
War 1914-18 are reinterpreted and argued over by a latter 
day army – of historians. Expect to see, over the next four 
years, piles of books (better far than piles of bodies!) 
devoted to this conflict and, no doubt, to the uneasy peace 
that followed the “War to End All Wars.” It is a truism that 
the Peace Treaties imposed on the losers in 1918 often 
sowed the seeds that, after just 20 years, brought forth such 
bitter fruit in 1939. 
 

   Octavian Tabacaru’s book, now before you, examines 
some of the artefacts of that first mad conflict: the cards 
and letters sent back home, or sent from home to soldiers 
far away at the front, in the armies of one of the main 
protagonists, the Austro-Hungarian Empire.  
 

    These are especially interesting, perhaps, in that even 
within the Empire, so many Nationalities or ethnic groups 
were represented both in the military and civil societies. 
Groups who didn’t by any means necessarily share the 
same cultural backgrounds, let alone the same aspirations. 
We can often trace, through the evidence of these same 
artefacts, not only an outline of the well known battles and 
the movements of armies of men, but also the unfolding of 
some of the Empire’s ‘inner’ tensions and conflicts which 
inexorably led (together with the worst- efforts of the 
enemy) to the destruction of the old Empire. 
These ‘artefacts’, necessarily a selection from the billions 
used during the war, are still to be found in attics or junk 
shops. Although a few are judged rare and valuable by the 
cognoscenti, many are cheap enough but can still 
handsomely repay the effort of deciphering them. 
 

    Thus far, those efforts have been concentrated almost 
entirely on the date hand stamps of the semi - mobile (or 
static) post offices which accompanied the various army 
units (Field Post Offices), on the censor units which often 
left their marks on cards or envelopes and on the plethora 
of the markings of the army units (and the ships!) 
themselves. A large number of useful books, (not to mention 
well established journals) have already been published on 
these various topics. 
 

   Octavian here, strikes out in a different direction. He 
examines (at times in amazing detail) the actual artefacts 
themselves. Although there are odd references here and 
there in other books on the field posts, to the different types 
of cards that were used by the troops, this is still, after 99 
years, almost uncharted territory. As is always the way, our 
Rumanian pioneer will no doubt be subject to sneers from 
those who never thought to look for themselves and, like 
Aesop’s fox, airily proclaim that Octavian’s grapes are 
most likely sour, anyway! 
 

    But for those who are prepared to look again at the 
material itself, this book will give both guidance and 
illumination. Many are the collectors who will rue the day 
they sold on that ‘old box of cards’ without thoroughly 
checking them with this book on their desk! 
 

   Octavian deserves our felicitations for his labours. Not 
everyone, perhaps, will chose to follow precisely his path, 
as he himself freely acknowledges. Others will one day see 
further. But that will be thanks to the giant on whose 
shoulders they will find themselves standing! 
 

         Martin Brumby,  
         President:- Austrian Philatelic Society, UK. 

Prefaţă 
 

    Chiar şi după o sută de ani, cauzele Primului Război 
Mondial 1914-1918 sunt reinterpretate şi luate în discuţie 
de o armată modernă - de istorici, de această dată. Ne 
putem aştepta să vedem, în următorii patru ani, grămezi de 
cărţi (oricum, mai bine decât grămezi de cadavre!) dedicate 
acestui conflict şi, fără îndoială, păcii incomode care a 
urmat "Războiului care va pune capăt tuturor războaielor". 
Este un truism faptul că Tratatele de Pace impuse învinşilor 
din 1918 au semănat sămânţa care, după numai 20 de ani, 
a rodit în fructele amare ale anului 1939. 
   Cartea lui Octavian Tăbăcaru pe care o aveţi în faţă 
examinează câteva dintre artefactele acestui prim conflict 
nebunesc: cărţile poştale şi scrisorile trimise acasă, ori 
trimise de acasă către soldaţii aflaţi departe pe front, în 
armatele unuia dintre protagoniştii principali, imperiul 
Austro-Ungar. 
   Ele sunt deosebit de interesante, poate prin aceea că în 
însăşi imperiu erau reprezentate atât de multe naţionalităţi 
sau grupuri etnice, atât în cadrul armatei cât şi în 
societatea civilă. Grupuri care nu împărtăşeau în mod 
necesar aceeaşi identitate culturală, fără să mai vorbim de 
aspiraţii. Putem adeseori observa, prin mărturia adusă de 
aceste artefacte, nu numai o schiţă a binecunoscutelor 
bătălii şi mişcări de trupe, ci şi desfăşurarea unora din 
tensiunile şi conflictele "interioare" care au dus în mod 
inexorabil (alături de eforturile inamicilor) la distrugerea 
vechiului imperiu. 
   Aceste "artefacte", în mod necesar o selecţie dintre 
miliardele utilizate în timpul războiului, se mai pot găsi 
încă prin poduri sau prin magazine de vechituri. Deşi unele 
dintre ele sunt considerate rare şi valoroase de către 
cognoscenti, multe sunt destul de ieftine dar pot răsplăti din 
plin efortul de a le descifra.  
    Până acum, astfel de eforturi s-au concentrat aproape 
integral asupra ştampilelor oficiilor poştale semi-mobile 
(sau fixe) care au însoţit diferitele unităţi militare (oficii 
poştale de campanie), sau ale unităţilor de cenzurare care 
şi-au lăsat adeseori amprenta pe cărţile poştale şi plicuri, 
precum şi asupra pletorei de ştampile ale unităţilor militare 
(şi ale navelor!). Un mare număr de cărţi utile (fără să mai 
vorbim de reviste consacrate) au fost deja publicate cu 
privire la aceste teme variate. 
   Aici, Octavian o ia într-o direcţie diferită. El examinează 
(uneori uimitor de detaliat) însăşi artefactele în sine. Deşi 
există ici şi colo câte o referire în alte lucrări privind poşta 
militară, cu privire la diferite tipuri de cărţi poştale 
utilizate de trupe, acestea constituie încă, după 99 de ani, 
un teritoriu practic neexplorat. Aşa cum se întâmplă de 
obicei, fără îndoială că şi pionierului nostru român i se vor 
aduce reproşuri de cei care nu s-au încumetat să-şi facă 
propriile studii şi, la fel ca vulpea lui Esop, vor proclama 
cu graţie că strugurii lui Octavian sunt oricum, prea acri! 
   Dar pentru cei care sunt pregătiţi să privească încă o 
dată materialul respectiv, această carte va oferi îndrumare 
şi iluminare. Şi mulţi colecţionari vor regreta ziua în care 
au vândut acea "cutie cu cărţi poştale vechi" fără a le 
cerceta cu atenţie, având această carte pe birou! 
   Octavian merită felicitările noastre pentru truda sa. 
Poate că nu toată lumea va alege să îi urmeze calea, aşa 
cum el însuşi afirmă. Alţii, însă, vor putea vedea într-o 
bună zi mai departe. Dar asta se va datora uriaşului pe ai 
cărui umeri vor sta ei înşişi! 
          Martin Brumby, 
          Preşedinte - Austrian Philatelic Society, UK. 

 

 

 


