
Din partea autorului 

Acest prim catalog al obiec- 

telor de corespondenţă militară 

ale armatei imperiale 

habsburgice (Kuk "Feldpost") 

apare târziu, aproape la un secol 

după izbucnirea primului război 

mondial, ceea ce poate părea 

surprinzător mai ales dacă se are 

în vedere interesul destul de răs-  

From the Author 

This book on the military mail 

of the Habsburg imperial army 

(K.u.k. Feld-post) arrives rather 

late, almost one century after the 

outbreak of WW I, and that  

may seem surprising, especially 

when one considers the 

popularity which this collectible 

area enjoys and the richness of 

pândit pentru acest domeniu de colecţionare şi 

abundenţa materialului existent atât în colecţii cât şi 

pe piaţa liberă. Acest lucru poate fi explicat prin 

complexitatea domeniului care poate descuraja 

orice încercare de acest tip, în lipsa unor criterii 

uniforme de sistematizare a materialului existent şi 

a unei imagini de ansamblu asupra domeniului, dar 

mai ales prin faptul că colecţiile de corespondenţă 

militară se orientează în special către ştampile ale 

oficiilor poştale militare, amprente ale ştampilelor 

unităţilor militare aplicate pe corespondenţa sau 

documentele militare, ori către aspectele mai 

limitate ale istoriei poştale militare de interes local, 

de evoluţie a fronturilor sau de profil tematic, 

ocupaţii, etc. Bogăţia materialului existent permite 

studii şi realizarea de colecţii specializate de mare 

spectaculozitate şi foarte interesante, în toate aceste 

domenii. Colecţiile de acest tip sunt sprijinite de 

cataloagele dedicate oficiilor poştale militare.     

Deşi lucrările de acest tip  au ilustrat şi câteva tipuri 

de cărţi poştale militare K.u.k. ele au avut în vedere 

alte obiective, acest domeniu rămânând în 

continuare prezentat superficial în literatură.  

     Colecţionând sau studiind astfel de obiecte 

poştale timp de aproape 40 de ani, am descoperit 

mereu elemente de noutate ale acestora. 

the material existing both in so many 

collections and in the market. The explanation 

may lay with the complexity of the topic which 

apparently curbs most attempts of the kind, in 

that both a systematic examination of the 

existing material and a general overview of the 

area seem still overdue; but also perhaps 

because the military mail collections seem to 

mainly embrace other kinds of approaches to 

the subject matter: army post office cancels, 

strikes of the cachets or seals of the units 

applied on mail and army documents, or more 

limited aspects of local military postal history, 

evolution of the front, or  topical  subjects,  

occupations, etc. The richness of the existing 

material allows studies or the building of 

specialized collections in all those areas. These 

collections of the kind are well assisted by the 

catalogues on the army post offices. Although 

such catalogues have illustrated some K.u.k 

fieldpost card types, they concern themselves 

with other purposes and the card types 

themselves have remained poorly represented in 

the literature. 

      Collecting or studying such material for 

almost 40 years,  I  have always discovered new 
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    Diversitatea obiectelor poştale militare de tip 

K.u.k. Feldpost este foarte mare şi greu de ilustrat 

printr-o colecţie simplă. Pentru colecţionarii 

interesaţi de aceste obiecte de istorie poştală în sine, 

am considerat de cuviinţă ca să propun un sistem de 

clasificare a acestora după câteva criterii evidente, 

uşor de observat şi de comparat. Acest lucru îl 

propun în catalogul de faţă, care constituie primul 

volum din ceea ce sper că va fi o lucrare mai vastă.     

   Varietatea tipologică a materialelor, numărul 

mare de edituri implicate în tipărirea lor, intervalul 

de timp pe care s-a desfăşurat acest proces, toate au 

făcut ca varietatea materialelor apărute să fie foarte 

mare.   

   Desigur, catalogul de faţă nu poate exprima 

ultimul cuvânt în domeniu, care va rămâne în 

continuare vast şi probabil încă mult timp incomplet 

reprezentat în orice catalog de acest fel. Dar sper că 

am reuşit să cuprind majoritatea tipurilor de cărţi 

poştale existente şi o mare parte din varietăţile sau 

erorile cunoscute, fără a avea pretenţia că am 

realizat o lucrare exhaustivă, ci numai utilă.  

    Colecţionarul va rămâne, în ultimă instanţă, cel 

care va decide în ce măsură această sarcină a fost 

împlinită.  

                  Braşov, 2013 

 

details and new aspects of such postal items.  

     The diversity of the K.u.k. fieldpost items is 

absolutely vast and hard to cover in a simplified 

collection. For the collectors interested in the 

postal items themselves, I have thought it useful 

to suggest a classification system for these, 

starting from some readily visible criteria, easy 

to notice and compare. This is the purpose of 

this catalogue, which I hope it is the first 

volume of what I hope will be a larger work.  

  The typological diversity of the existing 

models, the high number of publishers and 

printing offices involved in their printing, the 

large span of time over which the process 

continued, all resulted into a large variety of 

existing material. 

   Of course, this catalogue cannot be the last 

word in the field, which remains vast and 

probably incompletely charted by any catalogue 

of the kind for some time. But I hope I did 

manage to describe most of the existing post 

card types as well as many of their varieties and 

known errors, without claiming I have devised 

an exhaustive book - just a useful one. 

      In the end, it is for the collector to decide to 

what extent this task has been fulfilled. 

 

 

 


