
 

"Le gouvernement royal de Serbie n'ayant pas 

repondu d'une maniere satisfaisante a la note 

que lui avait ete remise par le Ministre 

d'Autriche-Hongrie a Belgrade a la date du 

23 Juillet 914, le gouvernement imperial et 

royal se trouve dans la necessite de pourvoir 

lui meme a la sauvegarde de ses droits et et 

interets et de recourir a cet effet a la force des 

armes. L'Autriche-Hongrie se considere donc 

de ce moment en etat de guerre avec la 

Serbie. 
 

 

     Le Ministre des affaires etrangeres     

      d'Autriche-Hongrie,  

                     Comte Brechtold" 

Fig.2 -   Telegrama conţinând declaraţia de război adresată Serbiei de către Austro-Ungaria. 
 The telegram comprising the war declaration addressed to Serbia by Austria-Hungary. 

     Dar, la sfârşitul conflagraţiei, popoare 

europene supuse ale unor imperii multinaţionale 

îşi regăseau drumul firesc în libertate. Plecaţi la 

război în aplauzele mulţimilor, împodobiţi cu flori 

şi cocarde, plini de optimism, mulţi dintre 

oamenii de rând ai unei Europe ce îmbrăca 

uniforma militară şi lua armele în mâini au sfârşit 

prin a-şi pierde braţe, picioare, vederea, dar mai 

ales iluziile sau speranţele. Alţii au fost martorii 

eliberării propriilor lor naţiuni şi naşterii unei noi 

lumi pe ruinele unor imperii ce înrobiseră 

popoare, împiedicându-le evoluţia firească. Chiar 

şi austriecii îşi regăseau identitatea ca naţiune, 

ungurii deveneau pentru prima dată în istorie 

majoritari  în  propria  lor ţară, ruşii ieşeau în mod 

brutal din feudalism, popoarele înrobite de turci 

se reîntorceau la libertate iar administraţiile 

imperiale abandonau trecutului răni adânci ale 

istoriei. Unii dintre soldaţi s-au întors ca să 

respected designer of stamp, cards or vignettes for 

the WIPA 1933 exhibition, or by famous actors 

as Bela Lugosi, active patriots as Lucia Bologa 

who took part in the birth of the Rumanian 

Legion in Italy or Mihai Crişan who took part in 

the birth of the Rumanian Legion in Siberia. On 

such cards, the story of a war was being written, 

the war that should have ended all wars and 

which only managed to become a symbol of 

brutality and human misery.  

    But, at the end of the confrontation, European 

nations ruled in multi-national empires were 

finding their way back to freedom. Gone to war in 

the ovations of the crowds, adorned with flowers 

and  cockades,  full  of  optimism,  many  of  the 

common people of a Europe taking to military 

uniform and arms to hand ended by losing arms,  

legs, eyes but, most of all, illusions and hope. 

Others witnessed the liberation of their own 
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povestească urmaşilor despre aventura sau 

grozăviile războiului, dar aproape zece milioane 

dintre ei au rămas undeva departe şi numai o carte 

poştală ţinută într-un cufăr sau lângă icoană le 

amintea celor de acasă de soţul, fiul sau tatăl 

pierdut. Privit de la distanţă, astăzi războiul pare o 

poveste cu parfum romantic ce încă mai 

înfierbântă minţi bolnave. Mesajele de pe 

corespondenţa militarilor de altă dată spun însă 

altceva. 

     Un crâmpei din povestea lor este palid ilustrată 

în acest catalog. El este închinat memoriei tuturor 

celor care au luptat în primul război mondial. 

Între ei, bunicului meu, copilul de trupă şi 

soldatul Gheorghe Popărăscu din Caracal, care a 

luptat la Mărăşeşti şi Oituz.       

     În inima mea, mă simt dator să închin această 

carte şi memoriei unui alt soldat: tatălui meu, 

Marcel din Niculiţelul Dobrogei aurii, care a 

luptat pe frontul din Crimeea, a fugit de trei ori 

din prizonieratul rusesc, a luptat ca trăgător-

ochitor pe un tun anticar de tip Bofors la asediul 

Budapestei, la Banska Bistrica şi la Hron în 1945, 

le-a dat cu tifla tuturor celor care vroiau să-i 

stingă lumina din inimă şi s-a întors acasă pentru 

a-şi creşte copiii şi a trăi demn. Icoana pe care a 

purtat-o în război aproape de inimă se află astăzi 

aproape de inima mea.  

COLECŢIILE 
 

 Colecţionarea corespondenţei militare 

prezintă  toate  premizele  unei  reuşite:  există  o 
 

 cantitate mare de piese gata de a fi colecţionate, 

varietate  greu  de  epuizat,  preţ accesibil,  ofertă  

substanţială şi diversificată, mare varietate de  

nations and the birth of a new world on the ruins 

of the empires that had enslaved nations, denying 

them a natural fulfillment. Even the Austrians 

were finding their identity as a nation, the 

Hungarians became a majority in their own 

country for the first time in their history, the 

Russians pushed out of feudalism, the nations 

enslaved by Turks found a way into liberty and 

the imperial administrations were left behind with 

the deep scars of history. Some of the soldiers 

returned home to tell their children about the 

adventures or the horrors of war; but nearly ten 

millions of them remained somewhere far away, 

and only a fieldpost card treasured in a chest or 

near an icon would remind to those at home about 

the lost husband, son or father. Seen from afar, 

the war seems nowadays a story with romantic 

perfume still inciting sick minds. The messages 

on the fieldpost mail tells a different story, 

though. 

 

     An excerpt of that story - of their story, 

actually - is feebly illustrated in this catalogue. 

This book is dedicated to the memory of all those 

who fought in the First World War. Among them, 

my grandfather, the adopted child of the Army 

and soldier Gheorghe Popărăscu of Caracal, who 

fought at Mărăşeşti and Oituz. 

 

     Deep in my heart, I also feel morally 

compelled to dedicate this book to the memory of 

another soldier: my father Marcel from Niculiţel 

in  the  golden   Dobrudja,   who   fought   on   the 

 Crimean front,  escaped  three  times  from  

Russian  transit camps, fought again on a Bofors 

anti-tank cannon in the siege of Budapest,  at 

Banska-Bistrica and on the Hron river in 1945, , 
 


