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Soarta imperiilor este de a se prăbuşi, cel mai adesea cu
contribuţia popoarelor ocupate. Puţine etnii au participat
mai activ pe front la luptă decât unităţle etnice care aveau o
speranţă pe care imperiile nu o puteau oferi: aceea de
libertate naţională. Dacă etnicii secui au luptat în armata
ungară comunistă a lui Bela Kun împotriva cehoslovacilor şi
românilor dintr-un sentiment de solidaritate cu statul ungar,
la fel au procedat şi alte naţiuni, luptând însă împotriva
imperiilor care i-a înrobit. Legiunile de voluntari polonezi şi
ucrainieni au luat cu entuziasm armele alături de armata
K.u.k împotriva imperiului rus care le-a produs suferinţe
imense. Despre ele s-a scris mult şi există suficientă
literatură pe această temă. Bosniacii au constituit unităţi
etnice în cadrul armatei K.u.k. în ciuda ocupaţiei care data
de aproape patruzeci de ani, probabil datorită factorului
religios: majoritatea erau musulmani iar Turcia, port-drapel
al Islamului, era aliatul fidel al imperiului. Secuii au luptat
şi ei de partea cauzei ungare în două regimente etnice.
Croaţii erau destul de puţin stimulaţi în acest sens deoarece
represiunea etnică era moderată iar alternativa era de a lupta
alături de Sârbi care nu era nici ea prea atrăgătoare. Ca atare
au luptat cu bravură în armata Kuk şi nu în ultimul rând,
contra sârbilor. Sârbii din Voivodina şi Banat nu erau prea
mulţi şi au fost recrutaţi în număr redus în rândul trupelor
ungare iar unii dintre ei au trecut frontiera în Serbia pentru a
lupta în armata sârbă. Slovacii au avut şansa de a se alătura
cehilor. Huţulii au luptat alături de imperiali sau de legiunea
ucrainiană în unităţi etnice distincte. Unii români au putut
lupta în două unităţi etnice conduse de ofiţeri proprii şi la un
moment dat chiar şi sub culorile naţionale româneşti.
Astfel, cei care au avut motivul şi ocazia de a-şi constitui
unităţi proprii de luptă pentru a lupta împotriva trupelor
austroungare au fost ceho-slovacii şi românii. Având
motivaţii la fel de puternice, italienii la rândul lor s-au
alăturat luptei de partea armatei italiene.
Legiunile de voluntari au fost recrutate din rândul
prizonierilor de război. Mulţi dintre voluntari nu au apucat
să mai lupte pentru cauza lor deoarece războiul mondial s-a
terminat înainte ca unităţile lor să ajungă pe front. O parte au
ajuns mai târziu să lupte împotriva trupelor maghiare şi
bandelor de asasini ale regimului lui Bela Kun. Dar cred că
este interesant e aflat câteva date sumare despre ele deoarece
au apărut şi au fost luate în calcule pentru război. În fond,
aproape toţi voluntarii luptaseră în armata K.u.k înainte de a
cădea prizonieri; istoria războiului mondial s-a scris şi de ei.

SUPPLEMENT:
THE ETHNIC LEGIONS OF THE POW
VOLUNTEERS.

The fate of any empire is to crumble, most often with the
contribuiton of the occupied nations. Few nationalities were
more active in the battlefields than the ethnic units who had a
hope which no empire could fulfill: that of national freedom.
If the Szekler ethnics understandably fought in the Hungarian
Communist army of Bela Kun against the Czechoslovaks and
the Rumanians from a sentiment of dedication to the
Hungarian state, so did other nations - but this time against
the empires enslaving them. The legions of Polish and
Ukrainian fought enthusiastically with the K.u.k. army against
the Russian empire who had inflicted terible suffering on
them. A lot has been written about this and there is enough
literature on the subject. Bosniacs did make ethnic units too
within the Kuk army - despite the occupation of cca 40 years,
- most likely on religious grounds: most of them were
Muslims and Turkey, the flagship of Islam, was the faithful
ally of the empire. The Szeklers fought too on behalf of the
Hungarian cause in two ethnic regiments. The Croats were
not very interested in such a fight as long as the ethnic
repression was not felt too harsh, whereas the alternative was
to fight on behalf of the Serbs - that wasn't too attractive
either. So they fought with distiction in the Kuk army, not
least against the Serbs. The Serbs in Voivodina (a.k.a.
Woywodschaft) and Banat were no too many and were
recruited in low numbers among the Hungarian troops while
some of them pased over the border to fight in the Serbian
army. The Slovaks had the opportunity to join the Czechs.
The Huzuls fought either in the imperial army or in the
Ukrainian legion in distinct ethnic units. Some of the
Rumanians could fight in two units under the command of
their own officers and for some time even under their national
colours.
So, those having the motivation and the opportunity to build
theit own ethnic units to fight against the Austrohungarian
troops were the Czecho-Slovaks and the Rumanians. Strongly
motivated too, the Italians joined the fight on behalf of Italy.
The legions of volunteers were recruited among the
prisoners of war. In the end, many of the volunteers did not
fight for their cause because the world war finished before
their units could reach the front. Yet some of them did fight
against the Hungarian troops and the assassin gangs of the
Bela Kun regime. But I think it is interesting to find out a few
details on these legions because they appeared during and
were part of the war. After all, almost all those volunteers did
fight in the imperial army before being taken prisoners; the
history of the First World War was being written by them too.
Trupele române în Cluj.

1 Decembrie / 1-st December 1918, Alba Iulia.
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The Rumanian troops in Cluj.

(© Creative Commons, USA)
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A641 - Legiunea voluntarilor cehi.

A 641 - The Legion of Czech Volunteers.

Legiunea ceho-slovacă este cunoscută mai ales sub
numele de Legiunea cehă deoarece peste 90% din voluntari
erau etnici cehi. La începutul războiului, în cadrul armatei
ruse s-a format o brigadă etnică formată din cehi şi slovaci
căreia li s-au alăturat (mai ales după 1917) voluntari din
rândul prizonierilor capturaţi. Scopul lor era acela de a lupta
pentru independenţa teritoriilor cehilor şi slovacilor din
cadrul imperiului, respectiv Boemia, Moravia şi Slovacia.
Cu timpul Legiunea cehă a crescut ajungând să numere în
jur de 90.000 de voluntari. În timpul războiului civil din
Rusia, Legiunea cehă a luptat împotriva bolşevicilor
controlând un important teritoriu în Siberia şi calea ferată
trans-siberiană. Cehii şi slovacii au fost prezenţi pe toate
fronturile în armata italiană, cea sârbă, în cea franceză şi cea
a U.S.A. În cursul anului 1917, Consiliul Naţional
Cehoslovac - format la Paris în anul 1916 - a preluat
controlul trupelor izbutind să le transforme cu timpul într-o
armată naţională iar în 1918, din cenuşa imperiului
habsburgic, s-a ridicat şi noul stat Cehoslovacia.
Trupe ale Legiunii pe calea ferată Trans-siberiană.
Troops of the Legion on the Trans-Siberian railways.

The Czecho-Slovak Legion is commonly known as the
Czech Legion probably because over 90% of the volunteers
were Czech ethnics. At the beginning of the war, an ethnic
brigade of Czech and Slovaks was formed within the Russian
army for which volunteers were recruited (especially after
1917) from the captured POWs. Their aim was to fight for the
independence of the lands of the Czechs and the Slovaks in
the empire, i.e Bohemia, Moravia and Slovakia. In time, the
Czech Legion grew to ca. 90.000 volunteers. During the Civil
War in Russia, the Czech Legion fought against the
Bosheviks and came to control a large territory in Siberia as
well as the Trans-Siberian railways. The Czechs and Slovaks
were present on all fronts including in the Italian, Serbian,
French and US armies. During 1917, the Czechoslovak
National Council - formed in Paris one year before - took
control of the troops managing to transform these into a
National Army and in 1918, from the ashes of the defunct
Habsburg Empire, the new Chechoslovak state raised.
Legionari cehi din Rgt 8 ucişi de bolşevici în 1918.
Czech legionaires of Rgt. 8 killed by Bosheviks in 1918.

(ex Czech archives - courtesy of Wikipedia)

Legiunea a avut destul de multe CPI editate atât pentru
propagandă cât şi pentru colectare de fonduri. Ele sunt
destul de greu de găsit iar unele sunt rare. Ele au circulat
prin poşta militară având ştampile specifice Legiunii.
Nr. A641 / 1

The Legion has a fair amount of cards issued both for
propaganda and for fund raising purposes. These are pretty
scarce and some are rare. They saw genuine fieldpost
circulation with specific cancels and cachets of the Legion.

CPMI ale Legiunii Cehoslovace

FPPCs of the Czechoslovak Legion
TITLU tip / TITLE type:
-

- cărţi poştale ilustrate de propagandă sau pentru
colectare de fonduri, editate în folosul Legiunii
Ceho-Slovace din Siberia

- picture postcards for propaganda or fund
raising, published for the benefit of the CzechoSlovak Legion in Siberia.
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A642 - Legiunile de voluntari români.

A642 - The Rumanian Volunteer Legions.

Românii au avut o situaţie specială în cadrul imperiului
deoarece teritoriul naţional al poporului român nu fusese
ocupat în totalitate. (Italienii se aflau într-o situaţie similară
în Tirolul de sud). De aceea a fost posibil ca să apară un stat
român format mai întâi prin unirea Principatelor Dunărene
Valahia şi Moldova (1859) şi apoi stat independent în urma
războiului antiotoman din 1877. La 1881 România devine
regat european, iar aceste evenimente au contribuit la
activarea speranţelor de emancipare a românilor din
teritoriile aflate sub ocupaţii străine. O situaţie oarecum
similară mai aveau sârbii din teritoriul sub ocupaţie
maghiară, Banatul Timişan, românesc în cea mai mare parte.
La 1718 Austria a ocupat Banatul, Transilvania, Ungaria şi
alte teritorii care anterior fuseseră ocupate de imperiul
otoman sau sub suzeranitate otomană. În acest fel ajung sub
ocupaţie habsburgică primele teritorii româneşti. Un timp,
insula Ada Kaleh de pe Dunăre rămâne sub control otoman.
La 1774 în contextul ocupării Galiţiei, Austria primeşte
Bucovina de la ruşi ca recompensă pentru ajutorul acordat în
timpul războiului ruso-turc din 1768-1774 Astfel, al doilea
teritoriu românesc ajunge sub stăpânire austriacă.
Alte teritorii româneşti ocupate (de Rusia) erau
Transnistria şi Basarabia care formează în prezent statul
Moldova, şi sudul Basarabiei care împreună cu Insula
Şerpilor fac astăzi parte din Ucraina.
În timpul războiului românii au fost recrutaţi în cadrul
armatei regulate însă au existat şi două unităţi cu specific
etnic românesc. Un regiment de infanterie a fost recrutat în
Bucovina şi pus sub comanda generalului Pop (Papp) iar un
batalion de cavalerie a fost recrutat în Transilvania şi pus
sub comanda Maiorului Victor Rus. Pentru că în plan istoric,
ruşii nu au fost pentru români decât un alt imperiu care le-a
ocupat pământurile alături de austro-ungari şi turci,
dispunerea lor pe frontul anti-rus a fost bine aleasă. După 28
August 1916 când România a intrat în război de partea
Antantei, o parte din aceste trupe au fost disclocate pe
frontul italian pentru a nu fi puse în situaţia de a lupta
împotriva conaţionalilor lor, ceea ce nu ar fi fost înţelept.
Dar majoritatea românilor erau recrutaţi în Transilvania
fiind repartizaţi în unităţi cărora nu li s-a recunoscut
caracterul multietnic. De pildă, dacă veţi găsi foarte multe
CPM cu titlu în limba cehă, un număr mai mic de CP cu
titluri în limbile poloneză sau croată, nu veţi găsi nici o carte
poştală militară cu titlu în limba română.

The Rumanians had a special situation in the Empire
because their national territory had not been completely
occupied. (The Italians were in a similar situation in the South
Tyrol). Therefore a Rumanian state was possible, first by the
union of the Danube Principalities Wallachia and Moldova (in
1859) and then as an Independent state following the antiOttoman war of 1877. In 1881 Rumania became a European
Kingdom and these events contributed to the rebirth of hope
for emancipation of the Rumanians in the territories under
foreign occupation. In a somewhat similar situation were the
Serbs in the territory under Hungarian occupation, the
Temeser Banat, actually mostly Rumanian land as well.
In 1718 Austria occupied Banat, Transylvania, Hungary and
other territories that were previously either occupied by the
Ottoman Empire or under Ottoman suzeranity. This way, the first
Rumanian territories fall under Habsburg occupation. The island
Ada Kaleh on the Danube remained under Ottoman control for
some time.
In 1774, in the context of the occupation in Galicia, Austria
was given Bukovina by Russia as a reward for their help in the
Russian-Turkish war of 1768-1774. Thus, a second Rumanian
teritory falls in Austrian hands.
Other Rumanian territories under (Russian) occupation
were Transnistria and Bessarabia forming nowadays Moldova
and the south of Bessarabia and the Snake Island, now part of
the Ukraine.
During WW 1 the Rumanians were recruited for the
regular army but two units with Rumanian ethnic character
did exist. An infantry regiment was recruited in Bukowina
and put under the command of General Pop (a.k.a. Papp) and
a cavalry batallion was recruited in Transylvania and put
under the command of Major Victor Rus. Since, historically,
the Russians were for Rumanians only another empire
invading their land apart of the Turks and Austro-Hungarians,
their dislocation on the anti-Russian front was a good choice.
After 28 August 1916 when Rumania joined war on behalf ot
the Entente, part of those troops were moved to the Italian
front in order to avoid forcing Rumanians to fight against
their co-nationals - that did not seem a smart idea.
But most of the Rumanian ethnics were recruited in
Transylvania and incorporated in units whose multi-ethnic
statute was denied. For instance, one may find lots of cards
with Czech titles, a smaller amount with the title in Polish or
Croat but you will never find a fieldpost card with a title in
Rumanian.
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Legiunea română din Siberia

The Rumanian Legion of Siberia.

Acesta este un nume folosit la un moment dat pentru ceea
ce s-a numit la început Corpul Voluntarilor români din
Rusia, Corpul Voluntarilor ardeleni-bucovineni sau Corpul
Voluntarilor transilvăneni şi bucovineni. El a fost creat din
rândul prizonierilor români în luna Februarie 1917, cu scopul
de a lupta pentru eliberarea Transilvaniei şi Bucovinei de sub
stăpânire austroungară şi unirea acestor teritorii cu România.
Corpul de comandă al unităţii se formase deja încă din
Decembrie 1916. Multe unităţi din acest corp de voluntari au
ajuns pe frontul românesc luptând inclusiv la Mărăşeşti. După
defecţiunea rusă din Octombrie 1917, corpul de voluntari a
rămas fără sprijin. Reorganizarea corpului de voluntari a dus
la apariţie Legiunii Române din Siberia care a luptat
împreună cu Legiunea Cehoslovacă, în special în regiunea
Arhanghelsk, având un efectiv de cca 4.000 de luptători. În
anul 1920, aceste trupe au fost repatriate.
Este celebră Declaraţia de la Darniţa din 26 Aprilie 1917
prin care se proclama voinţa de unire a Transilvaniei şi
Bucovinei cu România, declaraţie ce a fost adusă la cunoştinţa
Generalului Prezan în calitate de reprezentant al Regelui
Ferdinand I, guvernelor Antantei şi USA. Textul declaraţiei a
fost imprimat pe manifeste care apoi au fost împăştiate din
avioane deasupra liniilor armatei Kuk de pe frontul italian
unde erau prezenţi numeroşi români.

That is a name used at a certain point for what was
initially called The Romanian Volunteer Corps in Russia
or The Volunteer Corps of Transylvanians-Bukovinans. It
started being recruited among the Rumanian POWs in
February 1917 in order to help them fight for the liberation
of Transylvania and Bukowina from the Austro-Hungarian
rule and the reunion of those territories with Rumania. The
General Command of the corps was formed as early as
December 1916. Many units of the Volunteer Corps
reached the Rumanian front taking part in fights including
the Mărăşeşti battle. After the Russian collapse of October
1917, the Volunteer corps remained without support. The
reorganization gave birth to the Rumanian Legion in
Siberia who fought alongside the Czech Legion, especially
in the Archangelsk region, with an effective of cca 4.000
soldiers. In 1920, the legion was repaTriated.
Famous is the Darnytsia manifesto of 26 April 1917
where the aspiration was proclaimed for the reunion of
Transylvania and Bukowina with Rumania; a declaration
was handed over to General Prezan as representative of
King Ferdinand I, to the Entente and USA governments.
The text was printed on pamphlets and distributed from
airplanes over the Kuk troops on the Italian front where
many Rumanians had been displaced.

Soldaţi din Corpul de voluntari români în lagărul de tranzit din Darniţa de lângă Kiev.
Soldiers of the Romanian Volunteer Corps in the transit camp of Darnytsia, near Kiev

Drapelul de la Darniţa.
The Darnitsya Flag

(ex: http://commons.wikimedia.org)

Nu sunt cunoscute ilustrate sau CPM pentru această unitate, dar
dacă ele există trebuie considerate mari rarităţi.

I am not aware of the existence of any FPPCs or FPCs for this unit,
but in case these do exist, they should be regarded as very rare.

Legiunea română din Italia

The Rumanian legion of Italy.

La fel ca în celelalte cazuri, trupele Legiunii Române din
Italia a fost recrutată din rândul prizonierilor români.
La data de 8 Aprilie 1918 la Roma are loc Congresul
Naţiunilor din Austro-Ungaria la care ia parte şi o delegaţie
a românilor condusă de senatorul Gheorghe Mironescu.
Numărul prizonierilor români din Italia de la acea dată era
de 108 ofiţeri, 27 plutonieri şi 17. 504 soldaţi.

Similarly to the other cases, the troops for Rumanian
Legion of Italy were recruited among the Rumanian prisoners.
On 8-thApril 1918, at the Congress of the Nations in
Austro-Hungary in Rome, a Rumanian delegation takes part
under the leadership of Senator Gheorghe Mironescu. The
force of the Rumanian POWs in Italy consisted at the time in
108 officers, 27 sergeants and 17.504 soldiers.

La 24 Aprilie ofiţerii şi aspiranţii aleg “Comitetul de
Acţiune al Românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina “,
care este ulterior recunoscut de guvernul italian ca singur
reprezentant al prizonierilor români. În această calitate,
Comitetul îşi organizează o publicaţie de propagandă şi

On 24th April, the officers and aspirants voted their "The
Acting Committee of the Rumanians in Transylvania, Banat
and Bukowina" which is subsequently acknowledged by the
Italian Government to be the only representative voice for the
Rumanian POWs. In office, the Committee organizes a
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emite o carte poştală color pentru a fi distribuită ostaşilor.
Legiunea se organizează în trei regimente numite Rgt. 1
"Horia", Rgt. 2 "Cloşca" şi "Rgt. 3 "Crişan". Prima
companie a Legiunii de Voluntari Români din Italia s-a
constituit la 28 iulie 1918, în localitatea Ponte di Brenta,
primind în aceeaşi zi drapelul de luptă tricolor, în sunetul
fanfarei italiene care cânta “Deşteaptă-te române!“ (imnul
românilor transilvani, astăzi imnul de stat al României).
Înainte de încheierea războiului, câteva batalioane de
ardeleni au luat parte la cea de a treia bătălie din cadru
ofensivei italiene de pe râul Piave şi la Asigo.
În cursul primăverii şi verii anului 1919 începând cu ziua
de 2 Februarie, cele trei regimente sunt repatriate treptat, în
uniforme şi înarmate. Primul regiment repatriat ("Horia") a
fost stabilit în garnizoană la Deva, la dipoziţia Consiliului
Dirigent al Transilvaniei.
Nr. A642 / 1

propaganda publication and issues a picture post card to be
distributed among the soldiers.
The Legion is organized into three regiments, namely Rgt. 1
"Horia", Rgt. 2 "Cloşca" and "Rgt. 3 "Crişan". The first
Company of Volunteers is constituted on 28 July 1918 in
Ponte di Brenta, receiving the battle flag in the national colours
on the same day, in the sound of the Italian brass band playing
“Deşteaptă-te române!“ (=Rise, Rumanian! the anthem of the
Transylvanian Rumanians, now the national anthem of
Rumania).
Before the end of WW 1, some batallions of Transylvanian
Rumanians took part in the third battle of the Italian offensive
on Piave and at Asigo.
During the spring and summer of year 1919, starting with
2nd February, the three regiments were gradually repatriated,
in uniforms and with their weapons. The first regiment to be
repatriated ("Horia") was established in the garrison of Deva,
awaiting orders from the Dirigent Council of Transylvania.

CPMI a Legiunii Române din Italia.

FPPC of the Rumanian Legion in Italy.
TITLU tip / TITLE type:
-

- CPI emisă de Comitetul de acţiune pentru soldaţii din
Legiunea Română din Italia; soldat în uniformă militară
purtând drapelul tricolor cu stemă regală a României, în
fundal silueta unui tăran român cu armă; la bază, stemele
regale ale Italiei şi României şi text bilingv:
deviza"ROMÂNUL NU PIERE" în caractere latine
(romane) şi "LEGIONE ROMENA" plus loc şi dată,
ITALIA - OTTOBRE / MCMXVIII (=1918).
Pe verso, text bilingv:
LEGIUNEA ROMÂNĂ DIN ITLAIA /
LEGIONE ROMENA IN ITALIA.

- PPC issued by the Acting Committee to be distributed to
the soldiers in the Romanian Legion in Italy; soldier in
uniform holding the flag with the Rumanian colours and the
Royal coat-of-arms, in background a Rumanian peasant
carrying a rifle; at botton the Royal coats-of-arms of Italy
and Rumania and bi-lingual text: the slogan "THE
RUMANIAN WILL NEVER PERISH" in Latin (Roman)
letters and "LEGIONE ROMENA" plus place and date
ITALIA-OTTOBRE / MCMXVIII (=1918).
On back, bilingual text
LEGIUNEA ROMÂNĂ DIN ITLAIA /
LEGIONE ROMENA IN ITALIA.

ex Dan Grecu (Deva) collection.
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