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Argument

Acest volum este rezultatul unui proiect de cercetare focalizat pe 
interacţiunea dintre ofiţerii armatei habsburgice şi societatea civilă, o 
abordare originată prioritar în istoria socială şi nu în cea militară. De 
altfel, dintre cei trei editori ai volumului, doar Csaba Horváth este un 
specialist în istorie militară.

Lucrarea noastră nu este şi nici nu pretinde a fi privită drept o istorie 
a corpului ofiţerilor români (sau de origine română) din armata austro‑
ungară, sau a celor din corpul armatei teritoriale de honvezi. Ținând 
cont de situaţia scrisului istoric expusă în subcapitolul imediat următor, 
considerăm că suntem încă departe, ca mediu istoriografic, de o astfel 
de realizare şi nici nu putem să ne gândim că vom atinge un asemenea 
deziderat în lipsa unor preocupări constante şi profesioniste de istorie 
militară, care să vină dinspre specialişti formaţi şi dedicaţi cu prioritate 
unor astfel de teme. Contribuţii valoroase există deja, dar ele aparţin 
unor istorici consacraţi în alte sub‑domenii de cercetare, pentru care 
istoria militară a Transilvaniei în perioada modernă şi a ofiţerilor arma‑
tei habsburgice în particular reprezintă subiecte de studiu secundare 
sau ocazionale. În aceste condiţii, pentru a asigura continuitatea în 
durată lungă a unui areal de studiu tot mai frecventat, se impune orien‑
tarea eforturilor nu doar spre activitatea propriu‑zisă de cercetare, ci şi 
spre familiarizarea cu tema a tinerilor istorici interesaţi şi spre formarea 
lor ca viitori istorici militari.

Tot în acest punct îşi are locul şi o altă menţiune explicativă, refe‑
ritoare la titlul volumului. Am optat conştient şi în baza unei analize 
temeinice pentru formula „ofiţeri de origine română” şi nu „ofiţeri 
români”, deoarece cel puţin doi dintre subiecţii lucrării noastre nu 
cunoşteau limba română şi este foarte probabil ca mai mulţi dintre ei 
să nu se fi considerat „români”, în ciuda originilor etnice la prima sau a 
doua generaţie. Am stăruit asupra acestui aspect, al relaţiei dintre ori‑
ginea etnică şi opţiunea identitară naţională, în subcapitolul dedicat 
analizei prosopografice, însă am considerat că alegerea titlului trebuie 
să fie argumentată, fie şi sumar, încă de la începutul cărţii. De altfel, 



cazuistica diversă şi pe alocuri ambiguă pusă la dispoziţie de foile de 
evaluare ale ofiţerilor relevă situaţii mai rar explorate istoriografic şi 
subliniază fluiditatea relaţiei dintre originile etnice, cunoştinţele ling‑
vistice, onomastică şi naţionalitatea asumată. Biografiile ofiţerilor din 
acest volum arată, de fapt, cât de puţin detaliat cunoaştem ansamblul 
social şi viaţa cotidiană (căci contextul social cotidian şi componenta 
sa lingvistică influenţează puternic opţiunea auto‑asumativă naţională) 
din regiunile locuite de români din monarhia austro‑ungară în perioada 
ce a precedat Primul Război Mondial.

Plecând de la premisele mai sus menţionate, lucrarea noastră îşi pro‑
pune o triplă finalitate.

În primul rând, aceea de a perpetua printre specialiştii şi cititorii 
români interesul faţă de ofiţerii armatei habsburgice, contribuind astfel 
la treptata consolidarea a unui sub‑domeniu istoriografic de care atât 
istoria militară, cât şi istoria socială a Transilvaniei au nevoie. Este deci 
o lucrare gândită prioritar pentru publicul român şi dedicată acestuia.

În al doilea rând, de a atrage atenţia asupra ofiţerilor de origine 
română din armata de honvezi – una dintre componentele armatei 
habsburgice care a suscitat mai puţin interes în istoriografia română, 
cel puţin până în ultimul deceniu. În acest sens, ne‑am focalizat asu‑
pra a două categorii de izvoare aproape ignorate până acum în istorio‑
grafia română: fişele de evaluare ale ofiţerilor (păstrate la Institutul şi 
Muzeul de Istorie Militară din Budapesta), respectiv periodicele ofici‑
ale militare ale timpului, editate de Ministerul de Război al Ungariei şi 
disponibile aproape integral în format digital. Acestora li s‑a adăugat 
cantitatea imensă de informaţie oferită de presa timpului, indiferent de 
limba de redactare, care a permis completarea datelor biografice din‑
colo de serviciul militar activ. Selecţia de fişe de evaluare şi medalioane 
biografice refăcute din jurnalele timpului şi incluse în prezentul volum 
ilustrează tipologia documentelor, diversitatea şi bogăţia informaţiilor 
pe care le cuprind, cunoaşterea istorică pe care o oferă şi posibilităţile 
interpretative pe care le deschid.

În al treilea rând, dar cel puţin la fel de important, volumul nostru 
atrage atenţia explicit asupra diferenţierilor din interiorul corpului ofiţe‑
resc şi în particular asupra unei categorii de personal nefrecventată până 
acum în istoriografia română: ofiţerii în rezervă. Existenţa lor era, bineîn‑
ţeles, semnalată, însă studiile de specialitate în limba română nu au făcut 
niciodată diferenţieri explicite între ofiţerii de carieră şi cei în rezervă, 
preferându‑i, de altfel, pe cei dintâi, atunci când au fost elaborate puţi‑
nele biografii redactate până acum. Există însă raţiuni solide care susţin 
interesul faţă de ofiţerii în rezervă şi necesitatea cercetării lor mai deta‑
liate pe viitor. Majoritatea acestora erau membri ai burgheziei mici şi 
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mijlocii a timpului (asimilaţi istoriografic „elitei locale”, uneori „elitei 
naţionale” româneşti) şi serveau un an ca voluntari, urmând şi cursuri de 
specialitate. Pe parcursul următorilor 12 ani reveneau periodic la unită‑
ţile de care aparţineau, pentru a participa la exerciţiile militare, în cadrul 
cărora preluau comanda unor subunităţi (plutoane sau, mai rar, compa‑
nii), interacţionau cu ceilalţi ofiţeri, erau evaluaţi, după care se întorceau 
în viaţa civilă. Prin dualitatea poziţiei lor, ofiţerii în rezervă reprezentau 
unul dintre canalele permanente de comunicare între corpul ofiţerilor şi 
societatea civilă, ipostază care i‑a adus, de altfel, în atenţia noastră.

Editorii şi‑au propus ca volumul de faţă să reprezinte o lucrare‑
semnal, care să atragă atenţia asupra unei teme cu potenţial major de 
cercetare, să pună la dispoziţie eşantioane de surse primare arhivistice 
uşor accesibile (sau cel puţin cu mult mai uşor accesibile decât până 
acum zece ani), alături de periodicele oficiale militare, să demonstreze 
bogăţia informaţională şi perspectivele interpretative ale acestora şi să 
stârnească astfel interesul, în special generaţiilor mai tinere de istorici, 
dar nu numai. Cu acest scop am realizat şi descrierea detaliată a struc‑
turii documentelor publicate, precum şi modalităţile de identificare a 
informaţiilor folosind sursele digitizate – în mod evident mai tentante 
şi absolut necesare în actualul context al cercetării istorice –, în spe‑
ranţa că pe viitor cele 24 de medalioane biografice şi cele 19 foi de eva‑
luare publicate vor constitui, alături de alte contribuţii istoriografice 
deja existente, punctul de plecare al unei istorii temeinic documentate 
şi bine întocmite a corpului ofiţerilor români din armata de honvezi în 
particular şi din armata habsburgică în general.

Mulţumirile noastre se îndreaptă către personalul Arhivelor de 
Război din cadrul Institutului şi Muzeului de Istorie Militară din 
Budapesta pentru ajutorul acordat în identificarea documentelor, către 
personalul Serviciilor Judeţene Bihor şi Alba ale Arhivelor Naţionale 
ale României, al căror sprijin s‑a dovedit esenţial în condiţiile dificile ale 
anului 2020, către Iulian Măcreanu pentru promptitudinea cu care a răs‑
puns solicitărilor de ajutor în reconstrucţia carierelor ofiţerilor trecuţi 
în armata română după 1918, precum şi Florinei Raita, lui Hunor Balla 
și Hunor Téglás pentru acribia cu care au ajutat la realizarea indicilor. 
Mulţumim de asemenea referenţilor, prof. dr. Cornel Sigmirean şi conf. 
dr. Ion Cârja, pentru lectura volumului, lui Cătălin Drăghici pentru 
ilustraţia copertei şi Editurii Mega pentru condiţiile grafice impecabile 
în care a fost publicată lucrarea. 

La final, dar nu în ultimul rând, mulţumim UEFISCDI România, 
instituţie finanţatoare a proiectului PN‑III‑P1‑1.1‑ID‑TE‑2016‑0432.

Editorii




