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LISTELE DE RECRUŢI DIN DOUĂ REGIMENTE HABSBURGICE 

(1804-1805) 

 

 

 

Epoca Revoluţiei franceze, urmată de cea napoleoniană, a declanşat 

schimbări majore atât pe harta Europei, cât şi în ţările care s-au aliat împotriva 

Franţei. Printre ele s-a numărat şi Imperiul Habsburgic, din care făceau parte 

Regatul Ungariei şi Marele Principat al Transilvaniei. Totuși, epoca, de 

asemenea multe teme și documente care se leagă de aceasta, rămân relativ 

neexplorate în istoriografia română şi în cea maghiară1. Printre ele se numără 

listele persoanelor recrutate în diferite unităţi militare. Acestea au fost prea 

puțin studiate sau publicate. Articolul de faţă doreşte să prezinte tabelele cu 

recruţi din anii 1804-1805, găsite în fondurile a două unităţi de cavalerie ale 

armatei habsburgice. 

Trupele împăratului Francisc al II-lea au fost înfrânte de Franţa de 

două ori (în Războiul Primei Coaliții, respectiv, în Războiul celei de-a Doua 

Coaliţii) pe parcursul a mai puţin de un deceniu. Acest fapt l-a forţat pe 

împărat să-l numească pe fratele său, arhiducele Carol, preşedinte al 

Consiliului de Război din Viena, instituţia responsabilă de conducerea 

armatei. Sub comanda arhiducelui, forțele militare habsburgice au cunoscut 

două perioade de reformă: prima s-a desfășurat între anii 1801 şi 1804, cea 

de-a doua, după înfrângerea dezastruoasă de la Austerlitz, în intervalul 1806-

1809. Am optat pentru anii 1804-1805 deoarece la acea dată armata 

                                                           
1 În istoriografia autohtonă, literatura de specialitate care se ocupă de epoca napoleoniană 

este relativ puţină, cu toate că există excepţii notabile printre care se numără, de exemplu, 

volumul Franţa şi Banatul. 1789-1815, realizat de Nicolae Bocşan, Mihai Duma şi Petru Bona, 

apărut la Editura Banatica în 1994, sau cartea istoricului Elek Csetri, intitulată Erdélyi ezredek a 

francia forradalom és a napóleoni idők háborúiban: (1792-1815), apărută la Cluj-Napoca în 

2005. A doua lucrare are ca temă activitatea regimentelor care făceau recrutări în Transilvania. 

În afara cărţilor sus-amintite au mai fost publicate studii referitoare la impactul perioadei 

asupra românilor: de exemplu, Nicolae Bocşan şi Sorin Mitu s-au ocupat de propaganda 

habsburgică antinapoleoniană din Banat, respectiv Transilvania. În ceea ce priveşte 

istoriografia maghiară, avem de-a face o situaţie oarecum asemănătoare, dar ceva mai bună. 

Printre alţii, Domokos Kosáry, Tamás Csikány şi István Nagy-Luttenberger au publicat cărţi și 

studii despre această perioadă. După părerea mea, numărul relativ mic al lucrărilor se 

datorează faptului că în ambele cazuri s-a pus accentul mai mult pe revoluţia de la 1848-1849. 
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Imperiului Austriac se afla la răscruce de drumuri: la sfârşitul primei perioade 

de reformă şi în pragul unui nou război cu Franţa împăratului Napoleon I. 

Am verificat două unităţi militare din perioada menționată: 

Regimentul de Linie nr. 7 (Liechtenstein) de husari, respectiv Regimentul de 

Husari Grăniceri nr. 11. Prima unitate primea soldaţi noi din regiunea de nord-

vest a actualei Slovacii (din vechiul comitat Trencsén); cea de-a doua recruta 

din regiunea actualelor judeţe Braşov, Covasna şi Harghita. Listele pe care le-

am utilizat se află în cutiile nr. 7602 și 7789, din fondul Liste de mustră şi tabele 

ale efectivelor (Musterlisten und Standestabellen) din Kriegesarchiv (Arhiva de 

Război) păstrată la Österreichisches Staatsarchiv (Arhivele de Stat Austriece) 

din Viena. 

Formele de recrutare din Imperiul Habsburgic 

Pentru început, aş dori să precizez faptul că termenul de recrutare din 

text nu se conformează sensului modern al cuvântului, adică nu se referă la 

sistemul contemporan care are la bază obligaţia cetăţenilor, sancţionată prin 

lege, de a se înrola în cazul în care ar fi chemaţi sub arme. Sistemul modern 

este o moştenire a perioadei napoleoniene şi, în intervalul de timp cercetat, 

putea fi observat numai în Franţa, dar şi acolo într-o formă rudimentară. 

Recrutarea de la cumpăna secolelor XVIII şi XIX a fost un proces administrat 

de stările privilegiate, care votau pe timp de război un număr de recruţi atraşi 

în oștire pentru a suplini lipsa de soldaţi. 

Au existat în această perioadă două metode pentru a-i atrage pe tineri 

în armata imperiului: înrolarea (în maghiară verbunk, termen care se trage din 

substantivul german Werbung, înseamnând „reclamă”) şi recrutarea forţată 

(în maghiară tyrózás)2. De obicei, era trimisă o comisie de înrolare formată 

dintr-un ofiţer sau un subofiţer şi din câţiva soldaţi mai petrecăreţi, care 

mergeau din sat în sat şi din oraş în oraş. Aceştia, cu ajutorul judelui local, 

dădeau o petrecere în una dintre cele mai aglomerate locaţii din aşezare (de 

exemplu în piaţa centrală), de la care nu lipseau muzicanții, voia bună, dansul 

şi cântecele cazone, milităria fiind astfel prezentată într-o lumină pozitivă, 

dacă nu chiar idilică. Soldaţii făceau astfel reclamă vieţii din armată, în 

                                                           
2 Elek Csetri, „Katonának tött az átok.” Verbuválás és katonafogás Erdélyben a francia és 

napóleoni háborúk idején (1792-1815) [„Blestemul m-a făcut soldat”. Înrolarea şi recrutarea 

forţată în Transilvania din timpul războaielor franceze şi napoleoniene], în Hadtörténelmi 

Közlemények, 110, 3, 1997, p. 3 (vezi și http://epa.oszk.hu/00000/00018/00002/pdf/ 

kozlemenyek.pdf, accesat la data în 10.03.2016). 
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încercarea de a-i convinge pe tinerii locului să se înroleze. Comisia avea, pe 

lângă muzică şi dans, un alt ajutor „de nădejde”, alcoolul, element, de altfel, 

nelipsit al acestor petreceri, care putea să înlesnească decizia tinerilor3. 

Soldaţii erau echipaţi cu frânghii, dar aveau şi cătuşe la ei, pentru a-i lua cu 

sila pe bărbaţi care, între timp, s-ar fi răzgândit4. 

Cealaltă modalitate, recrutarea prin forţă, era mai violentă şi mai des 

utilizată spre sfârşitul războaielor napoleoniene. Bărbaţii erau pur şi simplu 

luaţi de pe stradă şi duşi la un consult medical. Dacă erau găsiţi apţi pentru 

serviciul militar, erau repartizaţi la unităţile în care se resimțea lipsa lor. Pentru 

această formă, Csetri precizează faptul că, în general, primii recrutaţi cu forţa 

erau cei aflaţi la marginea societăţii (bătăuşii, tâlharii), urmaţi de membrii 

straturilor sociale inferioare (ţărănimea, săracii)5. 

În ceea ce priveşte graniţa militară, din care făceau parte şi satele 

Regimentului nr. 11 de Husari, situaţia era oarecum diferită faţă de celelalte 

părţi ale imperiului. Teritoriul era organizat de Viena după un model introdus 

mai întâi în Slavonia. Acolo, serviciul militar era obligatoriu pentru bărbaţii cu 

vârste între 16 şi 60 de ani6, însă familiile lor erau scutite de impozite7. 

Tipurile de liste şi conţinutul lor 

În cursul cercetării, am găsit două categorii de liste: tabelele de 

recrutare și foile individuale ale recruţilor. Trebuie menţionat faptul că în 

fondul Regimentului Grăniceresc nr. 11 nu se găsesc tabele din perioada 

1804-1805. De asemenea, mai trebuie spus că atunci când vorbesc despre 

listele de recruţi (în germană Assent Lista), mă refer la actele care atestă că 

noii soldaţi erau deja recrutaţi şi depuseseră totodată jurământul de credinţă. 

Tabelele de recrutare sunt un fel de formulare completate de un ofiţer al 

regimentului, de exemplu un locotenent, şi conţin datele mai multor recruţi 

(Fig. 1/a). În prima rubrică erau consemnate localitățile şi comitatele din care 

proveneau noii soldaţi (Woher die Zuwachsung deren Recruten geschehen). 

Urma înregistrarea „numărului de capete” (Anzahl der Köpfe), respectiv a zilei, 

                                                           
3 Arthur M. Broeke, Conscription in the Habsburg Empire to 1815, în Donald Stoker et al., ed., 

Conscription in the Napoleonic Era: A Revolution in Military Affairs, Routledge, 2009, p. 70. 
4  Csetri, „Katonának tött az átok.”, p. 4. 
5 Ibidem, p. 12. 
6 Csetri, Katonának tött az átok.”, p. 2 

 7 István Nagy-Luttenberger, A császári-királyi hadsereg 1765-1815. Szervezettörténet és 

létszámviszonyok [Armata imperial-regală 1765-1815. Istoria organizării şi evoluţia efectivelor], 

Pápa, Gróf Esterházy Károly Múzeum, 2013, p. 87-88. 
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lunii şi anului depunerii jurământului militar (Tag, Monat und Jahr der 

Assentierung). În a cincea rubrică apar numele recruților (Nomina), apoi 

informaţiile legate de locul (Ort), comitatul (Komitat), respectiv regiunea 

(Land) în care s-au născut (Gebuertig). Următoarele rubrici precizează vârsta 

(Jahre alt), apartenenţa confesională (Religion), situaţia familială (Stand), 

profesia (Profession), precum şi experienţa militară anterioară (Vorhero in 

Militair gedient) a noilor soldaţi. A douăsprezecea rubrică ne arată înălţimea 

lor (Maaẞ), redată în picioare (Schuh), ţoli (Zoll) şi linii vieneze (Strich). 

Urmează cea referitoare la primirea soldei (Verwendung des Werbgeldes) şi, 

în final, observaţiile (Annotation). 

Alte rubrici ne prezintă echipamentul primit de recruţi de la armata 

habsburgică: paltonul (Mantel), mantia (Kittel), dolmanul (Dolman sau 

Dolmann), mantaua de campanie (Leibel), pantalonii (Hosen), cureaua (detto 

Riemen), pantalonii de călărie (Reit Hosen), un fel de fular (Hals Flohr), 

cămăşile (Hemder), lenjeria (Gatyen), o pereche de cizme cu pinteni (Paar 

Csismen/Spora), şapca de campanie (Holz-Muetzen), o perche de mănuşi 

(Paar Faeustling), rucsacul militar (Zwilchene Tornister), instrumentele de 

curăţat calul (Pferdputzzeg), cu două rubrici secundare: pieptenele (Striegel), 

respectiv peria (Partatschen). 

La sfârşitul acestor liste sunt două alineate. Primul conţine o opinie 

medicală succintă, medicul în cauză notând că recruţii sunt apţi pentru 

serviciul militar; urmează semnătura acestuia. De exemplu: „Pe recruţii de mai 

sus i-am consultat conştiincios şi i-am găsit apţi pentru orice serviciu militar 

chezaro-crăiesc; confirm acest fapt” (Fig. 1/b).  

Al doilea alineat constă într-o însemnare a unui ofiţer sau subofiţer 

privind data la care recruţii depuseseră jurământul de credinţă. 

Celălalt tip de document, foaia individuală de recrutare, are o 

structură asemănătoare şi se găseşte în fondurile ambelor unităţi militare. 

Primul său alineat este un fel de introducere în care se specifică faptul că în 

unitate a fost primit un nou recrut. De exemplu, pe foia lui Carolus Simon8, 

un tânăr de 17 ani originar din Odorheiu Secuiesc, primit în Regimentul de 

Husari Grăniceri nr. 11 în calitate de furier (copist militar), găsim următoarea 

introducere (Fig. 3): „Despre (tânărul, n.a) nou neobligat de mai jos, primit în 

                                                           
8 În text am reprodus numele recruţilor aşa cum apar pe listă, fără modificări. Am renunţat 

doar la literele care nu se mai găsesc în limba germană, cum ar fi de ex. litera ӯ. 
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efectivul incomplet al regimentului sus-numit la comandamentul general din 

Golyn în calitate de copist militar.” 

După introducere urmează, în partea dreaptă a foii, câteva propoziţii 

despre recrut care conţin numele întreg, locul naşterii, vârsta, situtaţia 

familială, antecedentele militare, respectiv data și locul recrutării. Cel de-al 

doilea alineat, ca şi în cazul tabelelor, descrie expertiza sumară a medicului 

militar care constată aptitudinea tânărului pentru viaţa de soldat. În cazul lui 

Carolus Simon avem de-a face cu următoarea părere: „Pe copistul de mai sus 

l-am consultat conştiincios şi l-am găsit apt pentru această însărcinare atât în 

serviciul imperial, cât şi în cel imperial-regal”. 

Ultima parte a foii, ca şi tabelele, conţine data şi locul depunerii 

jurământului. Pentru copistul din Odorheiu Secuiesc, alineatul cuprinde 

informaţii adiţionale, deoarece copiştii trebuiau să se ocupe, în afara 

redactării ordinelor, şi de gestionarea situaţiei financiare a unităţii respective. 

„Copistul de faţă mi s-a prezentat, a susținut la data însemnată pe margine 

examenul scris, socotit şi gestiune şi a fost primit în efectivul incomplet al 

lăudabilului regiment secuiesc de husari nr. 11. Semnat la Sibiu pe 6 

noiembrie 1805.” 

Statisticile recruţilor din Regimentul nr. 7 (Liechtentstein) 

Recruţii unității militare, al cărei proprietar (în germană Regiments-

Inhaber) pentru perioada cercetată a fost prinţul Ioan de Liechtenstein9, 

provin, aşa cum am mai amintit, din Ungaria Superioară, din jurul oraşului 

Trencsén (azi Trenčín, în Slovacia), toţi fiind recrutaţi de stările privilegiate. 

Dacă ne uităm la numele lor, putem observa că, în anii 1804-1805, erau în 

majoritate de etnie slovacă. 

Din punctul de vedere al apartenenţei confesionale, din 83 de soldaţi, 

70 erau romano-catolici, 12 luterani, unul singur, Ladislaus Bárány, de 18 ani, 

originar din Dávidvágása (azi Davidov în estul Slovaciei), fiind de „credinţă 

veche” (altglaubig). În majoritate, recruții aveau vârste cuprinse între 18 şi 22 

de ani. Doar șapte dintre ei depășeau acest interval: un recrut avea 23 de ani, 

trei, 24, alţi doi, 25 de ani; cel mai în vârstă, Johan Sztraka, 28 de ani. Doar 

Ludvig Franz Ratky, originar din Sibiu, era de 16 de ani. 

Dacă ne uităm la îndeletnicirile noilor soldaţi, putem observa că 

majoritatea lor, 70 din 83, nu aveau niciun fel de profesie în momentul intrării 

                                                           
9 Alphonse Freiherr von Wrede, Geschichte der k. und k. Wehrmacht, III, Viena, 1901, p. 266. 
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în armată. Între cei 13 rămaşi, găsim doi postăvari, doi ţesători, doi rotari şi 

câte un pălărier, tâmplar, croitor, măcelar, zugrav, olar, sacristan (Fig. 4). La 

situaţia familială putem spune că, în momentul depunerii jurământului, numai 

11 husari erau însuraţi. 

Din grup, doar două persoane (Thomas Krusko şi Johan Gajdoss) 

aveau antecedente militare: primul luase parte la una dintre insurecţiile 

nobilimii ungare, celălalt fusese membru al unei unităţi paramilitare călare. 

În ceea ce priveşte Regimentul Grăniceresc nr. 11, am găsit trei foi 

individuale (Nicolaus Varga, Joseph Hiendenmayer şi Carolus Simon), dar şi 

tabelul lunar (Monat-Tabelle) din decembrie 1805 care conţine numele celor 

proaspăt înrolaţi. Bărbaţii din această listă provin atât din scaunele secuieşti, 

cât şi din localităţi româneşti aflate în prezent în partea estică a judeţului 

Braşov (Săvăstrăn, Voila, Hurez, Recea, Iaşi, Berivoi, Deşani). 

Concluzii 

Se poate spune în final că premisa de la care am pornit cercetarea s-

a adeverit, listele de recruţi ale celor două unităţi de cavalerie din anii 1804-

1805 necuprinzând informaţii medicale veritabile. Excepţie fac tabelele de 

recrutare, care conţin o singură informaţie legată de starea fizică a recrutului 

şi anume statura acestuia, specificată în picioare vieneze, unitatea de măsură 

a vremii. Aprecierea medicului recrutor este, în general, redată într-un alineat 

scurt, succint, şi nu ne spune prea mult în afara faptului că a avut loc un 

control medical şi că bărbatul recrutat a fost găsit apt pentru serviciul militar. 

În afara acestor două aspecte, documentele nu mai conțin informaţii 

medicale. Aş dori să mai precizez că lipsesc informaţiile legate de armament, 

cal, harnaşament, şi muniţie. 

În tabelele de recrutare predomină datele legate de vârstă, situaţia 

familială, confesiunea, viaţa anterioară (profesie, antecedente militare) a 

recrutului, respectiv echipamentul şi câteva unelte pentru igiena calului 

primite de acesta. Foile individuale sunt şi mai sărace din acest punct de 

vedere. Totuși, listele de recruţi conţin informaţii de altă natură care ar putea 

atrage, de exemplu, atenția specialiștilor în istorie locală interesați de zonele 

de origine ale recruților. Aceștia din urmă au fost, probabil, combatanţi în 

Războiul celei de-a Treia Coaliţii, din toamna anului 1805. 

 

CSABA HORVÁTH 
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RECRUITMENT LISTS OF TWO HABSBURG REGIMENTS (1804-1805) 

Abstract 

 

This article presents the recruitment lists of two cavalry regiments of the 

Habsburg army (the regular 7th Hussar Regiment and the 11th Border Guard Hussar 

Regiment) from the years 1804-1805. 

Besides major changes in warfare, military organization and borders shifts in 

Europe, the Revolutionary and Napoleonic Wars brought a dramatic increase of the 

numbers of French soldiers available on the battlefield. This situation forced the 

countries that were at war with the new France that had emerged from the French 

Revolution to implement reforms. Among these countries was the Habsburg 

Monarchy, which included both the Hungarian Kingdom and the Great Principality 

of Transylvania. 

I chose the above mentioned time span because these years marked the end 

of the first period of reorganization that tried to renew the Habsburg army, which 

had previously been defeated by France in the first two Wars of Coalition. I was 

interested in the types of the recruitment lists that were used at the time and I was 

also curious if these documents contained any kind of medical information about the 

recruits. 

 

Keywords: Napoleonic Wars, Hussar, 19th century, recruiting. 
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a)  
 

b)  

Fig. 2. Prima și ultima pagină a unui tabel de recrutare  

al regimentului nr. 7 (Österreichisches Staatsarchiv). 
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Fig. 3. Foaia individuală a lui Carolus Simon (din regimentul de husari  

gărniceri nr. 11) (Österreichisches Staatsarchiv). 
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Fig. 4. Profesia recruţilor din regimentului nr. 7. 
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