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Înnoiri militare ᗰi evenimente mai importante din viaᘰa armatei austriece în 

perioada 1849—1859 oglindite în "Geschichte des k.u.k. Infanterieregiments nr. 

63" întocmitူ de  cူpitanul Michael Schneider, Bistriᘰa, 1906

La sfârᗰitul rူzboiului revoluᘰionar de la 1848-1849 Regimentul II grူniceresc 

de la Nူsူud se afla dispersat în diferite regiuni ale Transilvaniei, Banatului, Bucovinei 

ᗰi Galiᘰiei, în scopul menᘰinerii ordinii. Regimentul, ca ᗰi districtul din care fူcea parte, 

a suferit pierderi în aceastူ perioadူ, numူrul militarilor cူzuᘰi fiind de 500, la care se 

adaugူ pierderi materiale ᗰi din rândul civililor. La 11 august 1849, generalul Ludwig 

Wolgemuth, guvernatorul civil ᗰi militar al Transilvaniei, dispune dezarmarea tuturor 

locuitorilor din aceastူ provincie, inclusiv a Regimentului românesc de la Nူsူud. 

În a doua parte a anului 1850, grူnicerii sunt lူsaᘰi la vatrူ, prilej cu care ei 

cautူ sူ-ᗰi refacူ locuinᘰele complet distruse. Mare parte dintre ei încep activitူᘰi 

meᗰteᗰugူreᗰti, comerciale sau de plutူrit; de asemenea, sunt prezenᘰi ᗰi în minele de la 

Rodna. În aceastူ situaᘰie se gူsea Regimentul grူniceresc de la Nူsူud în timpul 

reformelor iniᘰiate de Franz Iosif. 

Capitolul 15

1849—1859. Înnoiri militare ᗰi evenimente importante

Sângeroaselor deznodူminte al anului 1849 de pe câmpurile de bူtူlie le-au 

urmat 10 ani de pace.

În decursul acestei paᗰnice perioade a binevoit Majestatea Sa a Înaltului nostru 

Comandant Suprem, în locul reformelor ᗰi îmbunူtူᘰirilor obiᗰnuite doar parᘰiale de 

pânူ atunci, o ordonare bazatူ pe principii clare, de a realiza o muncူ pentru pace, 

temeinicူ ᗰi însemnatူ pentru desူvârᗰirea armatei, în toate domeniile vieᘰii acesteia.

În felul organizူrii armatei se fူcurူ chiar de la început schimbူri noi ᗰi 

importante.



www.ReenerLaendchen.ro

2

Pânူ în anul 1848 nobilimea era scutitူ legal de îndeplinirea serviciului militar, 

deᗰi aceasta nu fူcea nici un uz de acest privilegiu, mai mult chiar, fiii sူi serveau în 

numူr mare ca voluntari în armatူ.

De asemenea, perioada de stagiu era una diferitူ pânူ în acea perioadူ,  

respectiv 14, 10 sau 8 ani, chiar dacူ încorporူrile au fost efectuate în cercurile de 

recrutare ale ᘰူrilor germane ᗰi slave, din cele ungare sau italieneᗰti, cu care Tirolul se 

afla pe picior de egalitate.

Peste aceasta, centrele porturilor libere din Triest ᗰi Fiume, ca ᗰi Dalmaᘰia, unde 

aveau loc recrutူri voluntare pentru flotူ ᗰi neoficiale pentru armata terestrူ, au rူmas 

complet în afara conscripᘰiei.

 Prin prescripᘰia provizorie, care a fost datူ de cူtre Majestatea Sa Franz Josef 

I la 5 Decembrie 1848, la puᘰine zile dupူ urcarea lui pe tron, a fost iniᘰiatူ asimilarea. 

Scutirea nobilimii  promisူ prin patenta de recrutare din decembrie 1827 de-acum

înceta. Prin patenta Imperialူ din 19 aprilie 1850 a fost extinsူ pe mai departe durata 

de reangajare în armatူ de numai 8 ani ᗰi la ᘰူrile Coroanei maghiare, mai departe prin 

Patenta Imperialူ din 2 februarie 1852, recrutarea cu reangajare de 8 ani în Dalmaᘰia, ca 

ᗰi prin patenta din 9 februarie acelaᗰi an pentru oraᗰele Buccari, Fiume ᗰi Triest 

împreunူ cu zona oraᗰe1or sale, însူ totuᗰi aplicarea acestei mူsuri la Triest a fost 

monentan amânatူ.

Armata de odinioarူ a provinciilor germane era constituitူ din recruᘰi ᗰi 

rezerviᗰti din toate specia1itူᘰile ᗰi ducea astfel lipsa vitejiei rူzboinice, ca simplူ 

trupူ de infanterie. Infanteristul trebuia sူ serveascူ pânူ la 45 de ani, dar dacူ a  mai 

servit deja ca soldat, pânူ la 38 de ani, ᗰi era sustras de asemenea de la viaᘰa 

cetူᘰeneascူ ᗰi din calculele de întreᘰinere. Acestor inconveniente le veni în întâmpinare 

patenta imperialူ din 31 lulie 1852 prin care Institutul armatei de uscat era desfiinᘰat ᗰi 

era organizatä o rezervူ pentru toate ᘰူrile monarhiei cu excepᘰia graniᘰelor militare. 

Conform acesteia, fiecare soldat al armatei care aparᘰinea stူrii de  rigoare a trupei, fူrူ 

deosebire de specialitate ᗰi de denumirea trupei sau branᗰei, era obligat sူ îndeplineascူ 

încူ un serviciu de rezervူ de 2 ani dupူ satiafacerea celor 8 ani sau mai mult, în mod 



www.ReenerLaendchen.ro

3

disciplinar, conform legii, obligaᘰie care consta în aceasta, cူ trupa de rezervူ lူsatူ în 

patria ei în conditii normale de pace este îndatoratူ sူ se întoarcူ în serviciul activ în 

cazul unui rူzboi sau în cazul începerii evenimentelor excepᘰionale, pe toatူ durata 

aceatora.

Ca un pas mai important pe mai departe, de a realiza echivalarea tuturor 

cetူᘰenilor în faᘰa legii ᗰi „reglementarea organizူrii armatei în mod uniform pe tot 

teritoriul imperiului”, este de vူzut patenta imperialူ din 29 septembrie 1858. 

Conform hotူrârilor acesteia, armata este organizatူ: prin înrolarea cadeᘰilor în instituᘰii 

militare, prin intrare voluntarူ, prin succesiuneaanilor de recrutare, ᗰi a funcᘰiei ᗰi prin 

înnoirea voluntarူ a serviciului deja îndeplinit. Înrolarea este obligatorite. Scutirile de 

aceasta au loc doar în anumite cazuri caracteristice. Serviciul în armatူ dureazူ 8 ani. 

Dupူ îndeplinire mai este încူ de îndeplinit serviciul de rezervူ.

În timp ce soldaᘰii au pierdut meda1ia de argint pentru vitejie care se afla în 

posesia lor deja de mai demult (a cူrei primူ clasူ a fost emisူ de Împူratul Josef al II-

lea înaintea deschiderii campaniei contra turcilor din 1788 în acelaᗰi timp cu medalia de 

aur pentru vitejie, cea de-a doua clasူ de cူtre Împူratul Ferdinand dupူ închierea 

victorioasူ a campaniei contra Sardiniei din 1848), de îndatူ ce ei au cucerit-o pe cea de 

aur printr-o nouူ faptူ de arme, la 6 iunie 1849, un decret ministerial fူcu cunoscut 

Ordinul Împူratu1ui, ca pe viitor poseserii de medalii de vitejie, chiar dacူ ei obᘰin un 

grad superior, "sူ nu renunᘰe la cele prim-obᘰinute, aᗰa cူ toate cele 5 însemne de 

vitejie pot sူ împodobeascူ pieptul unui astfel de viteaz". Medalia de aur ᗰi de argint 

Clasa I" dူ fiecူruia dreptul la o alocaᘰie a salariului sistematizatူ complet sau doar pe 

jumူtate", astfel cူ posesorul ambelor medalii obᘰine venituri secundare care sunt 

legate de aceasta pentru fiecare din ele.

Cu ordonanᘰa Imperia1ူ din 25 septembrie 1849 Majestatea Sa a fondat un

însemn al serviciului militar pentru ofiᘰerii (dupူ al 25-lea ᗰi al 50-lea an de serviciu) ᗰi 

trupူ (dupူ al 8-lea ᗰi al 16-lea an) armatei terestre ᗰi flotei imperiale. Scopul acestui 

însemn de serviciu constူ în recunoaᗰterea serviciului militar îndelungat ᗰi de calitate  ᗰi 
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în aceasta oamenii loiali sunt câᗰtigaᘰi pentru serviciul de rူzboi iar indivizii utili sunt 

destinaᘰi continuူrii serviciului militar.

Pentru recompensarea serviciilor militare, devotamentului corespunzူtor ca ᗰi a 

meritelor mai importante în vreme de pace ᗰi rူzboi, Majestatea Sa a binevoit, prin 

Înalta Hotူrâre din 22 octombrie 1849 de a adူuga crucea meritului militar la banda 

medaliei de vitejie ᗰi prin Înalta Hotူrâre din 2 decembrie 1849 de a înfiinᘰa Ordinul 

"Franz Josef" cu trei clase. Crucea meritului militar avea doar o clasူ. Nu s-a acordat 

nici o preferinᘰူ pentru nobili sau privilegii asemူnူtoare. Cu aceasta sunt luaᘰi în 

considerare doar ofiᘰerii combatanᘰi, care au realizat servicii deodebit de folositoare în 

rူzboi prin îna1tူ conᗰtiinᘰူ ᗰi hotူrâre, în vreme de pace prin zel ᗰi putere de muncူ 

ieᗰite din comun.

Pe 16 octombrie 1849, Majestarea Sa extinse ordinul peste întreaga armatူ.

Ca autoritate centra1ူ peste armata imperialူ ᗰi rega1ူ a fost întemeiat "Înaltul 

Comandament Suprem". Cele 12 corpuri de armatူ existente, de infanterie, unul de 

rezervူ ᗰi unul de cavalerie, au fost împူrᘰite în patru armate. Comandamentul primei 

armate îᗰi avea sediul la Viena, al celei de-a doua la Miloano, al celei de-a treia la 0fen, 

al celei de-a patra la Lemberg.

Pentru "cူpitan-locotenent" ᗰi "sublocotenent-de îndatorire mai mare sau mai 

micူ" a fost creatူ denumirea de rang "Cူpitan clasa 2-a ᗰi "Sublocotenent clasa 1-a ᗰi 

a 2-a".

Cu Înaltul Ordin din 30 august 1849 a fost introdusူ pentru infanterie haina 

a1bူ cu guler scrobit  ᗰi  rând dublu de nasturi ca ᗰi în locul hainei-capot cenuᗰi, 

paltonul cenuᗰiu cu douူ rânduri de nasturi. Ca însemn de rang pentru ofiᘰerii superiori 

ᗰi de stat major intrau stelele în locul ᗰnurului. Doctorul de regiment obᘰinu pe lângူ 

îndatoriri însemnele de grad ale cူpitanului, jumူtatea mai în vârstူ a medicilor ᗰefi pe 

acelea ale locotenenᘰilor majori, cei mai tineri pe acelea ale locotenenᘰilor.

Anul 1850 pregူti sfârᗰitul îndelung aᗰteptat al dezordinii obiᗰnuite de pânူ 

atunci, cူ indivizii cu reputaᘰie proastူ din artilerie ᗰi cavalerie sူ fie mutaᘰi la 

infanterie. Indivizii pedepsiᘰi de douူ ori marᘰial au fost încartiruiᘰi în companiile 
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disciplinare organizate în garnizoanele Komore, Timiᗰoara, Alba-Iulia, Theresienstadt, 

Olmutz ᗰi Mantua.

La 1 noiembrie apူru pentru prima datူ monitorul armatei.

La 20 noiembrie armata suspendူ suplimentarea pusူ în anul precedent la 

constituᘰie în jurူmântul de drapel.

Cu 1 martie 1851 intrူ în vigoare un nou regulament de exerciᘰii ᗰi instruire.

Pူlူria cu boruri aurii, prevူzutူ cu penaj negru de cocoᗰ, a ofiᘰerilor de stat 

major din infanterie a fost înlocuitူ prin cူciula de ulan. Aceasta obᘰinu ca emblemူ 

vulturul imperial în locul cocardelor ᗰi împletiturilor de pânူ atunci.

Cူtre mijlocul anului s-a rea1izat o normalizare a salariului pe timp de pace. 

Salariul anual al locotenentului clasa a 2-a era de 400, a locotentului clasa 1 de 450, a 

locotenentului major 500, a cူpitanului clasa a 2-a 700, a cူpitanului clasa 1-a 900, a 

maiorului 1200, a locotenent-colonelului 1500, a colonelului 1800 de guldeni. Salariul 

pe timp de pace aflူ o mူrire lunarူ în situaᘰie de alarmူ, ᗰi chiar la ofiᘰerii inferiori cu 

12, cူpitani cu 20, maiori ᗰi locotenenᘰi colonei cu 35, la colonei cu 40 de  guldeni. În 

vreme de rူzboi, mူrirea lunarူ a salariului de pace se ridicူ la ofiᘰerii subordonaᘰi cu 

20, cူpitani cu 30, maiori cu 60, locotenenᘰi-colonei cu 80, la colonei cu 120 guldeni 

monedူ convenᘰionalူ.

Pentru a asigura în armatူ capacitatea continuူ de ripostူ ᗰi o organizare 

normalူ prin trupa instruitူ sub toate aspectele, Înaltul Comandant   Suprem dispuse 

prin ordinul din 1 august 1852 sistemul modificat de depozit dupူ diverse specialitူᘰi. 

Fiecare regiment de infanterie de linie obᘰinu un batalion de depozit cu 4 companii. 

Despre aceasta mai multe la organizarea Regimentului în anul 1860.

Pentru granicerii militari a intrat în vigoare prin patenta din 7 mai 1850 o nouူ 

lege de bazူ, care le dူdea "vitejilor ᗰi credincioᗰilor grူniceri", cူrora le oferea avantaje 

esenᘰiale, ca o "mulᘰumire cinstitူ din partea Împူratului lor". 0rganizူrile militare ale 

graniᘰei nu aflarူ prin aceasta nici o schimbare, poate doar raporturile cetူᘰeneᗰti, care 

purtarူ înainte de aceasta un pur caracter feudal. Raportul de utilizare a dreptului de 

proprietate dedus din asociaᘰiile nobiliare de arendare existente pânူ atunci dupူ legea 
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de proprietate a granicerilor din 1807 se suprimူ, ᗰi toate bunurile care se aflau în 

posesia locuitorilor de la graniᘰူ devenirူ de acum înainte proprietatea comunူ a 

comunitူᘰilor de graniᘰူ.  Se ridicau limitူrile impuse pânူ acum grူnicerilor în învူᘰarea 

comerᘰului, a meᗰteᗰugurilor, artelor ᗰi ᗰtiinᘰelor, mai departe se încheia obligaᘰia de 

odinioarူ în a realiza munca fiscalူ plူtitူ ᗰi neplူtitူ. În oraᗰele existente sub numele 

de comunitူᘰi militare de graniᘰူ intrူ în aplicare norma de conscripᘰie ᗰi recrutare 

generalူ.

Un Înalt ordin din 21 ianuarie 1851 prescrise unirea corpului ingineresc cu cel 

de sapeuri ᗰi mineri, cele trei corpuri constituind acum unul singur: arma de geniu. Cu 

Hotူrârea Imperialူ din 6 aprilie 1860 au fost create în locul celor 12 batalioane de 

geniu de pânူ atunci, douူ regimente de geniu, care constau fiecare din 4 batalioane de 

infanterie ᗰi un divizion de depozit. 4 batalioane au fost desfiinᘰate.

Deoarece cu cavaleria se fူcuse experienᘰa cူ ulanii realizau de preferinᘰူ 

servicii de cavalerie uᗰoarူ, a fost ordonatူ prin Înaltul decret din 6 mai 1851 

transformarea regimentului de cavalerie uᗰoarူ în regiment de ulani ᗰi a fost refူcut 

doar al patrulea regiment ca regiment de Dragoni.

ᗠcolile militare, care erau constitite odinioarူ din instiutute izolate au fost 

legate într-un sistem organic prin noua organizare din 12 februarie 1852 ᗰi completate. 

De acum înainte ele sau descompus prin transformarea caselor de educaᘰie a 

regimentelor în institute militare propriu-zise (case de educare a militarilor inferiori ᗰi 

superiori, institute pentru cadeᘰi, academii militare) ᗰi institute militare înalte 

(Institutul de teorie militarူ, institutul central de echitaᘰie, Înaltul Curs de artilerie ᗰi 

geniu la academiile ᗰi ᗰcolile de rူzboi respective), cu hotူrârea de a forma ofiᘰeri ai 

tuturor armelor pentru ranguri înalte, dar de preferinᘰူ pentru statul major general.

Cူciulile de urs ale grenadirilor au fost înlူturate. În locul lor intrူ cူciula de 

ulan de infanterie. Grenadierii se deosebeau de fusilieri de acum înainte doar prin sabia 

scurtူ ᗰi grenadele de alamူ la buzunarul de cartuᗰe ᗰi aruncူtoare. În caz de rူzboi cele 

4 companii de grenadieri ale unui regiment se constituiau într-un batalion.



www.ReenerLaendchen.ro

7

Infanteria de linie a fost adusူ la 62 de regimente, ᗰi prin Înalta hotူrâre din 27 

decembrie 1859 la 80 de regimente.

La 18 februarie 1853 a fost încercat un atentat miᗰelesc asupra Majestူᘰii Sale 

Împူratului Franz Josef I, cu ocazia unei plimbူri pe bastionul cetူᘰii din Viena de 

cူtre Johann Libeny, o calfူ de croitor nူscut la Csávár în Ungaria. Nelegiutul atentat a 

fost evitat în mod fericit de cူtre însoᘰitorii Majestူᘰii Sale, adjutantul Maximilian 

O'Donnel ᗰi cetူᘰeanul vienez Josef Ettenreich. Dupူ atentat, primele cuvinte ale 

Majestူᘰii Sale au fost: „Aᗰa s-au manifestat ᗰi bravii mei soldaᘰi în Milano!” Ele sunt 

o frumoasူ expresie a marelui respect al Majestူᘰii Sale pentru pentru armatူ.

La 1 iulie a fuzonat ministerul de rူzboi în comandamentul militar superior. 

Agenᘰii comandanᘰilor militari ai ᘰူrii trecurူ la comandanᘰii de armatူ.

În locul furierilor ᗰi servitorilor privaᘰi de pânူ atunci, au fost sistematizate 

ordonanᘰele (manta albastru deschis cu gulere scrobite, pantaloni albastru deschis, capူ 

albastru deschis cu dungi roᗰii).

La 2 martie amiralul rus prinᘰ Mentschikoff intrူ în hainူ de cူlူtorie ᗰi cizme 

prူfuite în Divanul îmbrူcat de sူrbူtoare, ᗰi ceru în numele stူpânului sူu, a ᘰarului 

Nicolae, stူpânul tuturor ruᗰilor de la sultanul Abdul Medschid protectoratul peste 

creᗰtinii ortodocᗰi din imperiul otoman. Cererea a fost respinsူ. La 7 iulie sosi 

prinᘰului Michael Gortschakoff ordinul de a trece Prutul cu douူ armate a câte 40 000 

de oameni conduse de generalii Lüders ᗰi Danneberg ᗰi de a ocupa Principatele 

Dunူrene. La 4 octombrie Poarta declarူ rူzboi Rusiei. La 28 martie 1854 urmူ din 

partea puterilor vestice, Anglia ᗰi Franᘰa declaraᘰia de rူzboi cူtre ᘰarul Nicolae. 

Austria se menᘰinu în expectativူ. Se mulᘰumi cu constituirea unui corp de observaᘰie 

sub comanda mareᗰalului de infanterie Coronini spre Serbia în iarna lui 1854. În tratatul 

din 20 aprilie 1854 Austria ᗰi Prusia declararူ cူ încercarea Rusiei de a-ᗰi alipi 

Principatele Dunူrene înseamnူ pentru ele stare de rူzboi.    Sub înaltul ordin al 

generalului de artilerie Hess au mai fost mobilizate armata a 3-a (comandant: general de 

cavalerie, guvernator militar ᗰi civil al Ungariei, Arhiducele Albrecht), a 4-a 

(comandant: general de cavalerie Schlick) ᗰi o parte a armatei 1-a. Dupူ o întâlnire 
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personalူ a Împူratului Franz Josef cu Împူratul Friedrich Wilhelm al IV-lea în Teᗰin 

a fost cerutူ la 10 iunie la Pressburg evacuarea Principatelor Dunူrene. Austria încheie 

cu Poarta un tratat care o îndreptူᘰea pentru ocuparea Principatelor Dunူrene. Trupele 

imperiale ocuparူ succesiv Moldova ᗰi Valahia. Bူtrânul conducူtor al trupelor ruse, 

prinᘰul Paskewitsch îᗰi retrase trupele înapoi peste Dunူre ᗰi Prut. Moldova ᗰi Valahia 

au fost evacuate la mijlocul lui septembrie ᗰi au fost de acum înainte ocupate de trupele 

austriece. Austria era hotူrâtူ sူ întâmpine cu armele o nouူ pူtrundere a 

ruᗰilor.Totuᗰi, nu veni vreo contribuᘰie activူ a monarhiei noastre în rူzboiul oriental. 

La 2 martie 1855 mândrul ᗰi încူpူtânatul Nicolae I muri neaᗰteptat de repede. Fiul ᗰi 

succesorul sူu Alexandru al II-lea continuူ rူzboiul. În mai sosi ᗰi corpul de ajutor 

sardinic, al lui Victor Emmanuel pentru alipirea la trupele puterilor vest-europene pe 

sângeroasele teatre de luptူ din Crimeea. La 8 septembrie cူzu Sevastopolul. La 30 

martie 1856 se ajunse la o înᘰelegere la Paris, între cele 4 mari puteri Rusia, Anglia, 

Franᘰa ᗰi Austria, cu Turcia, Prusia ᗰi Sardinia, potrivit cူreia era asiguratူ integritatea 

teritorialူ a Imperiului Otoman, Principatele Moldova, Valahia ᗰi Serbia erau puse, pe 

lângူ suzeranitatea Turciei, încူ sub protecᘰia puterilor semnatare, a fost garantatူ 

egalitatea creᗰtinilor cu  mahomedanii de cူtre toate Marile Puteri, Marea Neagrူ era 

declaratူ neutrူ ᗰi au fost închise porturile acesteia tuturor navelor de rူzboi în scopul 

înlူturူrii ponderii ruseᗰti în apele pontice.

La 24 aprilie 1854 Majestatea Sa Împူratul se cူsူtori cu Înalta Sa Alteᘰူ 

Regalူ prinᘰesa Elisabeth Eugenie Amalia, fica Alteᘰei Sale Regale a Herᘰogului 

Maximilian Josef von Bayern. 

Înaltul ordin scris din 15 ianuarie 1855 puse capူt influienᘰei Majestူᘰii Sale 

Împူrူteasa Elisabeta la amenda bူtူii la stroi, a aᗰa numitei treceri printre verigi.

Cu Înalta Hotူrâre din 29 iunie a fost limitat dreptul comandanᘰilor de a aplica 

pedepse disciplinare prin lovituri de baston. Comandantul de regiment avea voie sူ 

adjudece doar 40 de lovituri de bူᘰ, comandantul de batalion 30, comandantul de 

companie 20.

La 1 iulie apူru o nouူ lege a pedepsei militare care este astူzi încူ în vigoare.
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În anul 1856 se începu pentru prima datူ plata salariilor ofiᘰerilor în avans, în 

loc de devans cum era pânူ acum.

În acest an infanteria a fost dotatူ cu arme cu capsule, sistem Lorenz-

Wlkinson.

La 8 decembrie apူrurူ în locul “cercurilor de recrutare” “cercurile de 

completare”. Monarhia a fost înpူrᘰitူ fူrူ graniᘰele militare în 64 de cercuri principale 

ᗰi 8 cercuri auxiliare.

În sensul “Statutului de organizare pentru armata cezaro-crူiascူ” din 25 

ianuarie 1857 fiecare regiment de infanterie se compunea pe timp de pace dintr-un stat 

major cu 4 batalioane a câte o companie de grenadieri ᗰi 5 de fusilieri. În vreme de 

rူzboi se repartiza un batalion de depozit la 4 companii ᗰi la Înaltul Ordin special încူ 

un batalion de grenadieri la 4 companii. În locul celor 4 locuri de caporal intrate la 

fiecare companie intrarူ 4 “conducူtori de grupူ” cu distincᘰiile de pânူ arunci ale 

plutonierului (3 stele de cârpူ albူ), în timp ce plutonierii obᘰineau încူ o bordurူ 

subᘰire de mူtase galbenူ (cum se mai foloseᗰte ᗰi astူzi). Auditoriul pူgubea 

caracterului ofiᘰerului ᗰi a fost adူugat pူrᘰilor militare.

La 18 iunie Majestatea Sa Împူratul Franz Josef I sူrbူtori la Viena centenarul 

fondူrii Ordinului Militar Maria Teresa, întemeiat de cူtre marea Împူrူteasူ în 

amintirea victoriei de la Kolin. Au fost prezenᘰi toᘰi membrii din ᘰarူ ai Ordinului ᗰi 

mulᘰi din armate strူine.

Dar în strူlucitorul cerc de eroi, care-l înconjura pe Înaltul Nostru Comandant 

Suprem lipsea cel mai vrednic dintre cei vrednici. Lipsea bူtrânul mareᗰa1 Radetzky, 

ce-l mai vechi cavaler, pe care  acest însemn de ordin militar îl împodobea de 58 de ani. 

Din Verona, de pe patul sူu de suferinᘰူ, mareᗰalul trimise bူtrânilor sူi fraᘰi de arme 

cel mai cald salut.

Sူnူtatea nu i-a mai revenit.

Neegalat în loialitatea faᘰူ de comandantul sူu suprem ca ᗰi în  dragostea sa faᘰူ 

de armatူ, mareᗰalul Josef Radetzky von Radetz muri la 5 ianuarie 1858 la Villa Reale, 

la castelul imperial de la Milano, în al 92-lea an al vieᘰii sale eroice plinူ de faimူ, dupူ 
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ce Providerᘰa i-a îngူduit sူ dedice serviciului mai mult de 72 de ani sub domnia a cinci 

armate imperiale. Unul dintre cei mai mari comandanᘰi de oᗰti ai Austriei trecuse în 

nefiinᘰူ, unul dintre primii dintre aceea care au purtat departe strူvechea glorie militarူ 

austriacူ, peste mူrcile monarhiei, ᗰi lui însuᗰi i s-a creat valoarea cuvenitူ în cele mai 

îndepူrtate zone. ᗠi în timp ce aproape toᘰi eroii dinaintea lui plူteau  tributul lor 

naturii la intrarea în adânca bူtrâneᘰe ᗰi cum soarele care apune abia dacူ mai aruncူ o 

luminူ matူ în jurul sူu, Radetzky a  atins în al 81-lea an al vieᘰii sale cea mai înaltူ 

culme a  celebritူᘰii. Surprins de revoluᘰie  în fruntea unui pâlc de armatä luptând cu 

trူdarea ᗰi cu slူbiciunea, fူrူ bani ᗰi resurse, complet neprgူtitူ pentru un rူzboi, 

atacat de întreaga Italie, el triumfူ asupra tuturor duᗰmanilor sူi. „Noroc bun, 

comandantul meu”,-strigူ barda patrei-„Scoate sabia! Nu doar pentru glorie, de partea 

ta este Austria, noi ceilalᘰi suntem ruine”. El ᗰi armata sa au fost bazele pe care 

clူtinူtorul tron habsburgic s-a înူlᘰat din nou ᗰi strူlucitor. „Credinᘰa ne-a fူcut 

învingူtori”, astfel scria bူtrâna mânူ; ”cူci doar din credinᘰူ poate sူ. încolᘰeascူ un 

aᗰa temerar ᗰi eu sunt mândru cူ Providenᘰa m-a selecᘰionat pe mine, cel mai bူtrân în 

armatူ, de a arူta lumii cူ credinᘰa trebuie sူ învingူ. Toᘰi ᗰovူiau, toᘰi duᗰmanii noᗰtrii 

anunᘰau jubilând moartea frumoasei Austrii. Ultima stâncူ era armata ᗰi aceasta nu se 

clူtina. În ea se încercarူ inutil valurile furiei distrugူtoare ᗰi mai frumos decât 

niciodatူ urcူ setaua Austriei din cea mai adâncူ noapte”.

Încူ în ziua morᘰi lui Radetzky se dူdu urmူtorul ordin pe armatူ: „Voinᘰei 

Atotputernicului I-a fost pe plac, ca pe cel mai bူtrân veteran al armatei Mele, pe 

victoriosul ei comandant, cel mai credincios servitor al meu, pe Feldmareᗰalul 

Radetzky sူ-l cheme la El.

Gloria sa nemuritoare aparᘰine istoriei. Totuᗰi, cu aceasta numele sူu de erou va 

rူmâne  pူstrat pentru totdeauna armatei mele ᗰi regimentul Meu al 5-lea de husari îl 

va purta de-acum înainte pentru totdeauna.

Pentru a da expresie durerii armarei care suferူ laolaltူ cu adânca mea durere, 

ordon pe mai departe, ca în fiecare cazarmူ militarူ sူ se ᘰinူ pentru rူposat un Te-
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Deum festiv ᗰi sူ fie ᘰinut doliu de cူtre întreaga mea armatူ ᗰi flotူ de-a lungul a 14 

zile. Toate stindardele ᗰi steagurile vor purta în aceastူ perioadူ crep”.

Viena, 5 Ianuarie 1858                  Franz 

Joseph

Nu doarAustro-Ungaria* ci ᗰi întreaga Europူ plângea pierderea de neînlocuit. 

Din multele armate germane se grူbeau delegaᘰii de ofiᘰeri spre Viena pentru a da în 

numele Germaniei dovada onoarei, pe care o dedicau ᗰi armatele strူine eroului decedat. 

Mulᘰi suverani germani au ordonat doliu trupelor lor. Armata rusူ, cူreia Radetzky îi 

aparᘰinea ca feldmareᗰal ᗰi ca proprietar al unui regiment de husari, puserူ un doliu de 

trei zile la ordinul Împူratului lor ᗰi mu1ᘰi ofiᘰeri ruᗰi au participat la funerarile de la 

Milano ᗰi Viena.

Din comandamentul Corpului 2 de armatူ, maestrul de armatူ Fr. Gyu1ay, 

însoᘰit de peste 20 000 de oameni ai celor mai frumoase trupe, conducea cortegiul 

funerar pe strူzi spre domul milanez. Mai mu1ᘰi arhiduci, 40 de generali ᗰi peste 100 

de ofiᘰeri urmau sicriul. Transportarea corpului de la Milano la Viena a urmat pe un 

dric special proiectat pentru aceasta. Soldaᘰii tuturor trupelor armatei italiene 

împodobiᘰi cu medalii l-au însoᘰit pe rူposatu1 erou spre Viena.

La ordinul imperial sicriul a fost intâmpinat în toate garnizoanele militare de 

cူtre corpul ofiᘰeresc ᗰi o companie de onoare.

Pe 17 ianuarie, cortegiul funerar sosi la Viena.

În ziua urmူtoare, la orele 11 ale amiezii, cortegiul trecu poarta Arsenalului ᗰi a 

fost condus pe glacis de o companie de onoare ᗰi de o brigadူ de cavalerie, unde 

întreaga garnizoanူ ᗰi un numူr imens de ofiᘰeri autohtoni ᗰi strူini au acordat un ultim 

onor nemuritorului Mareᗰal.

  
* Întrucât autorul a scris aceastူ lucrare la 1906, uitူ probabil neintenᘰionat cူ la data 

morᘰii lui Radetzky nu exista încူ Monarhia Austro-Ungarူ.
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Cea mai mare onoare i se fူcu eroului întors acasူ, când s-a aᗰezat Majestatea 

Sa Împူratul ᗰi Regele Franz Josef I în persoanူ cu sabia scoasူ, în fruntea trupelor 

pornite în marᗰ. Stူpânul  Austro-Ungariei îᗰi conduse cel mai credincios slujitor la 

mormânt. Trupele prezentarူ armele, drapelele cu crep se aplecau spre pူmânt, începu 

marᗰul de tristeᘰe Radetzky, ᗰi Împူratu1 îᗰi coborî în adâncူ tristeᘰe sabia. Întreaga 

Austro-Ungarie simᘰi ce-a pierdut. Cortegiul funerar se îndreptူ spre biserica 

mitropo1itanူ Sf. Stefan unde continuူ binecuvântarea festivူ. Apoi se merse spre 

gara de nord. Sicriul a fost mutat pe vagonul mortuar în timp ce trupele au tras trei 

salve de înmormântare. Majestatea Sa ᗰi-a coborât încူ odatူ sabia în miᗰcare adâncူ, 

în vreme ce corpul trecea prin faᘰa sa.

Înveliᗰul mortuar al Mareᗰalului a fost aᗰezat în Wetsdorf, între Stokerau ᗰi 

Maisau.

La 21 august seara avu loc naᗰterea prinᘰului moᗰtenitor Arhiducele Rudolf  

Franz  Karl Josef. Majestatea Sa binevoind în ziua urmူtoare sူ numeascူ pe prinᘰul 

moᗰtenitor ca titular colonel al Regimentului  19 infanterie de linie. „Vreau, ca fiul 

dူruit prin graᘰia divinူ sူ aparᘰinူ de la intrarea sa în aceastူ lume bravei mele armate” 

(Ordin de armatူ dat la Schönbrun, 22. august).

În legူturူ cu introducerea unui nou etalon  monetar, a „etalonului austriac” în 

locul „monedei convenᘰionale” de pânူ atunci, stူ o nouူ reglementare a salariilor în 

armatူ. Reforitor la salariile ofiᘰerilor ᗰi soldaᘰilor trupei, vezi anul de fondare al 

Regimentului 1860.

Deja la Congresul de pace de la Paris (1856) marele om de stat Camilo Cavour 

primul ministru ᗰi consilier al lui Victor Emanuel a adresat Marilor Puteri cererea de a 

elibera Italia de sub jugul strူin ᗰi de a recunoaᗰte unitatea ᗰi independenᘰa naᘰionalူ a 

acesteia. În ciuda simpatiei Fraᘰei ᗰi Angliei, care ᗰi-a asigurat mica Sardinie prin 

ajutorul sူu în rူzboiul Crimeii, cererea lui Cavour în faᘰa Congresului nu aflူ  nici o 

atenᘰie. Totuᗰi ea constitui pe mai departe programul politic al tuturor partidelor 

nationale italieneᗰti din Alpi pânူ în sudul Siciliei.  Peste întreaga peninsulူ au fost 

organizate societူiᘰi, a cူror strူduinᘰe vizau alungarea micilor prinᘰi dependenᘰi de 
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Austria, ca ᗰi independenᘰa ᗰi autoguvernerea Italiei. Alierea mereu crescândူ în 

peninsulူ consrânse casa domnitoare de Savoya-Piemont ca singurူ dinastie autohtonူ 

de a se pune în fruntea miᗰcူrii naᘰionale dacူ nu voia sူ piardူ conducerea nူzuinᘰelor 

populare în favoarea partidelor radicale. Situaᘰia tensionatူ a lucrurilor excludea o 

aplanare paᗰnicူ a contradicᘰiilor. Rူzboiul era doar o problemူ de timp. Austria se 

afla acum izolatူ. Atitudinea sa în  rူzboiul oriental i-a atras duᗰmူnia Rusiei, fူrူ a-ᗰi 

câᗰtiga prietenia puterilor vestice. Interesul Angliei pentru unificarea Italiei se fူcu 

cunoscut tare ᗰi pe ᗰleau. Gândurile lui Napoleon al III-lea erau îndreptate spre 

nimicirea puterii ᗰi preponderenᘰei Austriei în Italia. Adânca neîncredere ᗰi rivalitatea 

înrူdူcinatူ a Prusiei ca ᗰi pluriconducerea  care cူdea greu federaᘰiei germane excluserူ 

gândurile susᘰinerii din partea imperiului german.

Austria ᗰi Sardinia se înarmarူ cu toate forᘰele. Încercူrile de mediere din partea 

Angliei, Franᘰei ᗰi Prusiei rူmူseserူ lipsite de succes.

La 23 aprilie 1859 cabinetul vienez dူdu un ultimatum celui sard, în care era 

expusူ cerinᘰa demobilizarii armatei ᗰi dizolvarea Corpului de voluntari în trei zile. 

Torino a refuzat. Pe 29 ᗰi 30 aprilie maestrul de infanterie Gyulay trecu Ticino.

Napoleon aranjူ lucrurile astfel încât Austria sူ fie nevoitူ sူ înceapူ 

ostilitူᘰile. Într-un manifest de rူzboi el învinovူᘰi  Monarhia de ruperea pူcii ᗰi îᗰi 

impuse ca obligaᘰie  de a se opune autoritူᘰii Austriei.

Rူzboiul începu.

Norocul în rူzboi era potrivnic armatei austriece. S-a ajuns la aparenᘰa cူ 

spiritul lui Radetzky s-a despူrᘰit de armatူ ᗰi succesul militar al Austriei a coborât în 

mormânt odatူ cu bူtrânul Feldmareᗰal victorios.

La Magenta (4 iunie) ᗰi Solferino (24 iunie) francezii reputarူ victoria.

La 8 iulie se ajunse la încheierea unui armistiᘰiu la Villafranca, cူreia îi urmူ la 

11 iulie pacea preliminarူ de la Villafranca ᗰi pe 10 noiembrie tratatul definitiv de pace 

de la Zürich.
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Austria cedူ ᘰara lombardူ, pentru a cူrei posesiune a curs deja mult sânge, cu 

excepᘰia Mantuei ᗰi Pecirei, lui Napoleon, care le schimbူ contra Savoyei ᗰi Nizzei, de 

la Sardinia.

Influinᘰa decisivူ de pânူ atunci a imperialilor în Peninsula apeninူ s-a rupt ᗰi 

s-a pus baza unificူrii statale a Italiei.

Dupူ încheierea pူcii, Majestatea Sa Franz Josef I se îngriji sူ facူ cunoscut 

oᗰtirii urmူtorul Ordin pe armatူ:

„Bazat pe bunul meu drept, am intrat în luptူ pentru reluarea tratatelor, 

bazându-mူ pe însufleᘰirea popoarelor mele, pe vitejia armatei mele ᗰi pe aliaᘰii 

naturali ai Austriei.

Mi-am gူsit popoarele pregူtite pentru orice sacrificiu; luptele sângeroase au 

arူtat din nou lumii curajul eroic ᗰi dispreᘰul faᘰူ de moarte al bravei Mele armate, 

care luptând în inferioritate, dupူ ce mii de ofiᘰeri ᗰi soldaᘰi ᗰi-au pecetluit cu moartea 

loialitatea privind bucuroᗰi în faᘰူ continuarea luptei fူrူ a conteni în putere ᗰi curaj.

Fူrူ aliaᘰi, cedez doar în faᘰa raporturilor nefavorabile ale politicii, aliaᘰi a 

cူror obligaᘰie faᘰူ de mine mai ales este, de a nu considera ca inutil sângele soldaᘰilor 

mei ca ᗰi sacrificiul popoarelor mele.

Din toatူ inima, mulᘰumesc armatei mele; ea mi-a arူtat din nou cူ mူ pot 

baza pe ea necondiᘰionat în viitoarele bူtူlii.”

Verona, 12 iulie 1859 

Franz 

Joseph

***

La 22 ianuarie 1851 a fost desfiinᘰat ᗰi regimentul grူniceresc de la Nူsူud, prin 

rescript imperial. Vestea a provocat o mare dezamူgire în rândul  locuitorilor 

districtului, care luptaserူ de partea Casei Imperiale în ultimul rူzboi ᗰi se arူtaserူ 

fideli acesteia ca de fiecare datူ. Li s-au spulberat prin aceasta numeroase speranᘰe de 

mai bine, mulᘰi având în continuare de suferit de pe urma situaᘰiei grele provocate de 
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revoluᘰie. În semn de mulᘰumire pentru serviciile aduse, Împူratul le conferi dreptul de 

a se folosi în continuare de munᘰii revendicaᘰi, ca ᗰi de alte surse ᗰi venituri din averile 

pe care le posedau pânူ atunci. Dar aceste prevederi n-au fost respectate, bunurile 

grူnicereᗰi fiind luate mai târziu de cူtre stat (fisc), ceea ce a dus la înrူutူᘰirea 

permanentူ ᗰi treptatူ a situaᘰiei sociale ᗰi economice a locuitorilor acelor zone. Dar, în 

urma numeroaselor petiᘰii ᗰi permanentelor delegူri, Curtea Imperialူ a aprobat 

înfiinᘰarea, în 1861, a Districtului autonom al Nူsူudului. 

Prin desfiinᘰarea Regimentului II de graniᘰူ de la Nူsူud, s-a încheiat o perioadူ

palpitantူ ᗰi frumoasူ din istoria acelor ᘰinuturi, care perioadူ a fost una extrem de 

interesantူ pentru populaᘰia româneascူ a zonei, grူnicerii având o situaᘰie aparte în 

comparaᘰie cu ceilalᘰi români din Transilvania, meritele lor pe câmpul de luptူ fiind 

rူsplူtite de cူtre Suveranii austrieci.
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Militärische Neuerungen und wichtigere Ereignisse im Leben der 

österreichischen Armee in der Zeitspanne 1849-1859 wiedergespiegelt in der 

Monographie „Geschichte des k.u.k. Infanterieregiments nr. 63“ von Michael 

Schneider

Zusammenfassung

Michael Schneider erzählt uns über die militärische Reform des 

österreichischen Heers, über das neue Rekrutierungssystem, über die neuen Uniformen 

der Manschaft und Offizieren, über das neue Belohnungssystem. Eine große Teil des 

Abschnittes wurde dem großen Feldmareschal Radetzky gewidmet. Schneider 

betrachtete ihn als einen den größten Kämpfer der Neuzeit. In der dritten Teil händelt 

sich um die Kriege mit Italien und Frankreich, am Ende deren Österreich besiegt wurde. 

Der II. rumänische Grenzregiment wurde am 11. August 1851 abgeschafft,

nachdem er treu dem Österreichischen Haus wurde. Der österreichische Heer ist 

reformiert, auch die Grenzregimenten aus Siebenbürgen, deren Bewohner die 

wirtschaftlichen, sozialen und militären Folgen der Reform zu leiden hatten. 


