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PREFAŢĂ 

 

 
Comisia Mixtă Româno-Cehă de Istorie, reactivată din anul 2000, a decis 

să editeze o serie de volume tematice pe seama activităţilor întreprinse, 

succesiv, în cele două ţări. 

Primul volum, Sovietization in Romania and Czechoslovakia, a apărut la 

Iaşi (Polirom, 2003), fiind îngrijit de Alexandru Zub şi Flavius Solomon, în 

cooperare cu Oldřich Tůma şi Jiří Jindra, ultimii doi reprezentând partea cehă a 

comisiei. 

Următorul, Czechoslovakia and Romania in the Versailles System, s-a 

tipărit la Praga (Ed. AVCR, 2006), fiind coordonat de Oldřich Tůma şi Jiří Jindra. 

Deşi abordau teme plasate cronologic à rebours, cele două volume se 

vădesc complementare în raport cu istoria Cehoslovaciei şi respectiv a 

României din prima parte a secolului XX, contribuind pe cât posibil la o mai 

bună cunoaştere a realităţilor social-politice şi morale din ambele spaţii. 

Prezentul volum, Romanians and Czechs in the Habsbourg-Monarchy, 

reuneşte comunicările prezentate la Iaşi, în cadrul simpozionului din 22-23 sep-

tembrie 2005. Dacă apare după atâta timp, faptul se datorează unei involuntare 

disfuncţii, pe care membrii Comisiei caută să o elimine astfel. 

Noul volum, al treilea din serie, denotă preocuparea celor două părţi de a 

pune în lumină aspecte diverse ale vieţii oamenilor din Imperiul Habsburgic, 

spaţiu etnocultural în care trăiau o bună parte din românii intracarpatini, alături 

de alte naţionalităţi, între care cehii şi slovacii, însă prea puţin cunoscuţi isto-

riografic. Imaginea celuilalt, ca şi biografia, ca specie complementară, câştigă 

din asemenea demersuri. 

Editorii volumului de faţă se simt datori a mulţumi colegilor cehi care şi-au 

dat osteneala să aprofundeze un aspect sau altul din tema propusă, ca şi autorilor 

români din cuprins. Un merit special deţine dr. Flavius Solomon, care s-a 

ocupat de organizarea simpozionului, ca şi de compulsarea textelor în faza 

iniţială. 

Să sperăm că acest organism interacademic reintră astfel şi editorial în 

cadenţa preconizată. 
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