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Cuvânt înainte

Împlinirea unui secol de la izbucnirea, respectiv finalul Primul 
Război Mondial („Războiul cel Mare”, „Marele Război”) și de la 
semnarea Tratatelor de pace din 1919–1920, a suscitat atenţia 
istoricilor, politicienilor, sociologilor, jurnaliștilor și a tuturor 
celor interesaţi de trecut. Peste tot în Europa, dar nu numai, au 
fost organizate manifestări știinţifice la nivel naţional sau inter-
naţional, au fost publicate sau republicate studii și volume, au 
fost realizate expoziţii tematice, filme și documentare, toate 
având drept obiectiv principal readucerea în atenţia lumii a unui 
fragment din istoria secolului XX, a cărui consecinţe se simt din 
plin până în zilele noastre. În urma războiului și tratatelor de 
pace menţionate, harta Europei s-a schimbat. Dar s-au schimbat 
și sisteme, regimuri și programe politice, legislaţii și mentalităţi, 
au apărut principii și practici noi la nivel naţional și continental, 
au fost înregistrate progrese în majoritatea ţărilor europene. 

Centenarul Primului Război Mondial și al Conferinţei de 
Pace nu-i putea lăsa pe mulţi istorici români în afara curentului 
istoriografic european din ultimii ani, cu atât mai mult cu cât, în 
intervalul cuprins între finele războiului și semnarea Tratatelor 
de pace, România Mare devenise o certitudine, ce trebuia să 
facă faţă numeroaselor provocări pe plan intern și extern. În tot 
acest context, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin 
cadrele didactice și cercetătorii săi antrenaţi în studiul istoriei, 
a marcat cum a putut mai bine evenimentele menţionate. Șirul 
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manifestărilor și publicaţiilor a început în anul 2014 și conti-
nuă până în prezent. Printre acestea se numără și proiectul ini-
ţiat în anul 2018 de Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar a 
Universităţii Babeș-Bolyai și ziarul „Făclia de Cluj”, de pe urma 
căruia au rezultat numeroase articole tematice publicate în 
respectivul cotidian, reunite, la sfârșit de an în volume. 

Aniversarea a 100 de ani de la sfârșitului războiului și mai ales 
a semnării Tratelor de pace (a celui de la Trianon, în special), a 
constituit un bun prilej pentru „Făclia de Cluj” de a găzdui pe 
tot parcursul anului 2020 numeroase articole, scrise atât de cadre 
didactice și cercetători deja consacraţi, dar și de istorici aflaţi la 
începutul carierei. Subiectele abordate, chiar dacă s-au încadrat 
într-un interval cronologic limitat, sunt diverse, autorii dorind, 
în primul rând, să se adreseze publicului larg, nespecialist, dar 
pasionat de istorie, și să-l familiarizeze cu evenimente, persona-
lităţi sau puncte de vedere mai puţin cunoscute. 

Semnalele pozitive primite de redacţia „Făcliei de Cluj” în 
urma publicării materialelor au determinat îmbogăţirea colec-
ţiei de volume publicate deja în cadrul proiectului Direcţiei 
Patrimoniu Cultural Universitar a Universităţii Babeș-Bolyai și a 
ziarului clujean, cu unul nou, care să cuprindă articolele apărute 
pe parcursul anului 2020. Așa a rezultat România după „Marele 
Război” – provocări politico-diplomatice 1919–1920. Textele din 
volum sunt în general identice cu cele din „Făclia de Cluj”, câteva 
intervenţii realizate de unii autori în timpul pregătirii pentru 
tipar, având în vedere doar reformulări sau scurte adăugiri. Din 
motive obiective, ordinea publicării articolelor nu este identică 
cu ordinea publicării în „Făclia de Cluj”, coordonatorii optând 
pentru o reordonare a lor. De asemenea, precizăm că pentru a 
menţine elemente comune cu volumele deja publicate în cadrul 
aceluiași proiect, am optat pentru indicarea sursei imaginilor la 
finalul fiecărui text, unde de altfel se găsește și lista bibliografiei 
folosite de către autori în procesul lor de documentare. 
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Ajunși la finalul iniţiativei noastre editoriale, desfășurate pe 
tot parcursul anului 2020, adresăm mulţumiri și felicitări auto-
rilor, ziarului „Făclia de Cluj” (în special D-lui Cosmin Puriș), 
sponsorilor și editurii clujene Mega. Sperăm că și acest volum, la 
fel ca și cele precedente, se va bucura de aprecierea cititorilor săi.

Marcela Sălăgean,
Cecilia Cârja


