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CUVÂNT ÎNAINTE

Volumul de faţă se vrea o fereastră deschisă către unul din
aspectele fundamentale ale procesului de constituire a României
moderne, cel al relaţiilor externe. Este vorba, de fapt, de apariţia
pe harta Europei a unui nou stat naţional şi modern. Făuritorii săi
au fost românii, care au demonstrat simţăminte, care - din păcate
- nu se mai bucură astăzi de preţuirea cuvenită. Naţiunea, a cărei
desăvârşire avusese loc în timpul revoluţiei din 1848, s-a afirmat
atunci cu putere, depăşind în acţiunile ei graniţele politicoadministrative ale vremii şi manifestându-se unitar în ciuda
diverselor stăpâniri străine. Totodată, bogăţia în grâne a spaţiului
românesc a atras atenţia celor interesaţi. Erau vremuri în care
grânele româneşti erau ridicate de sute de vase străine în
porturile dunărene şi duse în porturile Europei apusene. Pentru
marile puteri, problema românească a trezit un interes treptat
accentuat, ceea ce a creat un cadru favorizant constituirii şi
consolidării unei Românii.
Românii n-au asistat însă pasiv la jocurile celor mari şi
puternici, deoarece s-au dovedit capabili să fie prezenţi şi activi,
chiar şi în situaţia de inferioritate în care se găseau. Studiile
cuprinse în volum nădăjduim să demonstreze cu prisosinţă acest
lucru. Ele sunt rodul unei zăbave îndelungate şi stăruitoare de-a
lungul unei vieţi şi strânse astăzi la un loc au menirea de a
limpezi fapte şi acţiuni trecute şi a oferi modele şi perspective de
comportament, alăturându-se celor două cărţi pe care le-am
consacrat istoriei relaţiilor internaţionale ale statelor româneşti şi
apoi României - Din începuturile diplomaţiei moderne româneşti
(1965) şi Diplomaţia românească modernă de la începuturi la
proclamarea independenţei de stat (1821-1878) (1995).
Progresele rapide şi surprinzătoare ale ştiinţei şi tehnicii,
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marile schimbări care au loc pe planeta noastră, mondializarea,
dar şi crizele şi conflictele, provocările viitorului, toate ne
îndeamnă spre o cunoaştere mai profundă a ceea ce a fost,
pentru a înţelege astfel cu mai mare înlesnire vremurile noastre
şi cele viitoare. România a fost acceptată în structurile euroatlantice. Ea se află într-o fază hotărâtoare a existenţei ei istorice.
Experienţa şi sfaturile trecutului ar trebui şi o pot ajuta la un
mers înainte mai lesnicios, în labirintul necunoscutelor
contemporane, ca şi în desfăşurarea relaţiilor ei externe. Cu mai
bine de un veac în urmă, înaintaşii noştri au înfruntat nenumărate
greutăţi, în complicate împrejurări internaţionale şi au ştiut să-şi
aleagă bine drumul şi să făurească o ţară unitară şi liberă.
Românii de astăzi nu trebuie să uite ceea ce sunt, ceea ce
datorează celor dinainte şi ceea ce mai ales sunt şi ei datori să
apere şi să înfăptuiască. Până când un regim similar sau apropiat
de bună stare va îngădui pe deplin procesul de osmoză socialeconomic şi cultural în Europa şi în lume, în condiţii şi de pe
poziţii apropiate sau chiar egale, fiecare naţiune este datoare să-şi
păstreze fiinţa şi să se manifeste ca atare. Începuturile
cuprinderii spaţiului românesc în sistemul de relaţii diplomatice
internaţionale, când atenţia precumpănitoare a fost dată ţărilor
latine şi în primul rând Franţei, unele etape şi acţiuni din istoria
relaţiilor externe şi a diplomaţiei româneşti moderne, un bilanţ al
relaţiilor româno-franceze şi prezentarea vieţii şi activităţii a
patru diplomaţi români din etapa ardentă a făuririi României, iată
ceea ce se găseşte în paginile acestei cărţi! În ansamblu,
cuprinsul volumului de faţă înfăţişează procese istorice, acţiuni,
dar şi comportamentul unor oameni care au ştiut să-şi asume cu
dăruire şi pricepere funcţii istorice. Volumul oferă bilanţul
câtorva decenii decisive, învăţătoare de dăruire către binele
comun, de inteligenţă şi destoinicie politică.
Dan Berindei
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