
CUVÂNT ÎNAINTE

Realizarea, la 15 ani după prima ei apariţie, a unei noi ediţii
după o carte ce are la bază textul tezei de doctorat pe care am
susţinut-o în 1983 la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al
Academiei Române este rezultatului faptului că, de o vreme,
această carte este imposibil a mai fi procurată, ceea ce îmi
permite să cred, cu optimism şi modestie, ca autor al ei, că
există încă dorinţa de a fi citită. Îmi explic acest interes, dincolo
de bănuiala că prima ediţie a avut un tiraj mult prea mic, prin
atracţia pe care o prezintă pentru publicul nostru, specialişti,
studenţi sau simplii căutători ai adevărului în paginile cărţilor,
însuşi destinul unic al relaţiilor dintre România şi Statele Unite
ale Americii. În general, este evident, cred, pentru istoricii
români, că istoria noastră, incluzând aici şi trecutul ei mai
apropiat, este greu de explicat fără înţelegerea cât mai exactă şi
mai profundă a raportării României moderne şi contemporane
la mediul internaţional sau, dintr-o perspectivă mai uşor de
urmărit, a evoluţiei relaţiilor ţării noastre cu fiecare dintre ma-
rile puteri ale lumii. Din acest unghi de vedere, ca obiect de
studiu, relaţiile cu SUA au reprezentat un capitol abordat cu
întârziere în istoriografia românească, lucru datorat, după toate
evidenţele, mai mult împrejurărilor decât istoricilor.

Interesul românilor pentru trecutul relaţiilor politice, diplo-
matice, economice şi culturale cu marile puteri europene a
apărut şi a luat amploare odată cu evoluţia României moderne
şi a românilor într-un context european dominat de aceste pu-
teri. Politica de alianţe, apropiere sau îndepărtare a României
de unii sau alţii dintre aceşti actori majori ai realităţilor politice
europene a convins istoriografia românească mai veche şi mai
nouă că aceste conexiuni merită toată atenţia, dar relaţiile
României cu Statele Unite au ieşit din acest tipar. Cum am
observat chiar în paginile lucrării, relaţiile dintre cele două ţări
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au avut precedente importante mai curând prin semnificaţiile
lor, decât prin consistenţa şi continuitatea care le-ar fi putut da
contemporanilor impresia clară a adevăratului lor destin.

Primul Război Mondial şi anii Conferinţei de Pace (1914-
1920), cu limitele pe care le-am fixat cercetării ce am întreprins-o
între anii 1973-1983, au constituit jaloanele în interiorul cărora
prezenţa meteorică dar hotărâtoare a SUA în războiul mondial şi
pe teatrul de luptă european, în special, a conferit brusc relaţiilor
României cu această mare putere o importanţă maximă, deloc
anticipată de către cele două părţi. De aici şi rapiditatea cu care
s-au succedat episoadele apropierii şi evaluărilor, atât de
însemnate pentru România mai ales, dar şi a îndoielilor şi chiar a
tensiunilor care în 1919 păreau a nu fi deloc uşor de eliminat.
Situaţia a fost însă îndeajuns de importantă pentru a marca
pozitiv, pentru România în primul rând, procesul întregirii
naţionale a statului, sub raport politico-diplomatic. Dacă ar fi să
recurgem la o metaforă, s-ar putea spune că relaţiile României
cu SUA în anii menţionaţi au reprezentat noutatea celui mai
lung pod construit vreodată între cele două ţări sub dictatul
unor realităţi geopolitice globale, construcţie în ale cărei
elemente au stat şi slăbiciunile ei, în primul rând de a nu ajunge
suficient de solidă la ambele capete.

Retragerea Statelor Unite, în finalul anului 1919, de la
Conferinţa de Pace de la Paris şi, în consecinţă, neasumarea
efectivă de către această putere a răspunderii ce o implica
semnarea tratatelor de pace interesând România au pus capăt
perspectivelor pe care atât ţara noastră, cât şi SUA le conferise-
ră până în acel moment relaţiilor dintre ele, reducând apro-
pierea lor din anii 1916-1919 doar la consistenţa unui episod.
Aceleaşi imperative ale geopoliticii globale au resuscitat, cum
se ştie, în alte împrejurări şi cu altă dispunere a forţelor,
reluarea construcţiei acelui pod părăsit, între Washington şi
Bucureşti doar două decenii mai târziu, după al doilea război
mondial. A fost o operă a cărei istorie ni se pare desigur cu
atât mai interesant a fi menţionată cu cât ne apropiem mai mult
de prezent. În raport cu această perspectivă, istoria relaţiilor
României cu SUA între 1914-1920 ne dezvăluie deci suficiente
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raţiuni care merită a fi avute în vedere atunci când căutăm să
desprindem apariţia unui stil propriu al acestor relaţii, dacă ne
gândim la obiectivele, interesele, metodele, atitudinile şi
aşteptările specifice părţilor, începând încă cu prima jumătate a
secolului XX.

Ce rămâne, din acest stil, ce a stat la temeliile trecutului
relaţiilor româno-americane, rămâne a fi, desigur, cu atenţie
pus în lumină în viitor, dar lucrarea de faţă a pornit, iniţial, de
la intenţia de a umple un gol, existent pe atunci, atât în ceea ce
priveşte succesiunea evenimentelor şi detaliilor, cât şi în
legătură cu documentarea. În ceea ce se scrisese, până în anul
1994, mai înainte de apariţia acestei cărţi, cea mai mare absenţă
a fost aceea a documentelor oficiale şi a arhivelor private
americane care, cuplate mai bine cu cele româneşti, să poată da
o imagine cât mai completă a ceea ce s-a petrecut în relaţiile
bilaterale româno-americane în anii primului război mondial şi
imediat după această suită de evenimente.

Ca urmare, lucrarea şi-a propus să elimine, pe cât posibil,
acest gol, iar împrejurările în care s-a făcut documentarea, în
România şi SUA, au permis, sper, în bună măsură acest demers.

Revenind, cu aceste câteva considerente, asupra cărţii pe
care o readuc în atenţia cititorilor, găsesc potrivit a aminti şi
unele mai vechi datorii, pe care doresc a le scoate acum din
uitare. Datorez mulţumiri, pentru a-mi deschide perspectiva
nevoii de a studia trecutul relaţiilor româno-americane,
doamnei Eliza Campus, ale cărei preocupări în domeniul
cercetării istoriei politicii externe româneşti sunt binecunos-
cute. De asemenea, datorez multe mulţumiri, pentru o colabo-
rare rodnică şi plină de cele mai generoase intenţii, celui care a
fost Paul Cernovodeanu, el însuşi preocupat de istoria
timpurie a relaţiilor româno-americane şi sensibil la tot ce a
însemnat istoria trăită a acestor relaţii.

Cu convingerea că nu greşesc, doresc să mulţumesc, în
acelaşi timp, tuturor celor care, la vremea când am studiat
pentru această carte, mi-au fost colegi, prieteni şi apropiaţi,
permiţându-mi să o pot duce la bun sfârşit prin încurajările,
sugestiile sau ajutorul lor.
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Trebuie să mulţumesc, de asemenea, tuturor celor care, în
timpul cercetărilor în arhivele şi bibliotecile din Statele Unite
mi-au înlesnit, cu multă amabilitate, accesul la sursele istorice
studiate.

În raport cu textul primei ediţii, această a doua ediţie are
doar puţine adăugiri, o dată cu îndreptarea câtorva erori
intervenite în text în procesul editării.

Pentru reeditarea lucrării de faţă, mulţumesc, o dată în plus,
prietenului şi colegului Iulian Oncescu, precum şi editorului,
Dan Mărgărit, pentru colaborarea noastră eficientă.
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