
 
 
 
 
 
 
 

I. Cuvânt înainte     
ucrarea domnului Bogdan Catana tratează una din cele mai frământate 
perioade din istoria statelor balcanice, în general, şi a relaţiilor politico-
diplomatice româno-sârbe, în special, de la izbucnirea crizei orientale, în 

1875, la Conferinţa păcii de la Bucureşti, din 1913, care punea capăt celui de-al doilea 
război balcanic, la care atât România cât şi Serbia s-au aflat de aceeaşi parte a baricadei.   

Autorul reuşeşte să îmbine ineditul, oferit de documentele din arhivele de la Bucureşti şi 
Belgrad, cu interpretarea originală, rezultatul constituindu-l o reuşită sinteză a perioadei. 
Şi aceasta cu atât mai mult cu cât istoriografia română şi cea sârbă s-au aplecat mai puţin 
asupra relaţiilor dintre cele două state vecine. 

Valorificând potenţialul informaţional oferit de documentele diplomatice inedite, 
autorul ne oferă o imagine cât mai completă asupra relaţiilor politico-diplomatice 
existente între cele două state, asupra obiectivelor externe, adeseori comune, ale cercurilor 
conducătoare de la Bucureşti şi Belgrad, asupra rolului jucat de România şi Serbia în 
Balcani, asupra jocului diplomatic pe care fiecare din cele două a trebuit să-l facă în 
raporturile cu Marile Puteri, îndeosebi cu Austro-Ungaria, pentru a-şi menţine fiinţa 
statală şi integritatea teritorială. 

 Pornind de la legăturile dinastice şi analizând cu rigoare ştiinţifică orice elemente 
comune sau divergente între cele două popoare, domnul Bogdan Catana creionează, cu 
suficientă măiestrie, parcursul plin de obstacole şi primejdiile pe care au trebuit să le 
înfrunte cele două state pentru a-şi cuceri independenţa faţă de Imperiul otoman şi, apoi, 
pentru a rezista presiunilor exercitate de Marile Puteri, unele dintre ele interesate într-o 
potenţială expansiune teritorială spre sud-estul Europei sau cel puţin în exercitarea unui 
control deplin asupra acestei zone de un interes strategic deosebit. Departe de a fi de o 
intensitate remarcabilă, relaţiile româno-sârbe se înscriu pe linia unei amiciţii, cu 
momentele sale bune sau mai puţin bune, cu manifestări de orgolii şi interese particulare 
dincolo de cauza comună. Cu toate acestea, respectivele relaţii meritau a fi analizate din 
perspectivă istorică, cu obiectivitate, fără partizanat, fapt pentru care autorul merită toate 
laudele.  
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Utilizând o bibliografie impresionantă, inclusiv cele mai noi apariţii în domeniu, 

lucrarea se constituie, fără îndoială, într-o contribuţie istoriografică de seamă, absolut 
indispensabilă specialiştilor în domeniu şi tuturor celor interesaţi de relaţiile româno-
sârbe la sfârşitul secolului al XIX-lea şi primele decenii ale celui următor.  

 
Prof. univ. dr. Sorin Damean 

 
 
 
 
 


