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CUVÂNT ÎNAINTE
de
Gh. Buzatu
ESTE pentru mine o mare plăcere şi este o mare
bucurie să prefaţez volumul Din istoria relaţiilor angloromâne (1936-1939), în baza căruia, în anul 2003,
MARUSIA CÎRSTEA a obţinut titlul ştiinţific de doctor în
istorie în cadrul Universităţii din Craiova, în faţa unei
comisii compusă din prestigioşi specialişti. A reţinut
atenţia, cu acel prilej, că autoarea a prezentat o
valoroasă contribuţie ştiinţifică, tema abordată fiind
posibilă în temeiul investigării unei extrem de bogate
bibliografii şi a arhivelor politico-diplomatice şi militare
din Bucureşti şi Piteşti. Volumul Marusiei Cîrstea se
adaugă, în chip fericit, cercetărilor anterioare datorate
unor cunoscuţi istorici români şi străini, dintre care
amintesc, în primul rând, pe Paul D. Quinlan, Elisabeth
Barker, M. Pearton, S. Aster, regretatul V.F. Dobrinescu,
Gh. Paşcalău, Ion Pătroiu ş.a. Meritul autoarei este,
desigur, cu totul deosebit, întrucât, bazându-se pe
rezultatele studiilor şi monografiilor, dar, aprofundândule şi completându-le substanţial cu documente inedite, a
fost în măsură să ne ofere o contribuţie de reală valoare
pe marginea evoluţiei raporturilor politico-diplomatice
între România şi Marea Britanie într-una din perioadele
cele mai captivante şi decisive ale epocii contemporane –
anii care au precedat nemijlocit conflagraţia mondială
din 1939-1945. Aşa după cum Marusia Cîrstea
subliniază în ampla-i Introducere a monografiei,
problema cercetată „constituie o temă de studiu şi de
reflecţie importantă, interesantă şi plină de învăţăminte,
nu numai pentru istoricul de astăzi, dar şi pentru omul
simplu, pasionat de istorie şi, îndeosebi, pentru
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politicianul şi diplomatul care trebuie să găsească soluţii
practice
unor
aspecte
interesând
raporturile
internaţionale”. Autoarea a trecut cu succes dificilul
examen pe care şi l-a impus, realizând un studiu de
calitate, care îmbină în mod armonios analiza cu sinteza
ori integrează – cu referire strictă la domeniul relaţiilor
României cu Marile Puteri la finele anilor ´30 ai
veacului trecut - istoria naţională în istoria universală.
Lucrarea este bine scrisă, opiniile exprimate fiind
susţinute, în orice prilej, cu documente edite şi, mai cu
seamă, inedite, iar compartimentarea materiei se
dovedeşte potrivită aspectelor investigate.
Nefiind cazul să detaliez, aici şi acum, subliniez
că autoarea, în baza cercetărilor anterioare şi a unei noi
lecturi a bibliografiei şi aprofundării surselor, a reuşit să
surprindă exact consecinţele, ample şi de esenţă, ale
demiterii strălucitului N. Titulescu de la conducerea
diplomaţiei României la 29 august 1936 asupra politicii
europene şi, cu atât mai mult, asupra legăturilor dintre
Bucureşti şi Londra, iar, în ultimă instanţă, asupra
orientării politicii externe a României în condiţiile
ascensiunii puterilor fasciste pe plan european. „Prin
demiterea strălucitului diplomat – consideră Marusia
Cîrstea -, se efectua nu o simplă remaniere
guvernamentală, ci, pe un plan mult mai vast, se făcea un
pas, important, ce punea capăt unei epoci – aceea a
securităţii colective, dominată de forţa dreptului asupra
dreptului forţei, inaugurându-se concomitent epoca
actelor agresive ale statelor fasciste şi a politicii de
conciliere, în sensul ei deplin, a Puterilor
Occidentale…”. Apreciez, în context, ca fiind deosebit –
prin specificul şi „greutatea” problemelor abordate, cât
şi prin valoarea şi cantitatea documentelor inedite
valorificate – capitolul III al volumului care stăruie
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asupra conţinutului raporturilor anglo-române pe
coordonatele esenţiale (politico-diplomatic, economic şi
militar) ale deceniului al IV-lea al veacului XX. Spre
exemplificare, autoarea reţine, cu discernământ,
momentele care au marcat derularea evenimentelor către
războiul mondial din 1939-1945, orientarea fermă a
Bucureştilor spre o politică de colaborare cu Londra şi
Paris, „avantajele” şi, cu prioritate, erorile aşa-numitei
„politici de conciliere”, care, în ultimă instanţă, a
înlesnit acţiunile lui Adolf Hitler de declanşare a
ostilităţilor la nivel european şi, apoi, mondial, începând
cu 1 septembrie 1939. Ultimele luni de pace şi începutul
celui de-al doilea război mondial, evoluţia raporturilor
anglo-române în context fac, după cum este şi natural,
obiectul unui capitol special. Principalele evenimente
tratate sunt, în ordine cronologică, faimosul caz Viorel
Virgil Tilea; garanţiile franceze şi britanice acordate
Poloniei, Greciei şi României; rostul pactului sovietogerman din 23 august 1939 în politica europeană;
declanşarea războiului şi atitudinea României şi, în
sfârşit, proclamarea neutralităţii României în război
vizavi de implicarea Marii Britanii în ostilităţi. Cazul
Tilea este abordat în detaliu – origini şi condiţii,
desfăşurare şi consecinţe, doctoranda reţinând pe bună
dreptate: „Moment de seamă al relaţiilor internaţionale
din ajunul celui de-al doilea război mondial, episodul
Tilea a constituit un capitol marcant al raporturilor
anglo-române din clipa de răscruce al anului decisiv
1939 pentru destinul păcii europene”. În ceea ce priveşte
„garanţiile” anglo-franceze de la 31 martie şi 13 aprilie
1939, autoarea le dezvăluie sensul şi utilitatea pentru
cauza păcii europene şi, îndeosebi, pentru securitatea
statelor interesate (Polonia, Grecia şi România), dar şi
imposibilitatea traducerii lor în viaţă, fapt constatat în
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