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Acest masiv volum a ieşit de sub tipar şi a fost lansat pe piaţa cărţii la mijlocul lunii octombrie 2003, în
cadrul unei emoţionante manifestări omagiale organizate de Muzeul Vrancei, cu doar 2 luni şi jumătate înainte ca
cel sărbătorit (prof. univ. dr. V. FI. Dobrinescu) să treacă, în 27 decembrie, Styxul... Destinul (ajutat şi de strădania
generoasă a unor prieteni statornici, ca dr. ist. Horia Dumitrescu - coordonatorul volumului, prof. univ. Gh.
Buzatu, prof. univ. Doru Tompea, prof. univ. Ion Pătroiu) a vrut, pesemne, să-i ofere prestigiosului istoric o ultimă
şi binemeritată bucurie: aceea de a-şi vedea încununată, antum - cu ocazia aniversării a 60 de ani de viaţă şi 30 de
ani de ani de prodigioasă activitate pe tărâmul ştiinţei istorice - , opera printr-o recunoaştere publică inconrcstabilă,
din partea majorităţii colegilor de profesie. Ceea ce, să recunoaştem, în lumea destul de strâmtă a istoricilor români,
de ieri şi de azi, este o întâmplare rarissimă.
Sumarul acestui volum omagial reuneşte 42 de studii şi articole semnate de autori/istorici consacraţi,
alături de alţii, mai tineri, în plină afirmare, formaţi în şcol i l e ieşene, bucureştene şi craiovene. Volumul debutează aşa cum este firesc pentru acest gen editorial - cu un splendid Elogiu colegial, al prof. univ. Florin Constantiniu,
membru corespondent al Academiei Române, care creionează un sugestiv profil al personalităţii şi operei
sărbătoritului: "Cine scrutează bibliografia istoriografiei româneşti în perioada postdecembristă constată că Valeriu
Florin Dobrinescu este istoricul cu cea mai bogată producţie de carte (N.n. C.G.: 22 cărţi, 17 editări şi îngrijiri de
ediţie, 54 volume în colaborare, 113 studii şi articole), iar cine cunoaşte personal pe deţinătorul acestui record ştie
că el este un sfânt al muncii. Din cercetarea trecutului, Valeriu Plorin Dobrinescu şi-a făcut rostul de căpetenie al
·vieţii lui. Valeriu Florin Dobrinescu trăieşte întru istoric şi pentru istorie". Pe aceeaşi linie se înscriu şi următoarele
2 articole semnate de Ion Pavelescu - Densitatea discursului istoriografic ("Construcţia discursului istoriografic ţine, în
egală măsură, de artă şi ştiinţă, iar Valeriu Florin Dobrinescu pare a stăpâni mijloacele menite să facă această
alchimie nu numai eficientă, ci şi percutantă") şi Doru Tompea - Valeriu Florin Dobrinesm şi valonfzcana operei lui Petre
Andrei.
Categorial, jumătate din materiale abordează, în principal, domeniul istoriei relaţiilot internaţionale şi
diplomaţiei (Dinică Ciobotea, Jipa Rotaru, Constantin Dinulescu, Mioara Georgescu, Ioan Scurtu, Horia
Dumitrescu, Gh. Bm~atu, Viorel Gheorghe, Cezar Mâţă, Alexandru-Alin Spânu, Lenuţa Nicolescu, Daniel Onişor,
:Mircea Serediuc şi Petre Opriş, Doru Bratu, Corneliu Filip, Cornel Grad) iar cealaltă jumătate probleme privitoare
la diverse aspecte ale istoriei medievale (Stela Cheptea, Sorin Iftimi), moderne (Mite Măneanu, Vasile Novac, Sorin
Damean, Ion Pătroiu - Independenţa de stat - cerinţă vitală penim încadrarea deplină a &mâniei în ediftci11/ Ettropei moderne,
Jipa Rotaru, Andrei Nicolescu,) şi contemporane a României (Vladimir Osiac, Aurel Pentelescu, Constantin I. Stan,
Ioan Saizu, Marian Moşneagu, Cornelia şi Cristian Ghinea, Elena Istrăţescu, Domnica Negulescu-Chiriceanu,
Gavriil Preda, Daniel Ciobanu, Gh. Nicolescu, Silviu 13. Moldovan), inclusiv 1audatio, memoriul de activitate
ştiinţifico-didactică şi bibliografia aparţinând lui Valeriu Florin Dobrinescu.
Dintre materialele consacrate istoriei relaţiilor internaţionale, diplomaţiei, etc. - domeniul de cercetare
predilect al lui V. Fl. Dobrinescu - semnalăm, cu deosebire: Dinică Ciobotea - Reaşezări politice în ''.)pa/iul Otoman"
în prima fază a "Chestiunii 01ientale'i· Mihai Macuc - Unele consecinţe ale Tratatult1i de Pace de la B11mreşti din 28 iuiie/10
august 1913 Mioara Georgescu - Cooperarea militară româno-franceză între anii 1920-1930; Ioan Scurtu - Câteva reflecţii
as11pra întrevederii lui Gheorghe Brătianu m Ado(/ Hitler (16 noiembrie 1936); Horia Dumitrescu - Conferinţele lui Nicolae
Titulesm fn Marea Britanie (iunie 1937); Gh. Buzatu - Politica externă a Ro1JJâniei în qjunul conflagra/iei mondiale din 19391945; Cezar Mâţă - România şi războiul injorlflaţiilor. Servicitfe secrete care mt ac/ionat în cel de-Al Doilea Război Mondial;
N icolae Ciobanu - Ejortu1ile şi sacrificiile armatei roJllâne fn bătălia de la Sta/ingrad; Lenuţa Nicolescu - Diplo1JJaţia militară
românească 1945-1947. Sfârşit de capitol; Corneliu Filip - Tratatul de la Varşovia şi principalele crize contemporane (19551991); Cornel Grad -Amurgu/Mişcării Legionare din emigraţie, reflectat în corespondenţa p1ivată (1982-1991).
În finalul acestei scurtissime prezentări a un ui volum omagial dedicat unei personalităţi de anvergură a
istoriografiei româneşti din ultimele 3 decenii, noi, cei care ne îndeletnicim cu scrierea istoriei, se cuvine să reţinem
concluzia definitorie formulată, în Ekigitt colegial, de Florin Constantiniu despre sacrificiile şi satisfacţiile profesiei
noastre: ''Valeriu Florin Dobrinescu oferă colegilor săi exemplul unei activităţi ştiinţifice prodigioase, al unei
modestii, atât de rare la noi, şi al unui devotam ent profesional fără limite". (Cornel Grad)
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