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REVISTA ROMÂNO-AMERICANÃ, editatã
de asociaþia „Amicii Statelor Unite“, seria a doua, ia-
nuarie 2012, numerele XXII-XXIII. Sumarul „Revis-
tei româno-americane“ cuprinde articole, mãrturii,
documente, recenzii, note.

Academicianul Mihnea Gheorghiu— preºedintele
Secþiei de Arte, Arhitecturã ºi Audiovizual al Acade-
miei Române, preºedintele Uniunii Cineaºtilor din
România ºi preºedintele Asociaþiei „Amicii Statelor
Unite“ (din 1997) — deschide revista cu textul auto-
biografic „Un teritoriu strãin“. Ne mãrturiseºte: „M-am
nãscut în aceastã erã, la sfârºitul Primului Rãzboi Mon-
dial“ (p. 3). Decripteazã primul sens al al titlului artico-
lului: „bãtrâneþea începe atunci când corpul tãu devine
un teritoriu strãin“. Al doilea sens se referã la terito-
riul nostru vital. Dupã momentul 1918, este evocat
anul 1939 ºi apoi e traversatã cu amintiri perioada
comunistã, urmatã de întrebãrile epocii începute în
1989.

În articolul „85 de ani“, Dan Dobreanu prezintã
parcursul istoric al Asociaþiei „Amicii SUA“, început
în 1926. „Despre constituirea la 16 ianuarie 1926 a
Societãþii Amicii Statelor Unite avem o fidelã relatare
în ziarul Universul: ºedinþa de constituire s-a þinut în
amfiteatrul fundaþiei Carol I sub egida unui Comitet
de Onoare din care fãceau parte I. G. Duca, ministrul
Afacerilor Externe, William Smith Culbertson, mi-
nistrul SUA la Bucureºti, Peter Jay ºi Charles Vo-
picka, foºti miniºtri ai SUA în România, Nelson
Cromwell, preºedintele societãþii „Friends of Ro-
mania“, Charles Upson Clark, dr. Cantacuzino, N.
Iorga, Emil Pangrati, Vasile Pârvan, N. Titulescu ºi
Elena Vãcãrescu“.

Tot în anul 1926, a avut loc vizita M.S. Regina
Maria în SUA,vizitã cu caracter privat, vãzutã însã ca
o posibilitate de ameliorare a relaþiilor bilaterale româ-
no-americane. Timp de mai bine de 14 ani, societatea
„Amicii SUA“ a contribuit la cunoaºterea culturii ame-
ricane prin editarea unor buletine informative, confe-
rinþe ºi cãlãtorii în SUA. Un moment deosebit l-a con-
stituit pregãtirea ºi organizarea pavilionului României
la expoziþia mondialã de la New York, din 1939.

În 1940, societatea s-a autodizolvat în contextul
celui de al doilea rãzboi mondial. Dupã 23 august
1944, se reînfiinþeazãAsociaþia „Amicii Statelor Uni-
te“. Conducerea asociaþiei a reuºit editarea a trei
numere anuale ale revistei între 1945 ºi 1947. Abia în
1990 are loc reactivarea asociaþiei, dupã perioada
1947-1989. Comitetul de conducere l-a avut în frunte
pânã în 1997 pe academicianul Nicolae D. Cristescu
ºi apoi pe academicianul Mihnea Gheorghiu.

Al treilea articol al revistei „Basarabia ºi iar Ba-
sarabia“ este semnat de istoricul Gheorghe Buzatu.
Momentele dramatice ale acestui teritoriu sunt
evocate începând din 1917 ºi pânã în 1944. Notele de
subsol ale textului fundamenteazã informaþia. O luminã
aparte este îndreptatã asupramareºalului IonAntonescu.

Academicianul Rãzvan Theodorescu face o
scurtã prezentare „Despre originea revoluþionarã a
euroatlantismului“.

Istoricul Gheorghe Buzatu, de data aceasta, alã-
turi de Marusia Cârstea, semneazã articolul „Rusia ºi
America (1917-1939)“.

Ca o notã aparte, vine articolul Monicãi Pillat,
intitulat „Despre imaginaþia criticã“. Interpretãrile ro-
manticilor, teoria lui Freud, teoria lui Jung, extensiile
acestora în critica literarã (în viziunea lui Levi
Strauss, G. Bachelard, N. Frye, M. Eliade, G. Durand),
reflecþiile oferite de Umberto Eco ºi M. Heidegger
despre opera de artã, viziunea criticii structuraliste,
concepþia lui Jacques Derrida despre coerenþa
discursului artistic sunt tot atâtea provocãri pentru
criticul de artã.

Capitolul intitulat „Mãrturii“ debuteazã cu poe-
mul autobiografic „Pornind din Paumanock“ al lui
Walt Whitman (31 mai 1819 - 26 martie 1892), un
elogiu adus Americii ºi oamenilor ei, precum ºi fru-
museþilor naturii acestui continent.

Prof. dr. Constantin Vasilicã semneazã articolul
„Luther Burbank (un genial creator de soiuri)“. Dintre
cele mai cunoscute soiuri, trebuie amintite: soiul de
cartof Burbank, soiul de prun cu fructe fãrã sâmbure
lemnos, nucul hibrid cu lemnul fin ºi fructul (nuca)
cu stratul lemnos subþire, cactusul fãrã ghimpi etc.

În secþiunea Documente este cuprins articolul
„Dialog Europa-SUA“ al Danielei Czimbalmos, în
care autoarea face un scurt istoric al relaþiilor parla-
mentare transatlantice.

Recenziile au ca subiect cartea lui Adrian Silvan
Ionescu — „Regina Maria ºi America“, scenariul
„Cantemir“, semnat de academicianul Mihnea
Gheorghiu, ºi fascicolul de reviste „Lumea“, dedicate
alegerilor prezidenþiale americane din 1968.

În Note gãsim articolul „Aspecte ale istoriei
Orientului Mijlociu“ al lui Benjamin H. Freedman,
preluat din revista „Lumea“ nr. 7/2010, articolul „Po-
litica externã a SUA“, semnat de Guy Pauker, apãrut
în Revista Româno-Americanã din decembrie 1945,
ºi articolul Oanei-Cristina Popa, „Despre o colabo-
rare militarã recentã“, cercetare finanþatã prin proiec-
tul ªtiinþele socio-umaniste în contextul evoluþiei
globalizate — dezvoltarea ºi implementarea progra-
mului de studii ºi cercetare postdoctoralã.



STUDIA POLITICA. ROMANIAN
POLITICAL SCIENCE REVIEW, revistã editatã
de Institute for Political Research, Universitatea
Bucureºti, conþine în nr. 2/2011 un sumar divers, cu
subiecte de actualitate dar ºi teme istorice.

Plecând de la mediul istorico-cultural privind
conºtiinþa modernitãþii, a schimbãrii, a reformelor po-
litice, cultivat de Alecu Russo, Radu Carp, Gheorghe
I. Brãtianu, George Alexianu, Neagu Djuvara, Mihai
Oroveanu, Constantin C. Giurescu ºi alþii, Cristian
Preda, prin studiul sãu intitulat „Primele alegeri ro-
mâneºti“, oferã, în ARGUMENTUM, o descriere a pri-
melor alegeri organizate în Principatele Române în seco-
lul al XIX-lea (1829-1842). Aceste alegeri s-au des-
fãºurat pe baza Regulamentelor Organice, care în opi-
nia autorului, chiar dacã au fost de sorginte ruseascã,
au avut „o influenþã beneficã, pentru cã au modernizat
statul“ (p. 204) ºi au creat „o lume politicã modernã,
adicã orientatã de separaþia puterilor“ (p. 205).Autorul
analizeazã în acest context structura ºi importanþa
votului pentru primele alegeri din Principatele Române.

În aceeaºi linie se înscrie ºi articolul Constituþio-
nalism ºi import constituþional în România modernã.
Proiectul de Constituþie de la 1848 al lui Mihail
Kogãlniceanu, semnat de Manuel Guþan. Dupã opi-
nia autorului, nu se poate vorbi de o influenþã con-
stantã a Constituþiei belgiene din 1831, cel puþin. Cel
mai cunoscut ºi preþuit proiect revoluþionar — cel
elaborat de Mihail Kogãlniceanu — a fost preluat în
proporþie de 60% din Constituþia francezã din 1848.
Autorul apreciazã cã naºterea constituþionalismului
românesc a fost un proces dificil, aproape exclusiv
influenþat de importuri ideologice ºi normative legale.

Scopul studiului Arheologie electoralã. Parti-
cularitãþi istorico-electorale în România ºi Dobrogea
interbelicã (1919-1937), semnat de Aurel Giugãl,
este acela de a testa gradul în care, din punct de ve-
dere electoral, România (în general) ºi Dobrogea (în
particular) perioadei interbelice au fost asemãnãtoare
sau nu. Din studiile realizate în judeþele Dobrogei
(Tulcea ºi Constanþa) apar anumite discordanþe pri-
vind comportamentul electoral în comparaþie cu
trend-ul naþional, ele având un caracter întâmplãtor,
nu de duratã, fiind influenþate ºi de minoritãþile rusã,
ucraineanã, bulgarã sau turcã, grupurile etnice neavând
voie sã aibã propriile organizaþii politice, ca maghia-
rii ºi germanii (p. 269).

În concluzie, autorul precizeazã: „Electoratul
(dansul partidelor la putere, participarea la vot, votu-
rile anulate sau nule, dinamica corpului electoral) din
Dobrogea (judeþele Constanþa ºi Tulcea) ºi România
se întrepãtrund, se identificã, micile diferenþe de de-
taliu estompându-se dupã 1926, dinamica electoralã
urmând logica instituitã de legea electoralã în sensul
primei majoritare, aºa încât partidul care organiza
alegeri câºtiga ...“ (p. 272).

Fãrã a realiza o analizã exhaustivã a subiectului
Anarhismul în România, Vlad Brãtuleanu exploreazã
cronologic ºi istoric apariþia ºi dezvoltarea ideilor ºi
grupãrilor anarhiste de la sfârºitul secolului al XIX-
lea. Anarhismul autohton introdus prin intermediul
Revistei Ideei s-a dezvoltat ca miºcare ideologicã în
douã faze: una se referã la perioada 1880-1918, a-
vând ca figurã centralã pe Panait Muºoiu; cea de-a
doua fazã, având o existenþã efemerã, o naturã total
diferitã, este legatã de personalitatea scriitorului Eu-
gen Relgis. Prin înfiinþarea noului ziar Vegetarismul
(1932) se pune accent pe anarhismul individualist in-
fluenþat de ideile lui Max Stirner. Noul individualism,
mai radical decât cel burghez, ºi de fapt antiburghez,
a luat douã direcþii: una dintre ele, de tip stirnerian, a
degenerat în violenþã criminalã; cealaltã direcþie a
condus fie cãtre pasivitate ºi indiferenþã, fie cãtre im-
plicare politicã activã (p. 281). Articolul este bazat pe
informaþii extrase din surse primare (jurnale radicale
ale epocii discutate, documente aparþinând institu-
þiilor de stat îndreptãþite sã supravegheze activitãþile
politice radicale, memorii). Totodatã, studiul este
fundamentat ºi pe o serie de lucrãri din literatura oc-
cidentalã, centrate pe analiza anarhismului european.

Ipostaze ale întreprinderii socialiste în anii ’80.
Studiu de caz: Combinatul Siderurgic Cãlãraºi este
tema propusã de Raluca Mãrgãrit. Studiul analizeazã
rolul ºi funcþiile întreprinderii socialiste în România
comunistã, spaþiu privilegiat de propagare a ideilor
promovate de regim. Autoarea a ales ca studiu de caz
Combinatul Siderurgic Cãlãraºi, întreprindere consi-
deratã un exemplu relevant pentru tema propusã. Se
pleacã de la premisa cã întreprinderea reprezintã lo-
cul în care interacþiunea dintre putere ºi societate este
puternic reliefatã, un loc în care putem identifica me-
canismele de dominaþie ºi control ale Partidului Co-
munist. Raluca Mãrgãrit a încercat sã surprindã in-
teracþiunea dintre partid ºi muncitori, alegând ca di-
recþii de cercetare: modalitãþile de recrutare a mem-
brilor de partid, comportamentul angajaþilor la locul
de muncã, capacitatea partidului de a gestiona ºi con-
trola aceste aspecte, manifestãrile organizate în in-
teriorul întreprinderii (activitãþi culturale, artistice,
sportive etc.). Totodatã, sunt prezentate activitãþile
organizate de structurile de partid la nivel municipal
(spectacole folclorice, baluri ale bobocilor, seri de
muzicã ºi poezie, mese rotunde, simpozioane, proiec-
þii de filme).

Un studiu deosebit este realizat de ªtefan Ionescu,
în Perpetrators, Bystanders, and Rescuers. Popular
Attitudes Towards Ottoman. Christians During the
Armenian Genocide. Autorul exploreazã atitudinile
populare ale musulmanilor otomani (în special turci
ºi kurzi) ºi ale rezidenþilor strãini (germani, ameri-
cani, britanici) faþã de prietenii, vecinii ºi conaþionalii
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lor creºtini (mai ales armeni ºi sirieni) în timpul tra-
gicelor evenimente petrecute în Imperiul Otoman în
timpul Primului Rãzboi Mondial, evenimente cu-
noscute în lumea academicã occidentalã drept geno-
cidul armenesc. Au existat diverse comportamente,
precizeazã autorul: oficialii otomani ºi mulþi civili s-au
comportat ca executori ºi torþionari ai creºtinilor oto-
mani; rezidenþii strãini au fost înclinaþi sã ajute vic-

timele persecuþiilor otomane, pe care ei le con-
siderau ca fiind coreligionarii lor. Dupã ce sunt pre-
zentate strategiile de supravieþuire a creºtinilor ar-
meni ºi sirieni în timpul genocidului otoman, ªtefan
Ionescu concluzioneazã: „Atitudinea musulmanilor
otomani ºi a rezidenþilor strãini faþã de locuitorii creº-
tini se potriveºte cu paradigma: fãptuitori, spectatori,
ºi salvatori“ (p. 344).

Numãrul 1/2012 al revistei ROMANIAN
JOURNAL OF EUROPEAN AFFAIRS, publicat
de Institutul European din România, se deschide cu
articolul semnat de Iordan Gheorghe Bãrbulescu ºi
Miruna Troncotã, intitulat The Ambivalent Role of the
EU in the Western Balkans — „Limited Euro-
penisation“ between formal promises and Practical
Constraints. The Case of Bosnia-Herzegovina. Aºa
cum însuºi titlul aratã, la întâlnirea cu Balcanii de
Vest, rolul Uniunii Europene cunoaºte ºi aspecte po-
zitive ºi aspecte negative. Din ambivalenþa aceasta se
alimenteazã o confuzie între cei doi „actori“ pe care
autorii încearcã sã o lumineze cu ajutorul aspectelor
teoretice ºi practice. Fãrã a intra în profunzimea ana-
lizei, vom menþiona câteva direcþii de lecturã.

Autorii articolului îºi propun pe de o parte sã
stabileascã rolul Uniunii Europene în aceastã regiune
a continentului, axându-se pe procesul de construire
a instituþiilor democratice. Pe de altã parte, pornind
de la cazul Bosnia-Herzegovina, ei încearcã sã des-
copere dacã este nevoie de un alt cadru teoretic pen-
tru a defini cu mai mare acurateþe procesul europeni-
zãrii în regiunea Balcanilor de Vest. Autorii studiazã
relaþia dintre Bosnia-Herzegovina ºi Uniunea Euro-
peanã în cel de-al paisprezecelea an al evoluþiei ei, ºi,
pentru a atinge scopul articolului, se folosesc de ter-
menul de „europenizare limitatã“. Pertinenþa folosirii
unui astfel de concept este menþionatã de autori, care
citeazã dintr-o carte a lui Roberto Belloni: „europeni-
zarea aratã diferit privitã de la Bruxelles sau din þãrile
care o primesc la capãtul firului“ (t.n. – p. 6).

Angajamentul ºi implicarea din partea Uniunii
Europene sunt esenþiale pentru ca regiunea Bal-
canilor de Vest sã nu rãmânã într-un proces de izolare
în raport cu dezvoltarea ce are loc în jurul ei. Cu alte
cuvinte, dacã existã o diferenþã substanþialã în ceea
ce priveºte obiectivele propuse ºi cele atinse în pro-
cesul de europenizare a regiunii, rãspunderea pentru
aceastã diferenþã aparþine Uniunii Europene. Astfel
cã din ce în ce mai numeroase studii se orienteazã cã-
tre încercarea de a articula o abordare coerentã a
Uniunii Europene faþã de Balcanii de Vest, pornind
mai cu seamã de la realitatea faptului cã izolarea

acestei regiuni ar fi o sursã de instabilitate pentru în-
tregul continent.

Urmãtorul articol este semnat de Bedrudin Brljavac
ºi se referã tot la Bosnia-Herzegovina: Building a
Common State Army Forces in Post-War Bosnia-
Herzegovina: Assesing its Peace-Building Perspective.
Abordarea de faþã are în vedere evoluþia acestui stat
dupã Acordul de la Dayton, care a marcat sfârºitul
conflictului etnic. În procesul de construire a pãcii,
aºa cum aratã autorul, sfârºitul rãzboiului nu a în-
semnat dispariþia implicitã a forþelor armate rivale în
conflict. Abia în 2005, explicã acesta, politicienii au
ajuns la un acord cu privire la o reformã în domeniul
apãrãrii, prin care se urmãrea contopirea armatelor
foste rivale într-o armatã unicã a Bosniei-Herzegovina,
ca o condiþie pentru aderarea Bosniei la NATO.

Un alt subiect cuprins în prezentul numãr al re-
vistei este legat de Parlamentul European ºi partidele
politice europene. Alexandru Volacu, în articolul
Cooperation and Competition in the European
Parliament. A Game Theoretical Interpretation, stu-
diazã relaþiile bilaterale dintre grupurile decizionale
relevante, ºi anume grupurile parlamentare. Inspi-
rându-se din teoria jocului, autorul comparã strate-
giile optimale folosite de partide în parlamentele na-
þionale cu strategiile optimale folosite de grupurile
din Parlamentul European. Concluzia acestei com-
paraþii este cã nivelul cooperãrii bilaterale în Parla-
mentul European este mai mare decât la nivelul par-
lamentelor naþionale. În arhitectura articolului, înainte
de a aplica metoda specificã pe care a ales-o, autorul
face o introducere menitã a arãta cã în cadrul con-
strucþiei europene, chiar de la începuturile ei, pro-
cesul de luare a deciziilor a fost modelat de actori —
instituþii sau partide — dintre care Parlamentul Eu-
ropean a cunoscut o tendinþã constantã de sporire a
competenþelor.

În continuare, Cristina Stãnculescu propune, în
articolul Les partis politiques européens. Les grands
absents de la politique européenne, o analizã criticã a
rolului partidelor politice europene în procesul de-
cizional, la douãzeci de ani dupã ce Tratatul de la
Maastricht a introdus pentru prima datã recunoaºterea
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lor legalã. Autoarea încearcã sã identifice cauzele
care au fãcut ca aceste partide, rãmase actori mar-
ginali în luarea deciziilor, au apãrut ºi s-au dezvoltat.
Rãspunsurile pe care autoarea le formuleazã au în
vedere specificul construcþiei europene ºi perma-
nenta evoluþie a raporturilor dintre instituþiile euro-
pene în planul decizional.

Cel din urmã articol din sumarul prezentului nu-
mãr al revistei se referã la politica agricolã comunã:
Can Historical Institutionalism Explain the Reforms
on Common Agricultural Policy? Autoarea, Nicoleta
Lãºan, îºi propune sã treacã dincolo de explicaþia —

destul de uzitatã cu privire la PAC — furnizatã de
instituþionalismul istoric, ca paradigmã de înþelegere
a construcþiei europene. Conform acestuia, tendinþa
politicilor europene este de a se menþine pe calea pe
care s-au înscris de la debutul lor. Dar, aratã autoarea,
dincolo de aceastã tendinþã, au avut loc în PAC schim-
bãri radicale, aduse de reformele agreate dupã 1990,
pe care instituþionalismul istoric trebuie sã le explice.
ªi aceasta cu atât mai mult cu cât extinderile suc-
cesive au fãcut necesare schimbãri pentru adaptarea
politicii agricole comune la o Uniune Europeanã cu
membri tot mai numeroºi ºi mai eterogeni.


